Ίδρυσα το «Κέντρο ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού ΑΡΙΣΤΕΑ» στις αρχές του 2013 με την ιδέα
να γίνει το «στέκι» μας (για μένα και τους μαθητές και φίλους μου) δηλαδή ένα μέρος στο οποίο
μπορούμε να μαθαίνουμε ο ένας απ’ τον άλλο και να μοιραζόμαστε την αγάπη μας για την
ελληνική γλώσσα, την ελληνική κουλτούρα και την μαγεία που ονομάζεται Ελλάδα!
Βασικός σκοπός του κέντρου είναι η μείωση της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών χωρών και η
διατήρηση της άριστης διαπολιτισμικής επικοινωνίας τους. Σκοπός μας είναι επίσης να
προσφέρουμε την εκμάθηση της ελληνικής (για τους Βούλγαρους) και της βουλγαρικής (για
τους Έλληνες) γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Να προσφέρουμε επίσης ελεύθερη πρόσβαση σε
ένα ανοιχτό κανάλι ανταλλαγής και παραλαβής διάφορων ειδών πληροφοριών που σχετίζονται με
την Ελλάδα, όπως και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται σ’ όλους που
μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ή ενδιαφέρονται για την γειτονική μας χώρα.
Στην ιστοσελίδα μας θα δημοσιεύονται και θα μεταφράζονται ενδιαφέροντα άρθρα και οτιδήποτε
έχει σχέση με τον πολιτισμό, την τέχνη, τα έθιμα και την νοοτροπία των γειτόνων και φίλων μας.
Αφιερώνω τη σελίδα αυτή σ’ όλους τους φίλους μου και στην οικογένειά μου, στην Ελλάδα και
στη Βουλγαρία, και τους ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξη και την έμπνευση που μου δίνουν.
Πιστεύω ότι όταν κάποιος μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, ένας ολόκληρος κόσμος ανοίγει μπροστά του
και αρχίζει και βλέπει και τον δικό του κόσμο με άλλον τρόπο. Γι’ αυτό τον λόγο το σύνθημα του
κέντρου ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού είναι «Γνώρισε τους γείτονές σου, για να τους
αγαπήσεις» .. και γιατί όχι και «Γνώρισε τους γείτονές σου, για να αγαπήσεις και τον εαυτό σου».

Το Κέντρο ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού ΑΡΙΣΤΕΑ
σας προσφέρει
 Ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα ελληνικών για Βούλγαρους

Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.aristeabg.com / τηλ. 0885270984
 Ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα βουλγαρικών για Έλληνες
με έμπειρους καθηγητές και τα καλύτερα βιβλία για την εκμάθηση της βουλγαρικής
γλώσσας
Τα βασικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούμε στα μαθήματά μας είναι τα βιβλία "Учете български
език" και "Български език за чужденци" και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κάνουμε το
μάθημά μας ενδιαφέρον, π.χ. ακούμε τραγούδια, παίζουμε πολλά γλωσσικά παιχνίδια, δίνουμε
παραδείγματα από τη λόγια και την ομιλούμενη βουλγαρική γλώσσα, αργκό εκφράσεις κτλ.

τις μέρες και ώρες που σας βολεύουν
στη σχολή μας στο κέντρο της Σόφιας ή στο σπίτι / γραφείο / σας
μπορείτε να γραφτείτε με έναν φίλο σας εντελώς δωρεάν ή να καλέσετε και
άλλους φίλους για να κάνετε μαθήματα μαζί και εμείς θα σας κάνουμε καλύτερη τιμή!
σε προσιτές τιμές
15 λέβα (μία διδακτική ώρα = 45')
30 λέβα (δύο διδακτικές ώρες = 90')
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για μαθήματα βουλγαρικών στο γραφείο της ΑΡΙΣΤΕΑ.

Τα ιδιαίτερα μαθήματα βουλγαρικών στο σπίτι ή στο γραφείο του μαθητή κοστίζουν 45 λέβα
(για 2 διδακτικές ώρες = 90')

έχουμε και ειδική προσφορά: προπληρωμένα πακέτα - κάρτες με έκπτωση

Πακέτο

Τιμή

10 μαθήματα (20 ώρες)

Ισχύει

285 λέβα 6 εβδομάδες

20 μαθήματα (40 ώρες)

κερδίζετε
1 ώρα
δωρεάν
3 ώρες δωρεάν

555 λέβα 12 εβδομάδες

*Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
*Μπορείτε να πληρώσετε μετρητά στο γραφείο μας ή μέσω τραπέζης
IBAN: BG77 FINV 9150 101 581 9600 / BIC: FINV BG SF
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο τηλ. 0885270984 ή στείλτε e-mail:
info@aristebg.com

