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Όνομα 
υπεροχής

20+ χρόνια καθορίζουμε τις εξελίξεις 
στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

Ξένες Γλώσσες (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες)

Πληροφορική (ενήλικες)

Επαγγελματικά Σεμινάρια  
(δυνατό βιογραφικό, επαγγελματική εξέλιξη)

Εκπαιδευτικός Οργανισμός

Αγγλικά Γερμανικά Ρώσικα Ιταλικά Ισπανικά Ελληνικά
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Διακρίνοντας τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής 
ιδρύεται Κέντρο Εκμάθησης Πληροφορικής και επίσημο 
Εξεταστικό Κέντρο της Vellum Global Educational  
Services.

Κύκλοι πορείας

Ο κ. Πέτρος Μανζιέρης ιδρύει μέσω franchise της γνωστής αθηναϊκής αλυσίδας, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών  
interlingua Ευόσμου, στην οδό 25ης Μαρτίου 47Β. Όραμα και σκοπός του ήταν η παροχή  πρωτοποριακών 
μεθόδων διδασκαλίας στις ξένες γλώσσες τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, υπηρεσίες που δεν υπήρχαν στις 
ΒΔ συνοικίες της Θεσσαλονίκης.

2000 - «Το ξεκίνημα»

«Νέα πνοή» και περισσότερη δυναμική με την αποχώρηση 
από τον Όμιλο interlingua και τη μετονομασία του 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε «GLossoLAND».

Η GLossoLAND ως «Εκπαιδευτικός Οργανισμός GLossoLAND STUDIES» πλέον, εισέρχεται στον 
χώρο της επαγγελματικής επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδρύοντας το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1  
GLossoLAND», με το δικτυακό όνομα seminarialand.gr, διευρύνοντας  το εκπαιδευτικό αντικείμενό της με την 
διενέργεια σεμιναρίων είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως με e-learning. 
Παράλληλα δημιουργείται τμήμα μεταφράσεων με την συνεργασία μεταφραστών  και δικηγόρων.

2007 - «Η αλλαγή»

2016 - «Η διεύρυνση»

2017 - «Ηπροoπτική»

interlingua

«Νέο αίμα», «Νέα Οράματα», με την δημιουργία Ομόρρυθμης 
Εταιρείας και ανάληψη της Διοίκησης από την  Μαρία  και τον 
Φραγκίσκο Μανζιέρη. 
Η συνεχώς αναπτυσσόμενη πορεία της GLossoLAND 
προκάλεσε το 2013 την ανάγκη μεταστέγασης σε μεγαλύτερο 
χώρο, στο πολυώροφο κτίριο της οδού Σμύρνης 48 στον 
Εύοσμο, όπου ιδρύεται και το «Σχολικό Εργαστήρι Μελέτης».

2013 - «Η εξέλιξη»
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Αγαπητοί σπουδαστές,
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών GLossoLAND ξεκίνησε από τον πατέρα 
μας, κ. Πέτρο Μανζιέρη, ο οποίος, με την είσοδο της Ελλάδας στην 
Ε.Ε. της νέας χιλιετίας, θέλησε να προσφέρει υπηρεσίες εκμάθησης 
ξένων γλωσσών, ώστε να βοηθηθούν οι σπουδάζοντες για την 
είσοδό τους στην αναδυόμενη αγορά εργασίας. 
Με αυτό το πρότυπο και με πυξίδα τον σωστό προγραμματισμό, 
την άριστη οργάνωση και κυρίως τη συνέπεια, αποφασίσαμε να 

συνεχίσουμε το έργο του και να παραμείνουμε η πιο αξιόπιστη, 
έγκυρη και σοβαρή λύση στον τομέα της διδασκαλίας των ξένων 

γλωσσών. 
Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών GLossoLAND διαθέτουμε ένα μοναδικό σύστημα εκμάθησης 
ξένων γλωσσών με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, τόσο για παιδιά όσο και για 
ενήλικες, που στηρίζονται στα προσεκτικά επιλεγμένα εκπαιδευτικά μέσα, στα ολιγομελή 
τμήματα και την υψηλή ποιότητα των εκπαιδευτικών μας.
Έτσι ο Οργανισμός GLossoLAND STUDIES, με εμφανή σημεία υπεροχής, στηριζόμενος σε 
γερά θεμέλια και συνεχώς εξελισσόμενος, διανύει μια επιτυχημένη πορεία στον τομέα των 
ξένων γλωσσών και της σύγχρονης επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Μαρία Μανζιέρη

