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Η ProMosaik Interlanguage είναι ένα τμήμα του 
Ομίλου ProMosaik και προσφέρει ιδιαίτερα 
μαθήματα γλωσσών προγραμματισμένα 
σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες των 
μαθητών του σχετικά με τον χρόνο, τον τόπο, 
το περιεχόμενο και το υλικό μελέτης.  
Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους και 
επαγγελματίες εγγενείς καθηγητές με 
τουλάχιστον δύο χρόνια πρακτικής εμπειρίας 
ως καθηγητές. 
 
Οι κύριες γλώσσες διδασκαλίας μας: 
 
Οι κύριες γλώσσες που διδάσκουμε είναι: 
Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Αραβικά, 
Τουρκικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά, 
Κινέζικα και Ρωσικά. 
 

 
 

Από την ίδρυσή της, ο οργανισμός 
ProMosaik, που επικεντρώνεται στην ανοχή 
και την προώθηση της πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας, έχει χρησιμοποιήσει 
διαφορετικές γλώσσες για να ασχοληθεί με 
την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε διαφορετικούς πολιτισμούς και 
θρησκείες. 
 
Τα μέλη της ProMosaik γνωρίζουν ότι η 
γλώσσα και ο πολιτισμός είναι δύο όψεις 
του ίδιου νομίσματος. Για εμάς η γλώσσα 
σημαίνει διαπολιτισμικός διάλογος και 
κατά συνέπεια τέτοιες πολιτιστικές 
ανταλλαγές σε δύο κατευθύνσεις: αφού σε 
ένα πρόγραμμα γλωσσών μαθαίνω τη 
γλώσσα και τον πολιτισμό του άλλου. Και 
ταυτόχρονα, εμπλουτίζω τον άλλον 
μεταδίδοντας τον πολιτισμό και την 
ταυτότητα του πολιτισμού μου. 
 
Γιατί ProMosaik “Interlanguage”? 
Το λεξικό Merriam-Webster ορίζει τη 
διαγλώσσα ως γλώσσα που παράγεται από 
έναν μαθητή μιας δεύτερης γλώσσας που 
συχνά έχει γραμματικά χαρακτηριστικά που 
δεν βρίσκονται ούτε στη μητρική γλώσσα 
του μαθητή ούτε στη γλώσσα που 
αποκτάται.  
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Για εμάς, η διαγλώσσα έχει θετικό νόημα που 
δείχνει τη διεπαφή, τον χώρο συνάντησης 
μεταξύ L1 και L2 και ταυτόχρονα τη δημιουργία 
κάτι καινούργιου που δεν υπάρχει ούτε στη 
μητρική ούτε στην επίκτητη γλώσσα. 

 
Το γεγονός ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι 
μια ατελής διαδικασία, η ιδέα ότι η εκμάθηση 
γλωσσών είναι ένας χώρος διαλόγου και 
επαφής όχι μόνο μεταξύ γλωσσών αλλά και 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 
διαφορετικών πολιτισμών, καθώς και θετικές 
και δυναμικές έννοιες που καθορίζουν την 
καθημερινή μας εργασία ως καθηγητές 
γλωσσών. 
Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας στον δρόμο 
τους προς τη “διαγλώσσα” με θετική έννοια. 
Η εκμάθηση γλωσσών σημαίνει πολυμορφία. 
Και η ProMosaik αντιπροσωπεύει αυτόν τον 
κόσμο ποικιλομορφίας σε σχήμα μωσαϊκού. 
Αυτή η ποικιλομορφία είναι κοινωνική, 
γλωσσική, προσωπική, συναισθηματική, 
εθνοτική, με μέθοδο και διαπροσωπική. 
Στην ProMosaik Interlanguage, οι εκπαιδευτικοί 
μαθαίνουν από τους μαθητές τους, ενώ οι 
μαθητές αναπτύσσουν τη γλώσσα τους. 

 

ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ SKYPE, ZOOM 
ή GOOGLE CLASSROOM 
Η τεχνολογία Skype εξαλείφει το κόστος: 
δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αίθουσες 
επειδή χρησιμοποιούμε το Skype ως τόπο 
συνάντησης μεταξύ δασκάλου και μαθητή, 
ώστε να μπορούν να έρχονται σε επαφή 
απευθείας ο ένας με τον άλλον. 
 
ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

• Ευέλικτες ώρες 

• Μαθήματα γλωσσών μέσω skype 

• Προσιτές τιμές 
 
 

 
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
απευθείας γράφοντας στο 
info@promosaik.com.  
Με την αίτησή σας, αναφέρετε τη γλώσσα 
που θέλετε, τη μελέτη και τους χρόνους 
εκμάθησης που θα προτιμούσατε.  
Στη συνέχεια, η συντακτική ομάδα της 
ProMosaik μεσολαβεί μεταξύ προσφοράς 
και ζήτησης οργανώνοντας το πρόγραμμα 
μαθημάτων σας. Ανυπομονούμε να σας 
δούμε εκεί!  
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