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τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών: γερμανικά, κινέζικα, αγγλικά, γαλλικά,
γιαπωνέζικα κ.α.
επαγγελματική σχολή για ξένες γλώσσες αναγνωρισμένη από το κράτος:
εκπαίδευση ως αλληλογράφος ξένων γλωσσών, ευρωγραμματέας, μεταφραστής /
μεταφράστρια
εξεταστικό κέντρο: TOEFL®, TestDaF, TOEIC®, LCCI, TestAS κ.α.
Διαμονή: φοιτιτικές εστίες, διαμερίσματα, διαμονή σε σπίτι κ.α.
ταξίδια που σχετίζονται με την εκμάθηση γλωσσών: Αυστραλία, Κίνα, Αγγλία,
Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Μάλτα, Ρωσία, Ισπανία, Η.Π.Α.
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Mαθήματα ξένης γλώσσας στη Χαїδεμβέργη
αραβικά, βουλγάρικα, βραζιλιάνικα, κινέζικα,γερμανικά, αγγλικά,
γαλλικά, ελληνικά, ιταλικά, γιαπωνέζικα, κροατικά, ολλανδέζικα,
πολωνέζικα, πορτογαλικά, ρουμανικά, ρωσικά, σουηδικά, ισπανικά,
τσέχικα, τούρκικα, ουγγαρέζικα κ.α.
Διεθνές εξεταστικό κέντρο
TestDaF, TELC, TOEFL, TOEIC, LCCI; ECDL, onDaF, TestAS κ.α.
Επαγγελματική σχολή για ξένες γλώσσες αναγνωρισμένη από
το κράτος
αλληλογράφος ξένων γλωσσών, ευρωγραμματέας, αλληλογράφος για
παγκόσμιο εμπόριο, μεταφράστρια/μεταφραστής.
Ταξίδια που σχετίζονται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών
Αγγλία, Ιρλανδία, Μάλτα, Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία, Γαλλια, Ιταλία,
Ισπανία, Πορτογαλία, Κεντρική και Λατινική Αμερική, Ρωσία, Ιαπωνία,
Κίνα κ.α.
Διεθνής επαγγελματική ακαδημία
σπουδές που αποτελούνται από δύο μέρη
Ιδιωτική σχολή Χαїδεμβέργης
γυμνάσιο, σχολείο μέσης εκπαίδευσης που τελειώνει με τη 10η τάξη,
επαγγελματικό κολέγιο.
Επαγγελματικές σχολές
παιδαγωγός στον τομέα επαγγελματική αποκατάσταση και θεραπεία,
παιδαγωγός ανηλίκων, παιδαγωγός ανηλίκων που βρίσκονται σε
ίδρυμα.
Ανώτατη σχολή για οικονομία, τεχνολογία και πολιτισμό
Μετεκπαιδευτικό κέντρο οικονομίας επιχειρήσεων
ειδικός/ειδική υπάλληλος εμπορίου, οικονομολόγος επιχειρήσεων
Ακαδημια24
μετεκπαίδευση παράλληλα με την εργασία
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Χαїδεμβέργη - Πόλη του ρομαντισμού και των επιστημών

F+U - Διεθνής σχολή για
εκμάθηση ξένων γλωσσων

Η Χαїδεμβέργη βρίσκεται
στη γοητευτική κοιλάδα
του Νέκαρ και χαρακτιρίζεται από ήπιο κλίμα.

Η F+U βρίσκεται στο κέντρο της πανεπιστημιούπολης, κοντά στον Νέκαρ.