Αγαπητοί σπουδαστές,
Στον κόσμο της Πληροφορίας που αναπτύσσεται γύρω μας, τα 
δεδομένα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς. Στόχος μας είναι να 
εξελίσσουμε διαρκώς τα προγράμματα σπουδών μας, έτσι ώστε 
να συμβαδίζουμε με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της 
αγοράς. 
Η Ενιαία Ευρώπη και η ταχύτατη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών 
καθιστούν την γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

προαπαιτούμενη και απολύτως αναγκαία για όσους επιθυμούν 
επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία. Γι΄ αυτό το λόγο, το 2017 

δημιουργήσαμε το Κέντρο Πληροφορικής και Επαγγελματικώaν Σεμιναρίων του 
Οργανισμού GLossoLAND STUDIES, μέσα από την συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης των 
υπηρεσιών μας. 
Οι εξελίξεις τρέχουν κι εμείς οι άνθρωποι της GLossoLAND STUDIES θέλουμε η καρδιά 
του Οργανισμού να χτυπά δυνατά και η φήμη του ονόματος μας να ακουστεί σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας.
Ανοίξτε, λοιπόν, την πόρτα στο μέλλον που σας προσφέρει η GLossoLAND και δείτε την 
πρόκληση της επανάστασης που θα φέρει το αύριο της μάθησης σήμερα.

Φραγκίσκος Μανζιέρης



Γιατί στη σκοπός μας 
είναι η επιτυχία σας. Μας εμπιστεύθηκαν 
το μέλλον τους χιλιάδες σπουδαστές 
και τα όνειρά τους έγιναν πολύ σύντομα 
πραγματικότητα.

Γιατί στη  διδάσκουμε 
Ξένες Γλώσσες σε παιδιά και ενήλικες με 
πρωτοποριακά και αξιόπιστα εκπαιδευτικά 
προγράμματα.

Γιατί στη  τα δίδακτρα 
είναι χαμηλά και προσιτά σε όλους , 
ανταποκρινόμενα πλήρως στην εποχή 
της οικονομικής κρίσης και στις υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες που παρέχονται.

Γιατί στη  κάθε χρόνο το ποσοστό επιτυχίας των σπουδαστών της, αγγίζει το 100% στις 
εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων πτυχίων σε όλες τις διδασκόμενες γλώσσες.

Γιατί στη  είμαστε «οι ειδικοί» στην εκπαίδευση για ανώτερα πτυχία σε όλες τις διδασκόμενες 
γλώσσες.

Γιατί στη  γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες των ενηλίκων και εφαρμόζουμε ειδικά συστήματα 
εκπαίδευσης, ώστε να είναι δυνατή η μάθηση άνετα και χωρίς μεγάλη πίεση.

Γιατί στη  γνωρίζουμε πολύ καλά, πώς να διδάξουμε σωστά τη ξένη γλώσσα στα παιδιά , 
με την μεγάλη εμπειρία που διαθέτουμε, την σύγχρονη τεχνολογία με διαδραστικούς πίνακες σε όλες τις 
αίθουσες και με τα e-books σε πλήρη λειτουργία.

Γιατί στη  έχουμε τον τρόπο μας, το σύστημα, την οργάνωση και τα μυστικά μας τα οποία 
οδηγούν αβίαστα στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με άνεση στην 
παραγωγή και κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου.
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•  Καταξιωμένοι επαγγελματίες καθηγητές υψηλού επιπέδου με πανεπιστημιακή μόρφωση και 
εμπειρία τόσο σε παιδικά προγράμματα, όσο και σε προγράμματα ενηλίκων.

•  Μόνιμη γραμματειακή υποστήριξη (tutor). Ο «άνθρωπος» του σπουδαστή για την αντιμετώπιση 
ατομικών ή σπουδαστικών θεμάτων και την προσωπική επικοινωνία με τους σπουδαστές.

•  Διαρκής επιμόρφωση καθηγητών στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ώστε οι σπουδές στη 
GLossoLAND να μην έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις διεθνείς διδασκαλικές μεθόδους.

•  Λεπτομερές πρόγραμμα σπουδών για όλα τα επίπεδα και για όλες τις διδασκόμενες γλώσσες, 
ώστε να γνωρίζει ο σπουδαστής την έναρξη και την λήξη των σπουδών του.

