
Αγαπητή κα/ Αγαπητέ κε, 
 
Το πρότυπο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας, Applied Language Studies House, προσφέρει 
στα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 40 ώρες μαθημάτων Ιατρικής 
ορολογίας στην Ακαδημαϊκή Αγγλική γλώσσα και παράλληλα προετοιμασία για τις 
εξετάσεις ΟΕΤ. 
 
Από εσάς ζητάμε μόνο τη γνωστοποίηση της προσφοράς στα μέλη του συλλόγου 
σας είτε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας, είτε μέσω κάποιου newsletter. 
 
Περιεχόμενο και μορφή μαθημάτων: 
Τα μαθήματα παρέχονται από καθηγητές με πολυετή διδακτική εμπειρία σε 
Βρετανικά Πανεπιστήμια, είναι ομαδικά (σε γκρουπ 2-3 ατόμων) ή ατομικά και είναι 
«κομμένα και ραμμένα» στο χρόνο διαθεσιμότητας και τη μέχρι τώρα γνώση των 
μελών σας. Το κόστος των μαθημάτων για τα μέλη του συλλόγου σας είναι 
συνολικά 400 ευρώ (δηλαδή, 10 ευρώ ανά διδακτική ώρα) αντί 600 ευρώ. 
 
Οι εξετάσεις ΟΕΤ: 
Είναι ειδικά σχεδιασμένες για να αξιολογούν την ικανότητα χρήσης των αγγλικών 
από τους επαγγελματίες Υγείας. Το OET αναγνωρίζεται και γίνεται δεκτό σε Μεγάλη 
Βρετανία και Ιρλανδία από το General Medical Council 
(GMC) και το Medical Council (MC), καθώς και σε ιατρικούς οργανισμούς, 
συλλόγους, νοσοκομεία και πανεπιστήμια σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ντουμπάι, 
Σιγκαπούρη, Ουκρανία και Ναμίμπια για την αξιολόγηση, εισαγωγή και πρόσληψη 
στον τομέα της Υγείας. Επίσης το OET γίνεται δεκτό από τα Τμήματα 
Μετανάστευσης της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας για την έκδοση όλων των 
κατηγοριών visa όπου απαιτείται test που αποδεικνύει τη γνώση αγγλικών). 
Ιατρική ορολογία στην Ακαδημαϊκή γλώσσα μέσω ακαδημαϊκών δεξιοτήτων με 
ακουστικές δραστηριότητες σε περιβάλλον εξομοίωσης Λίστα περιεχομένων-
ορολογίας (καλυπτόμενη σε 40 διδακτικές ώρες) 
•         Hospital departments, Hospital staff, Hospital equipment,  
Parts of the body, Respiratory system, Circulatory system, Digestive system, First aid, 
Common abbreviations, Measurements, Administering medication, Describing 
frequency, Maintaining hygiene 
•         Blood, Bones, Skin, Nervous system, Endocrine system, Urinary  
system, Taking a history, Talking about symptoms, Physical examinations, Diagnostic 
tests, Diagnostic equipment, Family medicine, Pediatrics, Geriatrics 
•         Education and Training, Communicating with staff,  
Communicating with patients, Challenges, Describing pain, Chronic vs.  
acute illnesses, Diabetes, Cancer, Heart disease, Traumatic injuries, Infections, 
Nursing, OB/GYN, Neurology, Surgery 
 
Για την έναρξη των μαθημάτων τα μέλη του Συλλόγου να επιδείξουν την κάρτα 
μέλους του Ιατρικού Συλλόγου, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα προς 
ταυτοποίηση στοιχείων. 
 



Υπεύθυνος προγράμματος: Δρ. Πασχάλης Χλιάρας (PhD in Applied Linguistics and 
SLA, TEFL Qualified, Head of Cambridge Delta Centre, Cambridge Centre Exams 
Manager, Fellow of the Higher Education Academy, UK, EAP/ESP Lecturer-University 
of Birmingham, UK) Διεύθυνση Παραρτήματος: Βας. Ηαρκλείου 21, 54623, 
Θεσσαλονίκη Αριθμός τηλεφώνου: 2310 275272 Email:info@als-edu.com 
URL:http://www.als-edu.com 
 
Ποιοι είμαστε: 
 
Applied language Studies House 
To ίδρυμα Applied Language Studies House έχει μια ακαδημαϊκή δομή και 
οργάνωση πρωτοποριακή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Καλύπτει όλο το φάσμα 
της Αγγλικής εκπαίδευσης βασιζόμενη σε 4 άξονες: 
α) το Εκπαιδευτικό Κέντρο  «Applied Language Studies House Teacher Training 
Centre» (πιστοποιημένο από τον οργανισμό Cambridge English) που παρέχει 
μαθήματα κατάρτισης καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας με σκοπό την απόκτηση του 
διπλώματος DELTA το οποίο ισοδυναμεί με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του 
Πανεπιστημίου Cambridge και αφορά στο πεδίο της διδασκαλίας της Αγγλικής ως 
ξένη γλώσσα, 
β)  το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που παρέχει μαθήματα ξένων γλωσσών και κυρίως 
Αγγλικής Γλώσσας σε μαθητές όλων των ηλικιών καθώς και Ακαδημαϊκά Αγγλικά σε 
σπουδαστές τριτοβάθμιας, επαγγελματίες και υπαλλήλους του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα με σκοπό την απόκτηση πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής και 
Επαγγελματικής ορολογίας 35 ειδικοτήτων, 
γ) το Ερευνητικό Κέντρο «Applied Language and Linguistics Research Centre», του 
οποίου τα μέλη είναι καθηγητές με έδρες σε ξένα Πανεπιστήμια, με σκοπό την 
ανάληψη έρευνας στα πεδία των Εφαρμοσμένων Γλωσσών και της Εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας και 
δ) τον Εκδοτικό Οίκο «Applied Language Studies House Publications» που 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή κι έκδοση βιβλίων καθώς και την έκδοση 
ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού  Γλωσσικού / Γλωσσολογικού 
περιεχομένου. 
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