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Το δικό σου online πρόγραμμα ... με διαφορά

Κάνετε την τάξη πριν από το Proficiency, με
μαθήματα για επανάληψη, κάλυψη κενών και

εκμάθηση νέας ύλης.
Είναι απαραίτητο για να καλύψετε κενά, 
να κάνετε επανάληψη και για να μάθετε 

την νέα ύλη που θα χρειαστείτε 
στο επόμενο επίπεδο - την τάξη Proficiency.

2 δίωρα μαθήματα με καθηγητή, σε live τάξεις με
ΖΟΟΜ. 

Επιπλέον webinars για μελέτη και εξάσκηση. 
Ξεκινάτε κάθε εβδομάδα.

O σπουδαστής ξεκινάει 
την παρακολούθηση 

του Β' μέρους - της τάξης Proficiency. 
Η τάξη αυτή διαρκεί 2 μήνες 

(δείτε την περιγραφή πιο κάτω).

Μετά το τέλος του Α' μέρους, 
ο σπουδαστής κάνει διαγνωστικό τεστ για το

Proficiency. 
To τεστ βοηθάει να δούμε την πρόοδο του

σπουδαστή και να γίνει 
σωστός προγραμματισμός 

για το επόμενο επίπεδο - το Proficiency.
 

Μετά το τέλος του Α' μέρους, 
ο σπουδαστής μπορεί να ξεκινήσει αμέσως την

επόμενη τάξη, 
ή να το ξεκινήσει αργότερα (εάν τον εξυπηρετεί)

Ο σπουδαστής μπορεί 
να παρακολουθήσει το πρόγραμμα 

και με διακοπή ανάμεσα στα 2 μέρη.
 

Ο σπουδαστής μπορεί 
να παρακολουθήσει 

το πρόγραμμα χωρίς καμία διακοπή 
ανάμεσα στα 2 μέρη.

Α' ΜΕΡΟΣ
4 ΜΗΝΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ Β' ΜΕΡΟΥΣ
2 ΜΗΝΕΣ

PROFICIENCY

ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ Α' ΜΕΡΟΥΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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PROFICIENCY 6 ΜΗΝΕΣ



Five nuts

Τα μαθήματα διαρκούν 2 μήνες, 2 δίωρα την εβδομάδα, 4
ώρες συνολικά. Εδώ μαθαίνετε την ύλη και εκπαιδεύεστε
για το Proficeincy. Ασκήσεις, τεστ, διόρθωμα, feedback από
καθηγητή, απορίες, και χρήση της γλώσσας από εσάς. Το
πιο σημαντικό μέρος του προγράμματος.
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Για κάλυψη κενών, επανάληψη, ενίσχυση και εμπέδωση
γραμματικής και λεξιλογίου. Επανάληψη και στα μαθήματα
με καθηγητές. Είναι από καθηγητές live και χωρίς
συμμετοχή. Γλιτώνετε τον χρόνο της μελέτης και
βελτιώνετε την επίδοσή σας ακούραστα. Είναι δωρεάν στο
πρόγραμμα σας και για 12 μήνες. Δεν είναι υποχρεωτικά.
Τα ξεκινάτε πριν ή με την έναρξη του δίμηνου
προγράμματος.
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1 συνάντηση τον μήνα, διάρκειας 1 ώρας για ανάλυση από
καθηγητή της εξέτασης που θα δώσετε. Είναι διαδραστικό,
για να λυθούν απορίες, και δίνονται συμβουλές για τις
παγίδες και SOS θέματα. Θα ενημερωθείτε από καθηγητές
και με email πότε γίνονται. Δεν είναι υποχρεωτικά.
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Τα τεστ προόδου γίνονται για να δούμε πως πάτε με το
πρόγραμμα και εάν χρειάζεται ενίσχυση στην μελέτη σας. 
To Progress Test 1 γίνεται μετά τον πρώτο μήνα, για να
δούμε την πρόοδο. Μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας και να
στείλετε το τεστ για διόρθωμα στον καθηγητή σας, ή να το
κάνετε Κυριακή με καθηγητή του κέντρου. Το Progress Test
2 γίνεται μετά το τέλος των μαθημάτων, και το κάνετε
μόνοι σας και το στέλνετε στον καθηγητή σας για
διόρθωμα.
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Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων (2 μήνες), θα
κάνετε 2 τεστ προσομοίωσης με χρόνο και το τελικό
Speaking Mock Exam (μόνοι σας με καθηγητή) πριν την
τελική εξέταση. Τα Mock Exams γίνονται για να κάνετε
καλύτερη διαχείριση του χρόνου εξέτασης. 
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Μαθήματα LIVE 
με καθηγητή 
σε τάξεις με

ΖΟΟΜ

WEBINARS

RECAPPING
meetings

1 & 2

PROGRESS
TEST 
1 & 2

 

MOCK 
EXAMS

1 & 2

Β' ΜΕΡΟΣ 
Proficiency Course in a nutshell