•  Άμεση εφαρμογή των παγκόσμιων τεχνολογικών εξελίξεων στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

Γιατί να σπουδάσω στη                 ;

















Η οργάνωση της GLossoLAND
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12 σημεία υπεροχής της GLossoLAND

1.   Ολιγομελή Κλειστά Τμήματα μέχρι 10 άτομα για παιδιά- εφήβους και μέχρι 8 για ενήλικες, για ιδανική 
διδασκαλία και καλύτερα αποτελέσματα

2.   Σεμιναριακά, εξειδικευμένα μαθήματα για ενήλικες, για την απόκτηση πιστοποιητικών Lower (B2) και  
Proficiency (C2), σε σύντομο χρονικό διάστημα και με εκπληκτικά χαμηλές τιμές

3. Περιφερειακή διδασκαλία σε οβάλ τραπέζι για άμεση επικοινωνία με τους μαθητές

4.  Γραπτό, ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα σπουδών στους σπουδαστές, με την έναρξη των μαθημάτων για 
σωστό προγραμματισμό των σπουδών τους

5.  Τεστ κατάταξης στον/στην σπουδαστή/ρια για το γνωστικό επίπεδο της γλώσσας, πριν την ένταξη του/της σε 
τμήμα, για να μη δημιουργούνται κενά

6. Συνεχής έλεγχος καθηγητών (observation) για τη σωστή απόδοσή τους στη τάξη

7.  Πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα διδασκαλίας με εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, 
τραγούδια διεθνούς ρεπερτορίου, κλπ, προσαρμοσμένα σε κάθε ηλικιακή ομάδα για εμπέδωση της ύλης και 
γρήγορη ομιλία της γλώσσας 

8.  Συνεχή τεστ για εξοικείωση με τις διάφορες μορφές εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικών 
γλωσσομάθειας 

9.  Πλήρη διαγωνίσματα σε περιβάλλον εξετάσεων (mock tests), για προετοιμασία στην πίεση χρόνου και στο 
συγκεκριμένο περιβάλλον εξετάσεων

10.  Ενισχυτική διδασκαλία  για την αντιμετώπιση κάθε προσωπικής δυσκολίας και απορίας στην εκμάθηση της 
γλώσσας για όλη τη διάρκεια των σπουδών 

11.   Χρήση εκπαιδευτικής, διαδικτυακής πλατφόρμας για εξατομικευμένη εξάσκηση στην αγγλική γλώσσα από 
το σπίτι

12.   Πρόσβαση στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό της ιδιόκτητης ιστοσελίδας μας, για εξάσκηση από το σπίτι 
σε όλες τις διδασκόμενες γλώσσες 
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Ένα θεαματικό πρόγραμμα για το ξεκίνημα 
της γλώσσας που απευθύνεται σε παιδιά 
Α’ και Β’ Δημοτικού! Επιδίωξή μας στα 
προκαταρκτικά τμήματα είναι τα παιδιά 
να βλέπουν την εκμάθηση των Αγγλικών 
ως μια απολαυστική και δημιουργική 
διαδικασία. 
Παιγνίδια, βίντεο, τραγούδια, εικόνες, 
εικονογραφημένα βιβλία και ευχάριστο 
οπτικοακουστικό υλικό κάνουν τα παιδιά 
να αγαπήσουν τη ξένη γλώσσα από την 
πρώτη κιόλας στιγμή. 
Όλα αυτά βέβαια πλαισιώνονται με την 
εμπνευσμένη παρουσία ενός καθηγητή 
με όρεξη για δουλειά και αγάπη για τα 
παιδιά καθώς και με τη δοκιμασμένη 
μεθοδολογία μας.

(Συνολικά 2 σχολ. ώρες / εβδομάδα)

Τάξη GLosso-PreJunior

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε 
παιδιά Β΄και Γ΄ Δημοτικού. Στην τάξη αυτή 
τα παιδιά, με ειδικό εντατικό πρόγραμμα, 
ολοκληρώνουν τo προκαταρκτικό στάδιο 
της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας  σε 
1 σχολική χρονιά, κερδίζοντας χρόνο 
και αποφεύγοντας την  παρακολούθηση 
των δύο τάξεων A΄Junior και B΄Junior σε 
2 σχολικές χρονιές. Η απόφαση για την 
επιλογή παρακολούθησης του παιδιού 
της τάξης αυτής, αντί των δύο ξεχωριστών 
Α Junior και B Junior, αποκλειστικά 
βρίσκεται στη δικαιοδοσία των γονέων. 

(Συνολικά 4 σχολ. ώρες / εβδομάδα)

* Η εγγραφή γίνεται με προκαταβολή 100€, τα οποία είναι δίδακτρα της 
επόμενης σχολικής χρονιάς ( τάξη Junior) και τα οποία αφαιρούνται από 
το συνολικό ετήσιο ποσό των διδακτρων αυτής της τάξης. 

Τάξεις GLosso-Super Junior (A’+B’ Junior)

Ειδική προσφορά
Τα δίδακτρα ολόκληρης της χρονιάς και όλα τα βιβλία της 

τάξης ΔΩΡΕΑΝ  από τη  GLossoLAND!