Το πανεπιστήμιο της Χαїδεμβέργης είναι το παλαιότερο στη
Γερμανία και ανήκει σήμερα στα κορυφαία της χώρας.
Το ότι η Χαїδεμβέργη βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της
Φρανκφούρτης (μόνο 80 χμλ.) και της Στουτγγάρδης (130 χμλ.)
την κάνει προσιτή προς επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο.
Η ομορφιά της Χαїδεμβέργης έχει προσελκύσει κατά καιρούς
πολλούς ποιητές, ζωγράφους και επιστήμονες.
Στις αρχές του 19 αιώνα εγινε η πόλη στο Νέκαρ ένα από τα
σημαντικότερα κέντρα του μεταγενέστερου ρομαντισμού. Η
εποχή αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους ποιητές Αρνιμ,
Μπρεντάνο, Γκαίτε και Αϊχεντόρφ.
Το κάστρο της Χαїδεμβέργης βρίσκεται σύμφωνα με μια δημοσκόπηση (2012) του κεντρικού γερμανικού γραφείου τουρισμού στην πρώτη θέση με τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στη
Γερμανία, ακόμη και πριν από το κάστρο Νοϊσβάνσταιν και τον
καθεδρικό ναό της Κολωνίας.
Η παλιά πόλη της Χαїδεμβέργης κατέλαβε επίσης μια από τις
πρώτες θέσεις στην ίδια δημοσκόπηση. Το κεντρικότερο σημείο
της παλιάς πόλης είναι η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος και το
κτίριο από την εποχή της Αναγέννησης “Προς τον ιππότη” (Zum
Ritter). Η “παλιά γέφυρα” πάνω από το Νέκαρ είνα μια από τις
ωραιότερες πέτρινες γέφυρες της Γερμανίας.
Μπορεί να απολαύσει κανείς την ομορφιά της Χαїδεμβέργης
από τον δρόμο των φιλοσόφων, που έχει θέα στην παλιά πόλη,
το κάστρο και τον Νέκαρ.
Το όνομα Χαїδεμβέργη σημαίνει επίσης ένα μοντέρνο οικονομικό και επιστημονικό μέρος
με διεθνή φήμη.
Η Χαїδεμβέργη ανήκει στα
πιο διακεκριμένα πολιτιστικά
κέντρα της Γερμανίας, πολυάριθμα μουσεία και θέατρα το
αποδεικνύουν.
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Η F+U ακαδημία ξένων γλωσσών θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σχολές εκμάθησης ξένων γλωσσών. Πάνω από 12000
μαθητές από 120 χώρες περίπου επισκέπτονται κάθε χρόνο τα
τμήματα μας.
Εξοπλισμός: 60 αίθουσες (το καλοκαίρι ως 70) εξοπλισμένες με
πολυμέσα, τρεις αίθουσες για ίντερνετ με 50
υπολογιστές, ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ, WLAN, μικρή
βιβλιοθήκη.
Οι μαθητές μας, που έρχονται απ’ όλα τα μέρη του κόσμου,
έχουν την δυνατότητα να διαμείνουν σε φοιτιτικές εστίες με
300 περίπου δωμάτια, σε διαμερίσματα, σ’ ένα ξενοδοχείο της
σχολής μας και σε οικογένειες που θα τους φιλοξενούν.
Με το ειδικό τμήμα γερμανικά ως ξένη γλώσσα είναι η F+U
ακαδημία ξένων γλωσσών παγκοσμίως μια από τις πρώτες
σχολές για τμήματα γερμανικών, είτε στα εντατικά το πρωί και
το απόγευμα είτε στα βραδινά για εργαζόμενους.
Τα μαθήματα αγγλικών παίζουν επίσης ένα σημαντικό ρόλο, τα
προπαρασκευαστικά τμήματα για τις εξετάσεις TOEFL,TOEIC
και LCCI τα επισκέπτονται μαθητές απ’ όλο τον κόσμο.
Εκτός από αγγλικά και γερμανικά διδάσκουμε: αραβικά,
κινέζικα,γαλλικά, ιταλικά, γιαπωνέζικα, πορτογαλικά, ρωσικά,
ισπανικά, τουρκικά και πολλές άλλες γλώσσες.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η επαγγελματική σχολή για ξένες
γλώσσες, που ιδρύθηκε το 2004,από την οποία μπορούν να
αποκτηθούν με πλήρης ωραρίου εκπαίδευση τα ανγνωρισμένα
διπλώματα αλληλογράφος ξένων γλωσσών, ευρωγραμματέας,
αλληλογράφος για παγκόσμιο εμπόριο και μεταφραστής/μεταφράστρια. Η F+U είναι η μοναδική σχολή σ’ όλη τη χώρα που
προσφέρει μια από το κράτος αναγνωρισμένη εκπαίδευση ως
αλληλογράφος ξένων γλωσσών για γιαπωνέζικα. Επι πλέον
αναγνωρίσεις αναμένονται για κινέζικα, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και ρωσικά.
Το φάσμα επίδοσης της ακαδημίας ξένων γλωσσών ολακληρώνεται και με την οργάνωση ταξιδίων που σχετίζονται με
γλώσσες.
Τα σημαντικότερα κριτήρια για να αποφασίσετε να έρθετε
στην F+U
• Aρμοδιότητα μόρφωσης με μεγάλη ποικιλία: Η F+U είναι
φορέας μιας ανώτρης σχολής για οικονομία, τεχνολογία και
πολιτισμό, μιας διεθνούς επαγγελματικής ακαδημίας, ενός
γυμνασίου, ενός σχολείου μέσης εκπαίδευσης που τελειώνει
με τη 10η τάξη και επι πλέον επαγγελματικών σχολών με
επαγγελματικό και ξενόγλωσσο προσανατολισμό.
• Eξεταστικό κέντρο γαι TOEFL, TestDaF, TestAs, TOEIC,
LCCI, OnDaF, ECDL όπως και επι πλέον εξετάσεις και τεστ.
• Επαγγελματική σχολή για ξένες γλώσσες αναγνωρισμένη
από το κράτος.
• Συμμετοχές: FaDaF, VDP, Eurohodip, DRV, Instituto Italiano
per gli Studi Filosofici κ.α..
• Εγγύηση οργάνωσης τμημάτων ξένων γλωσσών όλο το
χρόνο.
• Μεγάλη προσφορά δωματίων (300 δωμάτια) σε δικές μας
φοιτιτικές εστίες διακεκριμένα, σε οικογένειες που φιλοξενούν
και το ξενοδοχείο της F+U „Bayrischer Hof“.
• Διεθνής ατμόσφαιρα (12000 μαθητές από 120 χώρες).
• Kεντρικό σημείο σε μια από τις ωραιότερες πόλεις της Γερμανίας.
• Kαλή αναλογία προσφοράς και τιμών.

