INSTITUT FÜR INTERNATIONALE
KOMMUNIKATION E.V. (IIK)

ΓΕΓΟΝΌΤΑ & ΑΡΙΘΜΟΊ

NΜαγευτικές τοποθεσίες στο Ντίσελντορφ (ΙΙΚ Düsseldorf)

και το Βερολίνο (ΙΙΚ berlinerID) με περισσότερους
από 4.000 συμμετέχοντες κάθε χρόνο
NΤο ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1989 ως νέα επιχείρηση με
εισφορά μέρους του ενεργητικού και παθητικού του
Πανεπιστημίου Χάινριχ Χάινε στο Ντίσελντορφ
NΠρογράμματα ανταλλαγής για Πανεπιστήμια και
κυβερνητικές υπηρεσίες παγκοσμίως
NΜη κερδοσκοπικό ινστιτούτο (αναγνωρισμένο σωματείο) που
χορηγεί υποτροφίες και προσφέρει δωρεάν online
υπηρεσίες για την εκμάθηση των Γερμανικών
NΣυνεργασία με πολυάριθμα προγράμματα της Ε.Ε.
και ειδικούς συνδέσμους
NΕξεταστικό κέντρο με περισσότερους από 3.000 εξεταζόμενους
κάθε χρόνο (TestDaF, telc, TOEFL, GMAT κ.ά.)
NΟμιλίες, εκδόσεις και προγράμματα μετεκπαίδευσης αποδεικνύουν
την αναγνωρισμένη εξειδίκευση με επίκεντρο τα Γερμανικά για
τις σπουδές & το επάγγελμα

ΒΕΡΟΛΊΝΟ — ΥΠΈΡΟΧΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΊΑ

Η πολυπολιτισμική πρωτεύουσα με τα 3,5 εκατομμύρια
κατοίκους αποτελεί το πολιτικό κέντρο της Γερμανίας. Αλλά και
εξαιτίας της συναρπαστικής μείξης πολιτισμού, μόδας, πάρτι και
δημιουργικότητας που παρουσιάζει, το Βερολίνο συγκαταλέγεται
στη διεθνή κατηγορία των παγκόσμιων μητροπόλεων. Την ιδιαίτερη
γοητεία του Βερολίνου αντικατοπτρίζει και το εκπαιδευτικό
κέντρο μας που βρίσκεται σε ένα ανακαινισμένο, διατηρητέο
κτίριο εργοστασίου, το οποίο χρησιμοποιούμε από κοινού με το
Πολυτεχνείο (Πολυτεχνείο Βερολίνου).

ΝΤΊΣΕΛΝΤΟΡΦ — ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΌΜΙ

Οι αξιολογήσεις από το εξωτερικό το επιβεβαιώνουν συνεχώς:
το Ντίσελντορφ με μόλις 600.000 κατοίκους συγκαταλέγεται στις
μητροπόλεις με την καλύτερη ποιότητα ζωής παγκοσμίως.
Οι συμμετέχοντές μας αγαπούν το Ντίσελντορφ εξαιτίας των
πολλών επιλογών αναφορικά με τον ελεύθερο χρόνο, τον
πολιτισμό και την εκπαίδευση που αυτό παρέχει με πολυάριθμα
Πανεπιστήμια στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και
εξαιτίας της εξαιρετικής διεθνούς διασύνδεσής του. Το Ινστιτούτο
βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο, περίπου δέκα λεπτά με τα
πόδια από τη λεωφόρο Κένιγκς και το ιστορικό κέντρο της πόλης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΟ ΣΩΜΑΤΕΊΟ (ΙΙΚ)
ΣΤΟ ΝΤΊΣΕΛΝΤΟΡΦ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΡΟΛΊΝΟ
NΞένες γλώσσες
NΔιά βίου μάθηση και μετεκπαιδεύσεις
NΕξυπηρέτηση εταιρειών
NΠαγκοσμίως αναγνωρισμένες εξετάσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ ONLINE

iik-deutschland.de/anmeldung

ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ ΝΤΊΣΕΛΝΤΟΡΦ

ΙΙΚ Düsseldorf
Οδός Πάλμεν 25
40217 Ντίσελντορφ / Γερμανία
Τηλ.: +49 211 566 22-0
info@iik-duesseldorf.de
iik-duesseldorf.de
f facebook.com/iikduesseldorf
l twitter.com/iikduesseldorf
n flickr.com/photos/iik-duesseldorf

Κατανοώντας

ΤΟΝ
ΚΌΣΜΟ
3fhln

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ:
Δευτέρα — Παρασκευή: 8 π.μ. – 19 μ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ ΒΕΡΟΛΊΝΟ
IIK berlinerID
Οδός Άκερ 76
13355 Βερολίνο / Γερμανία
Τηλ.: +49 30 46 30 39 59
info@iik-berlinerID.de
iik-berlinerID.de
f facebook.com/berlinerID

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ:
Δευτέρα — Παρασκευή: 9 π.μ. – 17 μ.μ.