Ειδική προσφορά
Όλα τα βιβλία της τάξης Super Junior εντελώς ΔΩΡΕΑΝ  
από τη GLossoLAND!
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Kύριος στόχος μας στη GLossoLAND είναι η 
επιτυχία στις εξετάσεις PROFICIENCY αλλά & να 
δώσουμε στους μαθητές μας εφόδια και γνώσεις 
ζωής.
Σκοπός μας είναι να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 
επιτυχώς σε πραγματικές συνθήκες όπου απαιτούνται 
Αγγλικά προχωρημένου επιπέδου (PROFICIENCY), 
όπως για παράδειγμα, σε γραπτή και προφορική 
επικοινωνία με native speakers στο εξωτερικό, για 
τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, αλλά και στην 
προσωπική και επαγγελματική τους πορεία.
Στα τμήματα κανονικού ρυθμού εντάσσονται άτομα 

που έχουν το επίπεδο LOWER (B2) και προτιμούν 
την κανονική πορεία για την απόκτηση του PROFI-
CIENCY (C2), δηλαδή 1 χρόνος ADVANCED & 1 
χρόνος PROFICIENCY.
Στα εντατικά Τμήματα Proficiency (C2) σε 1 
Χρόνο για τα “κλασσικά” Michigan, ESB, Cam-
bridge εντάσσονται άτομα που έχουν επιτύχει 
προηγουμένως στο γνωστικό επίπεδο LOWER 
(B2), οποιουδήποτε επισήμου εξεταστικού φορέα ή 
κατόπιν αξιολόγησης του γνωστικού επιπέδου τους 
με δική μας ειδική  εξέταση.

(2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες)
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Με την προετοιμασία μέσω των προγραμμάτων  
GLosso-Lower “Τα κλασσικά” οι μαθητές μας μπορούν να 
πάρουν μέρος στις εξετάσεις όλων των εξεταστικών φορέων 
με αξιώσεις, ειδικά όμως στα ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 
Michigan, ESB, οι επιτυχίες των μαθητών μας κυμαίνονται 

κάθε χρόνο σε πολύ υψηλά επίπεδα, με ποσοστά που 
σχεδόν αγγίζουν την απόλυτη επιτυχία 100%.
Στα τμήματα GLosso–Lower “Τα κλασσικά” μπορούν να 
συμμετάσχουν έφηβοι και ενήλικες με το ίδιο γνωστικό 
επίπεδο.           (2 φορές την εβδομάδα , 5 διδακτικές ώρες)

Τάξεις GLosso-Seniors

Τάξεις GLosso-Lower “Τα κλασσικά”

Τάξεις Glosso-Proficiency “Τα κλασσικά”

Ειδική ενότητα προγραμμάτων σχεδιασμένη για μαθητές 
των τάξεων Γυμνασίου - Λυκείου, όπου  οι  γνώσεις των 
εφήβων  χρειάζονται εμπλουτισμό και εξάσκηση για την 
σταδιακή απόλυτη κατάκτηση της γλώσσας. Βασικός 
στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία για την 
εξασφάλιση απόκτησης των πτυχίων.
H διδασκαλία εξακολουθεί να προσανατολίζεται στη 
βελτίωση και τελειοποίηση των ικανοτήτων των μαθητών 
να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα, να παράγουν 

σύνθετο γραπτό λόγο και να επικοινωνούν προφορικά.
H μεθοδολογία και η βιβλιογραφία προσανατολίζεται στο 
υλικό και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, ώστε οι 
μαθητές να εξοικειώνονται αρκετά νωρίς.
Οι τάξεις που συμπεριλαμβάνει η ενότητα TEENS είναι :
• Τάξη GLosso-D teens (επίπεδο Β1)
• Τάξη GLosso-E teens ή  GLosso-Fast Pre-Lower 

(επίπεδο Β1+)
(2 φορές την εβδομάδα , 4 διδακτικές ώρες)

Τάξεις GLosso-Teens

Η ενότητα αυτή των προγραμμάτων απευθύνεται σε μαθητές των 
ανώτερων τάξεων του Δημοτικού και είναι ειδικά σχεδιασμένη για 
τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα με βάση τις ανάγκες της.
Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων αυτής της 
ενότητας, μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο επίπεδο 
της καθημερινής ζωής και να δώσουν με επιτυχία εξετάσεις για τα 
επίπεδα Α1 και Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Οι τάξεις που συμπεριλαμβάνει η ενότητα SENIORS είναι :
• Τάξη GLosso-A seniors (επίπεδο Α1)
• Τάξη GLosso-B Seniors (επίπεδο Α2)
• Τάξη GLosso-C Seniors (επίπεδο Α2+)