F+U Διεθνές εξεταστικό κέντρο

Εξέταση

Γλώσσα

TestDaF
Tεστ γερμανικών ως ξένη
γλώσσα

Γερμανικά

TestAS
Τεστ για ακαδημαϊκές
σπουδές

Γερμανικά ή Αγγλικά

OnDaF
Τεστ γερμανικών στο
διαδίκτυο

Γερμανικά

TELC
Ευρωπαϊκά ποιστοποιητικά
γλώσσας

Αγγλικά, Ισπανικά,
Γαλλικά, Γερμανικά,
Ιταλικά, Ρωσικά κ.α.

TOEFL
Τεστ αγγλικών ως ξένη
γλώσσα

Αγγλικά

TOEIC
Τεστ αγγλικών για διεθνής
επικοινωνία

Αγγλικά

LCCI
Εμπορικό και βιομηχανικό
επιμελητήριο του Λονδίνου

Αγγλικά

DELF
Πιστοποιητικό γαλλικής ως
ξένης γλώσσας
(οργανώνεται από Γαλλικό
ινστιτούτο 2)

Γαλλικά

DALF
Πιστοποιητικό γαλλικής
ως ξένης γλώσσας για
προχωριμένους
DELE
Πιστοποιητικό ισπανικής
ως ξένη γλώσσα (εξέταση
στην F+U Τενερίφη)

Ισπανικά

TRKI
Τεστ ρωσικής ως ξένη
γλώσσα
(στο πανεπιστήμιο της
Χαϊδεμβέργης κατ’ εντολή
του πανεπιστημίου Halle)

Ρωσικά

Αλληλογράφος ξένων
γλωσσών

Αγγλικά, Ισπανικά,
Γαλλικά, Γερμανικά,
Ιταλικά, Ρωσικά κ.α.

