Εδώ υπάρχει έλεγχος ποιότητας
Yπάρχουν πολλά Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
Άλλα έχουν πολύ καλή ποιότητα σπουδών και άλλα λένε ότι έχουν.
Τώρα έχετε την λύση:
• Γράψτε τα παιδιά σας σε εμάς, τα Μέλη τού

Στα Κέντρα μας ελέγχεται η ποιότητα της εκπαίδευσης, που σας προσφέρουμε.

Eγγυόμαστε:
•

Την ολοκλήρωση της βασικής διδακτέας ύλης.

•

Την επιλογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.

•

Τη συνεχή επιμόρφωση των καθηγητών.

•

Την αφομοίωση γνώσεων με ευχάριστο τρόπο.

Με το σύστημα Quality Testing σας δίνουμε τις Αποδείξεις που ζητάτε για Έλεγχο ποιότητας.

•

Με αξιοπιστία.

•

Με αντικειμενικά κριτήρια.

•

Με συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές.

Με το σύστημα αυτό οι Σπουδαστές μας έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Νοιώθουν σιγουριά για αυτά που ξέρουν.

Στα Κέντρα EUROPALSO SOCIETY έχουμε συμπεριλάβει στο πρόγραμμά μας ειδικά συστήματα Ελέγχου:

•

Α. Γονείς και Σπουδαστές γνωρίζουν με λεπτομέρεια τη διδακτέα ύλη (το syllabus) δηλαδή τα βασικά Γραμματικά φαινόμενα και το Λεξιλόγιο στο συγκεκριμένο επίπεδο.

•

Β. Ακολουθούν Practice Tests, εξετάσεις ποιότητας σε προγραμματισμένα τακτικά διαστήματα, που πιστοποιούν και ελέγχουν το πραγματικό επίπεδο γνώσεων του Σπουδαστή, Quality Testing.
Επιβεβαιώνονται έτσι οι γνώσεις του εντοπίζονται οι πιθανές ελλείψεις του. Με αυτό ακριβώς το είδος των Tests μπορούμε και βοηθούμε τον κάθε Σπουδαστή να καλυτερεύει εκεί ακριβώς, όπου υστερεί.

Έτσι δεν συσσωρεύονται κενά, τα οποία αγχώνουν το παιδί και συχνά οδηγούν σε αδιέξοδα. Έγκαιρα και ευχάριστα ο Σπουδαστής τα καλύπτει και βελτιώνεται.
Όταν τα παιδιά προχωρούν χωρίς προβλήματα, νιώθουν ευχαριστημένα για την πρόοδό τους.

Έλεγχος σπουδών σημαίνει ποιότητα και επιτυχία.

στις ξένες γλώσσες εμπιστευτείτε το σήμα

Κέντρο Έρευνας και Προώθησης Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

•

Για τη διαρκή ποιοτική Επιμόρφωση των Μελών και των Καθηγητών τους.

•

Σε συνεργασία με το αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ Πανεπιστήμιο του CENTRAL LANCASHIRE.

Επιλέξτε Έλεγχο Και όχι τα ανεξέλεγκτα ανεύθυνα ιδιαίτερα μαθήματα.
• Σχολικό Έτος αφιερωμένο στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΑΟΜ - ΑΜΕΑ).
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