(Συνολικά 4 ώρες / εβδομάδα)
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Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι ενήλικες που θέλουν 
να ενταχθούν σε τμήματα πτυχίων Β1 – Β2 (Lower) και δεν 
έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις του προηγουμένου επιπέδου, 
μπορούν να το επιτύχουν παρακολουθώντας αυτά τα τμήματα 
προετοιμασίας.
Τα προγράμματα αυτά τρέχουν για εφήβους και ενήλικες που 
οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα είναι ελάχιστες έως 
ανύπαρκτες.
Μετά το πέρας των μαθημάτων του τμήματος αυτού 
οι σπουδαστές  είναι έτοιμοι να ενταχθούν και να 
παρακολουθήσουν αποκλειστικά τα τμήματα  TIE ή TOEIC 
επιπέδων B1 – Β2 (Lower) .
Εάν κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να ενταχθεί σε τμήμα, 
που έχει ήδη ξεκινήσει σχετικά πρόσφατα, πρέπει να 
παρακολουθήσει 1- 2 μαθήματα προετοιμασίας, τα οποία 
προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ.

Διάρκεια προγράμματος: 4 μήνες, 50 διδακτικές ώρες
Μία φορά την εβδομάδα Χ 3 διδακτικές ώρες +150 ώρες  
online μαθήματα από το σπιτι.
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TOEIC σε 3 ή 5 μήνες για  
LOWER (B2) ή ADVANCED (C1)

ΕΚΠΤΩΣΗ
σε ανέργους

φοιτητές 

& πολύτεκνους!

Tαχύρρυθμα τμήματα αγγλικών για εξετάσεις TOEIC και 
απόκτηση πιστοποιητικού Αγγλικής γλώσσας χρήσιμο για 
σπουδές και εργασία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό!
Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο σπουδαστής, ανάλογα 
με τις αρχικές γνώσεις και την απόδοσή του, μέσα σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει την δυνατότητα να 
αποκτήσει το πιστοποιητικό επιπέδου B1 (μέτρια γνώση) 
ή Β2 (Lower) (καλή γνώση) ή C1 (Advanced) (πολύ καλή 
γνώση) .
Tο TOEIC  Listening & Reading, με την απουσία εξέτασης 
στην συνομιλία (speaking) και στην έκθεση (writing), 
την συχνή διεξαγωγή εξετάσεων (κάθε εβδομάδα) και 
την γρήγορη έκδοση των αποτελεσμάτων (το πολύ σε 5 
εργάσιμες ημέρες), έχει καθιερωθεί ως το δημοφιλέστερο 
τεστ αξιολόγησης Αγγλικών στην Ελλάδα.
Τα μαθήματα της GLossoLAND στο πρόγραμμα αυτό, είναι 

σχεδιασμένα έτσι, ώστε να απευθύνονται σε οποιονδήποτε 
έχει βασικές γνώσεις Αγγλικών και επιθυμεί να «επαναφέρει» 
τα ξεχασμένα Αγγλικά του, πιστοποιώντας αυτές τις 
γνώσεις με έναν τίτλο σπουδών αποδεκτό για σπουδές, για 
μεταπτυχιακά, για αξιολογήσεις και μοριοδοτήσεις στον 
δημόσιο τομέα, για διαγωνισμούς και προκηρύξεις ΑΣΕΠ, 
για εξεύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, κλπ.
Ιδανικοί υποψήφιοι για τα τμήματα και τις εξετάσεις του 
TOEIC  είναι έφηβοι και ενήλικες όλων των ηλικιών, 
επαγγελματίες, άνεργοι, μαθητές και φοιτητές, δημόσιοι και 
ιδιωτικοί υπάλληλοι, που τους ενδιαφέρει η βελτίωση των 
γνώσεών τους, η απόκτηση πτυχίου ή/και η επικαιροποίηση 
των γνώσεών τους.

Διάρκεια προγράμματος: 3 ή 5 μήνες, 36 ή 60 διδακτικές 
ώρες. Μία φορά την εβδομάδα Χ 3 διδακτικές ώρες +150 
ώρες online μαθήματα.

Αγγλικά για αρχάριους ενήλικες
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  Είναι η πιο φιλική και σύγχρονη εξέταση 
γλωσσομάθειας που υπάρχει διεθνώς. 

  Ο εξεταζόμενος συμμετέχει στο σχεδιασμό της 
εξέτασης σε συνεργασία με τον καθηγητή επιλέγοντας 
μέρος των αντικειμένων που θα εξεταστεί. 

