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Παλαιό Φάληρο, Άλιμος, Καλαμάκι, Ελληνικό, Γλυφάδα, Πανελλαδικά μέσω Skype

Ελληνογαλλίδα καθηγήτρια με επιπλέον σπουδές στο Λονδίνο, παραδίδει ιδιαίτερα
διαδικτυακά (online) μαθήματα γαλλικών και αγγλικών μέσω Skype σε παιδιά και
ενήλικες καθώς και μαθήματα ελληνικών σε γαλλόφωνους. Αναλαμβάνεται υπεύθυνα
η σωστή προετοιμασία για όλα τα πτυχία (DELF, DALF, SORBONNE 1,2,3, CCIP, ECCE,
ECPE, ΚΠΓ έως και Γ2, Ελληνομάθειας έως και Γ2) καθώς και η βελτίωση του
προφορικού λόγου για όσους ενδιαφέρονται για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό.
Αναλαμβάνει επίσης μαθήματα για συνέντευξη σε γαλλόφωνες εταιρείες, coaching
interactif και rapport de stage. Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας της βασικής
γαλλικής ορολογίας που απαιτείται για επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου.
Παρέχεται δωρεάν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες του
κάθε μαθητή στις παραπάνω γλώσσες. Επίσης, αναλαμβάνονται μαθήματα
λογοτεχνίας ελληνικής, γαλλικής και αγγλικής για φοιτητές καθώς και διόρθωση
εργασιών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Ακόμα, είναι δυνατή και η
υποστήριξη παιδιών με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες καθώς και η διδασκαλία
του μαθήματος της έκθεσης και στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα πρότυπα
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, παραδίδονται ελληνικά σε
γαλλόφωνους, γαλλικά σε αγγλόφωνους, Business French και αναλαμβάνεται η
προετοιμασία για σχολή δικαστών και Διπλωματικό σώμα και η εκπαίδευση από
απόσταση (CNED). Η διδασκαλία γίνεται μέσω webcam.

Εκπαίδευση
1980 Απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί στη

Θεσσαλονίκη.

1985 Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης
(Παρίσι IV).

1989 Εκπαίδευση σε Δυσλεξία και Γαλλικά ή Αγγλικά καθώς και στη
μέθοδο Ανεστραμμένης Τάξης, International College.

1992 Master études économiques, le français des affaires, CCI Paris
Île-de-France.

Επαγγελματική Εμπειρία
- Εργασία στο Παρίσι σε ελληνικές εταιρείες τροφοδοσίας ως υπεύθυνη πωλήσεων
(1986).
- Εργασία στο Παρίσι στην Design Agency Philippe Starck (1987).
- Ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών και Αγγλικών σε παιδιά και φοιτητές (1988-σήμερα).

- Ιδιοκτήτρια κέντρου ξένων γλωσσών στη Θεσσαλονίκη (1990).
- Τηλεργασία στην εταιρεία Salt Orange Switzerland (2019-σήμερα).
- Εξετάστρια και διορθώτρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, συντονίστρια
επαγγελματικών πτυχίων τουρισμού, μαγειρικής (1993-σήμερα).
- Επιμέλεια φοιτητικών εργασιών σε ότι αφορά τη διόρθωση συντακτικού και την
ανάπτυξη περιεχομένου. Απόλυτη εξειδίκευση στην Γαλλική και Αγγλική λογοτεχνία
(1995-σήμερα).
- Εκπόνηση μεταφράσεων Γαλλικής λογοτεχνίας, οικονομικών κειμένων τραπεζικής
ορολογίας καθώς και κοινωνιολογίας.
- Συντάκτης blogger δημοσιογραφικών γεγονότων, τηλεοπτικών γαλλικών σειρών και
γαλλικού κινηματογράφου.
- Κατά την διδασκαλία παρέχονται pdf εφημερίδων, περιοδικών διεθνούς τύπου και
audio files για συζήτηση με σκοπό την άνεση στον προφορικό λόγο.

TeacherFinder info@teacherfinder.gr

http://teacherfinder.gr

50 Ετών
Université Paris Sorbonne

ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 6943081709

 Δείτε το Email

 misirat1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Εκπόνηση Εργασιών

 Προσωπικές Σημειώσεις

 Φροντιστηριακές Σημειώσεις

 Χρήση Εξωσχολικών Βιβλίων

 Συχνά Διαγωνίσματα

 Διδασκαλία σε Γκρουπ

 Δωρεάν το 1ο Μάθημα

 Μαθητές Δημοτικού

 Μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου

 Μαθησιακές Δυσκολίες

 Υποστήριξη Φοιτητών

 Προετοιμασία Πανελλαδικών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Προσωπική Σελίδα

 Facebook Σελίδα

 Linkedin Σελίδα

Ξένες Γλώσσες  Έως 25 ευρώ
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