Ευρωγραμματέας

Αγγλικά, Ισπανικά,
Γαλλικά

Αλληλογράφος για
παγκόσμιο εμπόριο

Ευρωγραμματέας συν
4η γλώσσα

Μεταφραστής /
Μεταφράστρια

Αγγλικά, Ισπανικά,
Γαλλικά κ.α.

ECDL
European Computer
Driving Licence

Eυρωπαϊκό πιστοποιητικό χρήσης υπολογιστών

TRKI

ανγνωρισμένη από
το κράτος

Πληροφορίες, πολιτιστικά και δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο
• Ὼρες λειτουργίας της σχολής: Δευτέρα-Παρασκευή: 07:3021:00 Σάββατο: 10:00-16:00 Κυριακή εάν ζητηθεί
• Ὼρες λειτουργίας της γραμματείας: Δευτέρα-Παρασκευή:
07:30-20:00 Σάββατο: 10:00-16:00
• Φ.Π.Α.: Ως μη κερδοσκοπικό ίδρυμα απαλλάσεται η F+U
από το Φ.Π.Α.
• Μια διδακτική ενότητα = 45 λεπτά
• Τα τμήματα ξένων γλωσσών σχετίζονται με επαγγέλματα
και έχουν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα και οδηγούν
στην απόκτηση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
• Κατώτερο όριο ηλικίας: 16 ετών ( παιδικά τμήματα 7 ετών).
• Διδάσκουν καθηγητές με πείρα και μητρική γλώσσα (την
αντίστοιχη).
• Εγγύηση οργάνωσης τμημάτων ξένων γλωσσών, κατώτερος αριθμός συμμετοχόντων: Aκόμη και να είναι ο αριθμός
συμμετοχόντων κάτω από το όριο (4 άτομα) διεξάγονται τα
τμήματα. Ο αριθμός των ωρών μειώνεται κατά 25%.
• Δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς κάποιο άλλο
τμήμα.
• Ατομική „άδεια„ (οι ώρες που κλείσατε παρατείνονται για
όσο διάστημα υποβάλλατε αίτηση για άδεια, απευθυνθείτε
στο languages@fuu.de).
Εντατικά τμήματα: ανά τρίμηνο μαθημάτων (12 εβδομάδες)
„άδεια„ εώς 2 εβδομάδες (Δευτέρα-Παρασκευή). Αίτηση το
αργότερο ως την Πέµπτη 14:30 πριν την „άδεια„.
Βραδινά τμήματα: Αίτηση το αργότερο ως την Παρασκευή
14:30 πριν την „άδεια„.
Ιδιαίτερα ή ντούο μάθημα: όσο συχνά θέλετε, αίτηση το
αργότερο ως τις 14:30 πριν από την ορισμένη ημερομηνία.
• Παύση μαθημάτων είναι δυνατή ως δύο εβδομάδες πριν την
έναρξη χωρίς επι πλέον χρέωση, αργότερα χρεώνεστε τέλη
ακύρωσης.
• Μετά την έναρξη μαθημάτων είναι δυνατή η ακύρωση ή μία
μείωση τους σύμφωνα μ’ αυτά που προβλέπει ο νόμος.
• Ακύρωση ενός ενοικιαζόμενου δωματίου της F+U είναι
δυνατή εάν τηρηθεί η προθεσμία δύο εβδομάδων.
• Η σχολή διαθέτει είσοδο χωρίς εμπόδια, μία τουαλέτα για
ανάπηρους.
• Η F+U προσφέρει πέντε φορές την εβδομάδα όλο το χρόνο
ένα ποικιλόμορφο πολιτιστικό πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων
στον ελεύθερο χρόνο, τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι
από Δευτέρα ως Παρασκευή
δύο δραστηριότητες καθημερινά, το σαββατοκύριακο μία.
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