  Πρόκειται για διαβαθμισμένη εξέταση! Αυτό σημαίνει, 
ότι δίνοντας ΜΙΑ εξέταση, μπορεί κάποιος, ανάλογα 
με την επίδοσή του, να λάβει & το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό επιπέδου Β1 έως C2. 

  Βοηθά στην προφορική έκφραση & γραφή σωστών 
Αγγλικών & όχι μόνο στην αποστήθιση λέξεων & 
κανόνων.

  Αναγνωρίζεται απο τον ΑΣΕΠ σε όλα τα επίπεδα.

  Δίνει το δικαίωμα της δωρεάν επανεξέτασης & της 
δεύτερης ευκαιρίας αν αυτό χρειάζεται. 

  Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε μήνα και τα 
αποτελέσματα είναι διαθέσιμα 20 μέρες μετά.

  Η προετοιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μικρό 
χρονικό διάστημα  
(1 έως 2 μήνες ανά επίπεδο). 

  Λαμβάνει υπόψιν & προσαρμόζει την εξεταστική 
διαδικασία στις ιδιαιτερότητες των εξεταζόμενων π.χ. 
δυσλεξία ή μαθησιακές δυσκολίες. 

Διάρκεια προγράμματος: 5 μήνες, 60 διδακτικές ώρες. 
Μία φορά την εβδομάδα Χ 3 διδακτικές ώρες +150 ώρες 
online μαθήματα

Οι απαιτήσεις μιας επαγγελματικής συναλλαγής σε μια 
ξένη γλώσσα είναι πολλές και ιδιαίτερες. Γι’ αυτό στη  
GLossoLAND προσφέρουμε προγράμματα εκμάθησης 
ξένων γλωσσών όλων των επιπέδων σχεδιασμένα, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης. 
Τα εξειδικευμένα αυτά μαθήματα πραγματοποιούνται 
στο χώρο εργασίας σας  ή στις εγκαταστάσεις μας, σε 
αίθουσες διδασκαλίας με οβάλ τραπέζι, σχεδιασμένες 
ειδικά για ενήλικες ή σε συνεδριακές αίθουσες υψηλών 
επαγγελματικών προδιαγραφών (conference rooms), 
χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για 
ένα ή περισσότερα άτομα.
• Η εκπαίδευσή σας μπορεί να γίνει ΔΩΡΕΑΝ με κρατικά 

επιδοτούμενα προγράμματα εκμεταλλευόμενοι τα 

προγράμματα ΛΑΕΚ. Απορρόφηση πόρων μέσω του 
ΟΑΕΔ, της ετήσιας καταβολής ποσοστού 0,24 % των 
εργοδοτικών εισφορών προς το ΙΚΑ.

• Εμείς αναλαμβάνουμε τη διαδικασία ηλεκτρονικής 
δημιουργίας, υποβολής και έγκρισης των προγραμμάτων.

Προγράμματα Business

Γιατί να επιλέξετε το TiE (Test of Interactive English)

9

ΕΚΠΤΩΣΗ
σε ανέργους

φοιτητές 

& πολύτεκνους!

TIE Lower (B2)  
& Proficiency (C2)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ I ALPHA BANK I KUNSTSTOFF AE I ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ (ΜΕΛ)  I   
ΑΦΟΙ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗ ΟΕ  I  «ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ»  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε  I   Γ.ΒΙΛΔΕΡΗΣ ΑΕ   I   ΧΑΡ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ELECTROLUX SERVICE AE  I   FORMPLAST AE  I  STANDART COMMERCIAL HELLAS I  ΓΑΙΑ ΕΠΕ-ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΙΣΠΑΝΙΚΑ - Είναι η γλώσσα που μιλούν 350 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Είναι η επίσημη 
γλώσσα σε 21 χώρες και δεύτερη βασική της Αμερικής.  Οι καθηγητές μας είναι πρόθυμοι να σας διδάξουν 
τους θησαυρούς της, αλλά και να σας γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα των λαών που εκπροσωπεί 
η γλώσσα αυτή. Διδάσκουμε όλα τα επίπεδα σε ενήλικες και εφήβους  με τη δυνατότητα απόκτησης των 
διπλωμάτων DELE (Ινστιτούτο CERVANTES) και του ΚΠΓ.

Γερμανικά... Ιταλικά... Ισπανικά... Ρώσικα...

