
Live μάθημα & Live Webinars
Let's compare

Γίνεται σε τάξεις live με
ΖΟΟΜ, με καθηγητές και με
διαδραστικότητα.

Διαδικτυακά Live Webinars
ενισχύεις τα Αγγλικά

Γίνονται με διάλεξη από
καθηγητή, live με ΖΟΟΜ, με
προαιρετική συμμετοχή του
μαθητή.

Εχει στόχο την επανάληψη,
κάλυψη κενών και εμπέδωση
της ύλης από τον σπουδαστή.
Είναι πιο ξεκούραστο γιατί ο
σπουδαστής απλά
παρακολουθεί.

Εχει στόχο την εκμάθηση
της γλώσσας από τον
σπουδαστή, με ενεργή
συμμετοχή από τον ίδιο.
Θέλει πιο πολύ ενέργεια
από τον σπουδαστή.

Διαδικτυακό Live μάθημα
μαθαίνεις τα Αγγλικά

Οι σπουδαστές κάνουν
ασκήσεις, διορθώνονται
από καθηγητή,
εξετάζονται και λύνονται
απορίες. 'Εχει αξιολόγηση
εβδομαδιαία και εργασίες
για το σπίτι.

Ο καθηγητής εξηγεί και
παρουσιάζει την ύλη, με
θεωρία & παραδείγματα,
δείχνει ασκήσεις και τονίζει
σημαντικά σημεία και λάθη
που κάνουν οι σπουδαστές.
Προαιρετικές εργασίες.

Είναι ο μοναδικός τρόπος
για να μάθει ο σπουδαστής
τα ΑΓΓΛΙΚΑ και να κάνει ο
ίδιος χρήση της γλώσσας με
καθοδήγηση από τον
καθηγητή.

Γλιτώνει την μελέτη από τον
σπουδαστή, γιατί γίνεται από τον
καθηγητή πιο οργανωμένα και πιο
σωστά.
ΤΕΛΕΙΟ για όσους θέλουν απλά να
προετοιμαστούν για εξετάσεις.



1 Grammar & Vocabulary
Κάντε το προηγούμενο επίπεδο από το δικό σας για
κάλυψη κενών και επανάληψη. Ξεκινήστε πριν την έναρξη
των μαθημάτων για να "ζεσταθείτε".
Κάντε τα webinars με το ίδιο επίπεδο με τα μαθήματά σας
για να ενισχύσετε την γλώσσα.

3 Lower-Advanced

2 Proficiency
Κάντε τα webinars για να κάνετε επανάληψη σε
προηγούμενα μαθήματα, ή στο μάθημα της εβδομάδας από
τα μαθήματα Proficiency που παρακολουθείτε.
Για όποιον δεν παρακολουθεί μαθήματα Proficiency, κάντε
τα webinars να δείτε εάν "το έχετε" τελικά.

4 Παρακολούθηση
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TIPS 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ WEBINARS

Κάντε τα webinars για να κάνετε επανάληψη σε
προηγούμενα μαθήματα, ή στο μάθημα της εβδομάδας από
τα μαθήματα Lower ή Advanced που παρακολουθείτε.
Για όποιον δεν παρακολουθεί μαθήματα Lower - Advanced,
κάντε τα webinars να δείτε εάν "το έχετε" τελικά.

Διαρκούν για 6 μήνες.
Δωρεάν με την εγγραφή σε πρόγραμμα με live μαθήματα.
Κάντε όποια θέλετε, όσες φορές θέλετε.
Δεν υπάρχει σειρά.
Μπορείτε απλά να έχετε ανοιχτό κινητό ή tablet για να
"κρατάτε" επαφή με τα Αγγλικά.



5 Tips 
για τα webinars live με καθηγητές
"γλιτώστε" το διάβασμα

Ξεκινάτε κάθε εβδομάδα

Προαιρετική συμμετοχή από σπουδαστή

Webinar για Proficiency ή Αdvanced

Διαρκούν για 6 μήνες

Υλικό δωρεάν για μελέτη & Videos

Τα webinars προσφέρονται καθημερινές ή ΣΚ για να
εξυπηρετήσουν όλους τους ενήλικες με τον βεβαρημένο  
πρόγραμμα τους.

Το webinar είναι διάλεξη από καθηγητή, και δεν
χρειάζεται η συμμετοχή σας. Μπορείτε απλά να
έχετε ανοιχτό το webinar και να το παρακολουθείτε
και να κάνετε ασκήσεις εάν θέλετε.

Μπορείτε να δοκιμάσετε και τις δυνατότητες σας με τα
webinars για exams, και που ξέρετε...μπορεί να βρεθείτε
με το Proficiency στα χέρια σας.

Μπορείτε να δείτε το ίδιο webinar αρκετές φορές για
εμπέδωση και επανάληψη. Βοηθάει στην εξάσκηση της
γλώσσας.

Για όποιον έχει χρόνο και θέλει να κάνει περισσότερη
μελέτη, υπάρχει διαθέσιμο όλο το υλικό online. 
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