ΘΑ ΧΑΡΟΎΜΕ ΝΑ
ΈΧΟΥΜΕ ΝΈΑ ΣΑΣ!

μαθαίνω Γερμανικά
βιώνω την κουλτούρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΈΣ
ΚΑΙ ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ
INSTITUT FÜR INTERNATIONALE
KOMMUNIKATION E.V. (IIK)
ΣΤΟ ΝΤΊΣΕΛΝΤΟΡΦ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΡΟΛΊΝΟ

Συνεργάτης των Πανεπιστημίων. Συνεργάτης της οικονομίας.

μαθαίνω Γερμανικά
βιώνω την κουλτούρα
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ΛΌΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ ΤΟ IΙK

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΎΚΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΝΉ &
ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ

ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΕΚΜΆΘΗΣΗΣ

ΕΝΤΑΤΙΚΆ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ

ΔΙΑΜΟΝΉ

NΓρήγορο και δωρεάν WiFi σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα
NΔιαδραστικοί πίνακες και εκμάθηση βασισμένη στη χρήση τάμπλετ
NΗλεκτρονική μάθηση

ΣΠΟΥΔΈΣ & ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ

NΑτομικό χρονοδιάγραμμα έως τις αρχές των σπουδών σας
NΠρόγραμμα προπαρασκευής σπουδών: 2 – 10 μήνες
(συμπεριλαμβανομένου τμήματος εκμάθησης γλώσσας)

NΥποστήριξη κατά την προετοιμασία υποβολής αίτησης για βίζα
και κατά την προετοιμασία υποβολής αίτησης για σπουδές

ΠΟΙΌΤΗΤΑ & ΕΠΊΔΟΣΗ

N10 επίπεδα μαθημάτων (A1 – C1) κάθε μήνα
NΤακτικές εξετάσεις, διεθνή γκρουπ με 6 – 18 συμμετέχοντες
NΕκπαιδευτικοί με μητρική γλώσσα τα Γερμανικά, καταρτισμένοι
στην DaF και με μακρόχρονη διδακτική εμπειρία

ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗ & ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ
NΣυμμετέχοντες που προέρχονται από περισσότερες
από 100 χώρες

NΠολύπλευρο πολιτιστικό πρόγραμμα και πρόγραμμα αξιοποίησης
του ελεύθερου χρόνου

NΔύο υπέροχες πόλεις: Ντίσελντορφ και Βερολίνο

NΚάθε μήνα έναρξη σε 10 διαφορετικά επίπεδα μαθημάτων
NΣυνολική διάρκεια: 1 – 10 μήνες
NΣυμπεριλαμβανομένων κατατακτήριων και τελικών
εξετάσεων με τη χορήγηση πιστοποιητικού

NΠερίπου 100 ώρες μαθημάτων / 4 εβδομάδες
					

Από 430 €

ΠΑΚΈΤΟ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ
C1 + TESTDAF ’Ή DSH

Nπερίπου 150 ενότητες μαθημάτων / 4 εβδομάδες
Nεντατικό τμήμα γερμανικών C1 		
Nπροετοιμασία εξετάσεων συμπεριλαμβανομένης
δοκιμαστικής εξέτασης 			

Nεξέταση 				

από 480 €
από 350 €
από 165 €

ΠΟΛΥΆΡΙΘΜΕΣ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ
NΘερινά μαθήματα
NΓερμανικά για το επάγγελμά σας
NΓερμανικά για τον τομέα ιατρική και περίθαλψη
NΜετεκπαιδεύσεις για εκπαιδευτικούς κτλ.

NΜονόκλινα δωμάτια			

(4 εβδομάδες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων)

450 €

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΎΘΕΡΟΥ ΧΡΌΝΟΥ
ΟΛΌΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ

Τουριστικές ατραξιόν, τέχνη & πολιτισμός, πάρτι, εκδρομές,
αθλητικές δραστηριότητες κ.ά.
(εν μέρει δωρεάν, εν μέρει έναντι μικρού τέλους)

Κατάλληλα προγράμματα και ιδιαίτερες εκπτώσεις
για γκρουπ και Πανεπιστήμια!
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για μια
ατομική προσφορά:
info@iik-deutschland.de

Περαιτέρω πληροφορίες και εγγραφή online:
iik-deutschland.de
Μη δεσμευτικές τιμές / Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 2016