�Σας δίνετε η ευκαιρία να σπουδάσετε μία ξένη γλώσσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και 
με τη σιγουριά  της  GLossoLAND.  Με τα συγκεκριμένα 
προγράμματα  ο σπουδαστής μπορεί να αποκτήσει 
πιστοποιητικό επιπέδου Β2 στα Ιταλικά και Ισπανικά σε δύο 
χρόνια και στα Γερμανικά, Ρώσικα στα 3 χρόνια. 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - Η Γερμανική είναι η κύρια γλώσσα 96.75 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη, αριθμός 
που αντιστοιχεί στο 13.3% των Ευρωπαίων. Είναι επίσης η τρίτη περισσότερο διδασκόμενη γλώσσα μετά 
τα Αγγλικά και τα Γαλλικά . Διδάσκουμε όλα τα επίπεδα σε παιδιά & ενήλικες με δυνατότητα απόκτησης των 
πτυχίων GOETHE και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ).

ΙΤΑΛΙΚΑ - Γνωρίστε μέσα από την γλώσσα της, τη χώρα «ΜΟΥΣΕΙΟ», την Ιταλία. Χώρα που έχει δώσει 
μεγάλα ονόματα και έργα στην τέχνη, τη μουσική και όχι μόνο, χαρακτηρίζεται ως συνώνυμη της υψηλής 
αισθητικής στη μόδα και την αρχιτεκτονική, αλλά και στην βαριά βιομηχανία. Διδάσκουμε όλα τα επίπεδα σε 
ενήλικες και εφήβους  με τη δυνατότητα απόκτησης των διπλωμάτων DIPLOMA του Atene Instituto Italiano 
di Cultura , CELI του Πανεπιστημίου της Περούτζια, PLIDA του Πανεπιστημίου LA SAPIENZA της Ρώμης και 
του ΚΠΓ.

ΡΩΣΙΚΑ - Μεγάλα λογοτεχνικά έργα από διάσημους συγγραφείς έχουν γραφτεί στα Ρωσικά, μέσα από 
τα οποία ο αναγνώστης μπορεί να θαυμάσει τον πλούτο και την ομορφιά αυτής της γλώσσας. Περίπου 250 
εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο μιλάνε Ρωσικά, ενώ παράλληλα είναι μία από τις επίσημες και ενεργές 
γλώσσες του ΟΗΕ. Η γλώσσα γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα λόγω του ρωσικού τουρισμού, ειδικά 
στη Β. Ελλάδα. Διδάσκουμε όλα τα επίπεδα σε ενήλικες και εφήβους  με τη δυνατότητα απόκτησης των 
διπλωμάτων TORFL που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο Λομονόσοβ.

Διδάσκουμε...

Ελληνικά  
ως ξένη γλώσσα

		Ολοκληρωμένα  προγράμματα 
εκμάθησης Ελληνικών για ξένους 
που καλύπτουν όλα τα επίπεδα 
γλωσσομάθειας.

		Επιχειρηματικά Ελληνικά για ξένα 
στελέχη επιχειρήσεων

	Διπλώματα ελληνομάθειας
10

ΜΟΝΟ
για εφήβους 

& ενήλικες
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Στo Κέντρo Πληροφορικής της GLossoLAND έχοντας 
πλήρη επίγνωση του συνεχώς μεταβαλλόμενου 
περιβάλλοντος της τεχνολογίας παρέχουμε άριστη 
κατάρτιση τόσο στις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή όσο και σε εξειδικευμένα προγράμματα.
Τα μαθήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για ενήλικες. 
Μαθήματα για κάθε επίπεδο. Για τον αρχάριο, που πρέπει να 
μάθει τα βασικά, μέχρι εκείνον που θέλει να τελειοποιηθεί σε 
σύνθετα προγράμματα. Τα μαθήματα οδηγούν σε επίσημες 
εξετάσεις για την απόκτηση επίσημα αναγνωρισμένων 
πιστοποιητικών.

H GLossoLAND είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπου διεξάγονται εξετάσεις της VELLUM 
GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES.
Παρέχονται δωρεάν μαθήματα σε άνεργους, φοιτητές, 
πολύτεκνους κ.λπ.  για πιστοποίηση απαραίτητη για Α.Σ.Ε.Π. 
(πληρώνετε ΜΟΝΟ το κόστος της εξέτασης) 

Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν γύρω μας με 
ταχύτατους ρυθμούς. H διαρκής επιμόρφωση είναι πλέον 
απαραίτητη, καθώς νέα αντικείμενα και νέες τεχνολογίες 
εμφανίζονται καθημερινά. 
Η GLossoLAND STUDIES σας δίνει την ευκαιρία να 
παρακολουθήσετε δωρεάν προγράμματα μεταπτυχιακής 
εξειδίκευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης 
προσωπικών δεξιοτήτων.
Τα σεμινάρια υποστηρίζονται  από τον μεγαλύτερο 

Ελληνικό φορέα πιστοποίησης προσόντων Vellum  
Global Educational Services και σας  δίνεται  η  δυνατότητα   
να συμμετάσχετε σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση 
διεθνώς αναγνωρισμένου Certificate ή Diploma,  βεβαίωση 
παρακολούθησης του σεμιναρίου, η οποία βοηθάει στη 
μοριοδότησή σας για τους διάφορους διαγωνισμούς του 
Δημοσίου καθώς επίσης κάθε ολοκλήρωση προγράμματος. 
συνοδεύεται από το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass 
με απόδοση μονάδων ECVET.

Επαγγελματικά Σεμινάρια από το σπίτι

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης
•  Διεθνές Δίπλωμα στην Κοινωνική Οικονομία και 

Επιχειρηματικότητα
• Πιστοποίηση στις Βασικές Οικονομικές Θεωρίες
• Πιστοποιημένο Στέλεχος στην Εξυπηρέτηση Πελατών 
•  Πιστοποιημένο Στέλεχος  στη Διεύθυνση Πωλήσεων

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
• Πιστοποιητικά Ελληνικής- Αγγλικής Δακτυλογράφησης 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ
•  Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στην Ανίχνευση Μαθησιακών 

Δυσκολιών
• Πιστοποίηση στη Σχολική ψυχολογία 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
•  Πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου (Receptionist) 
• Πιστοποίηση στον Κλάδο Τουρισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•  Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εξ’ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση»
•  Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων
•  Μοριοδοτούμενο  Πρόγραμμα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 
•  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SECURITY 
• Επίσημη Πιστοποίηση Προσωπικού Ασφαλείας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ:

Πρόγραμμα HOME 
Η εκπαίδευση υποστηρίζεται και με e-learning με 
επιπλέον κόστος! Μελετήστε από το σπίτι σας και ελάτε 
σε μας μόνο για τις εξετάσεις!

ΠΤΥΧΙΟ

για ΑΣΕΠ

Πληροφορική
	Word I Excel

	Internet I Outlook

	Power Point

	Access I Windows



•  Εκπτώσεις στα δίδακτρα σε σπουδές ξένων γλωσσών 
αδερφών, συζύγων, γονέων, 2ης γλώσσας, σε πληρωμές 
μετρητοίς, στα δίδακτρα  του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
και του Κέντρου Πληροφορικής της GLossoLAND  
(www.seminarialand.gr). Δωρεάν φοίτηση του τρίτου 
μέλους της οικογένειας.

•  Συμμετοχή των σπουδαστών των τάξεων πτυχίων σε ex-
tra ώρες, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για mock tests 
με καθορισμένες διαδικασίες προτύπων εξετάσεων.

•  Συμμετοχή στο παιγνίδι ευγενούς άμιλλας «BRAVO» 
(μόνο για τους μαθητές Junior και Asen) με συλλογή 
«αυτοκόλλητων» στις άριστες επιδόσεις και εκπληκτικά 
δώρα επιβράβευσης 

•  Δικαίωμα δανεισμού ξενόγλωσσων βιβλίων, 
περιοδικών, εφημερίδων κ.λ.π. από την πλούσια 
βιβλιοθήκη της Σχολής για εξάσκηση της γλώσσας.

•  Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές προβολές ταινιών με Home 

Cinema σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για εξάσκηση 
της γλώσσας.

•  Συμμετοχή στα χριστουγεννιάτικα, αποκριάτικα πάρτι 
για παιδιά και ενήλικες σπουδαστές με κεράσματα και 
διαγωνισμούς. Και ετήσιο street-party με μουσική, 
χορό και σουβλάκια.

•  Συμμετοχή σε κληρώσεις συναρπαστικών δώρων 
μεγάλης αξίας (βιντεοκάμερες, κινητά, H/Y, ποδήλατα 
κλπ.) 

• Δωρεάν σχολική τσάντα
•  Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά ταξίδια σε χώρες του 

εξωτερικού για εξάσκηση της γλώσσας με εκπτωτικές 
τιμές.

•  Δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής σε καλοκαιρινές 
διακοπές στην κατασκήνωση «Μια φορά κι έναν καιρό» 
στη Ν. Σκιώνη Χαλκιδικής, με οργάνωση και εποπτεία 
από τον οργανισμό μας.

GLossoCLUB

Σμύρνης 48, Τ.Κ. 56226, Εύοσμος - Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 776 432 - Fax: 2314 410 145 

Email: info@glossoland.gr - www.glossoland.gr

Όλοι οι σπουδαστές της GLossoLAND, αμέσως μετά την εγγραφή τους, γίνονται μέλη του ΥΠΕΡΟΧΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
του GLossoLAND CLUB και αποκτούν αυτόματα τα παρακάτω εκπληκτικά προνόμια:

@glossoland.studies Glossoland_language_studies Glossoland Studies

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ:
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