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To πρόγραμμα Professional English απευθύνεται
σε κάθε επαγγελματία που χρησιμοποιεί ή θα
χρησιμοποιήσει τα Αγγλικά στην εργασία του.

Είναι ορολογία (ιατρικά, οικονομικά, νομικά,
κ.α.). Για την βελτίωση της γλώσσας σε πιο
γενικά θέματα δείτε τα Business English. Τα
Professional English είναι Αγγλικά για όλους
τους επαγγελματίες και είναι η γλώσσα που
χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες καθημερινά
με εξειδίκευση.

Καλύπτει θέματα όπως tourism, management,
marketing, sales, real estate, negotiating,
presentations, accounting, etc. 

Είναι ιδανικό για όσους χρειάζονται Αγγλικά
για την εργασία τους με ορολογία, και να
βελτίωσουν το speaking σε διαπραγματεύσεις
και παρουσίασεις στην εργασία τους.

Τα προγράμματα έχουν σας στόχο να βοηθήσουν
τον καθε επαγγελματία να μιλάει Αγγλικά
γρήγορα και σωστά και να νιώθει άνετα όταν τα
χρησιμοποιεί. 

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
BUSINESS ENGLISH

INTRODUCTION
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MASTERCLASS SKILLS
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NEGOTIATING

Το πρόγραμμα Professional English είναι
σχεδιασμένο σε 4 modules:

To κάθε module είναι σχεδιασμένο σε δίωρα
μαθήματα. Το κάθε δίωρο μάθημα είναι
ανεξάρτητο σε θεματολογία (αυτόνομο) και δεν
συνδέεται με προηγούμενο ή επόμενο μάθημα.
Με τον τρόπο αυτό ο σπουδαστής μπορεί να
ξεκινήσει κάθε εβδομάδα.

Στα Professional English ο σπουδαστής έχει ήδη
ένα καλό επίπεδο (προυπόθεση για να μπει στο
πρόγραμμα), και εστιάζει στην εξάσκηση και
βελτίωση της εξειδικευμένης ορολογίας στην
συνέχεια. Για αύτο και έχουν σχεδιαστέι
αρκετές ώρες για περισσότερη εξάσκηση.

Ο σπουδαστής κάνει όσα δίωρα μαθήματα
χρειάζεται, και όποια χρειάζεται (από την
θεματολογία). Δεν είναι ανάγκη να κάνει όλα τα
μαθήματα, και δεν προτείνεται να τα κάνει.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

πακέτα με ώρες και στόχους
συγκεκριμένους 
συνδυάζετε όσα modules και όποια θέλετε,
με βάση την ανάγκη σας
κάνετε όσες ώρες θέλετε και έχετε χρόνο
δωρεάν webinars σε κάθε combo για
βελτίωση της γλώσσας (γραμματικής,
λεξιλογίου) και θέματα για εξετάσεις
(Proficiency ή Advanced)

To πρόγραμμα στοχεύει στην εξάσκηση της
γλώσσας και στην βελτίωση της για καθημερινή
χρήση. Για τον λόγο αυτό και όσο περισσότερη
εξάσκηση κάνετε, τόσο καλύτερα θα
βελτιώσετε την επικοινωνία. Eίναι τέλεια για
να βελτιώσετε τα Αγγλικά και να επικοινωνείτε
καλύτερα στην εργασία σας.

Για την καλύτερη εμπέδωση και εξάσκηση της
γλώσσας, και με βάση και την εμπειρία με
σπουδαστές, έχουμε σχεδιάσει τα
PROFESSIONAL English σε πακέτα Combos:

Δείτε τα PROFESSIONAL English & Business
English Combos στο www.mlcathens.gr και
βρείτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. 
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σε κάθε 2ώρο μάθημα γίνεται εξάσκηση σε 1
θέμα με ορολογία (π.χ tourism, real estate,
engineering, law, medicine, sales, etc.)
γίνεται αρχικά παρουσίαση με την
απαραίτητη γλώσσα
στην συνέχεια γίνεται εξάσκηση σε μικρές
διαδραστικές ασκήσεις
στο τέλος γίνεται εξάσκηση μεγαλύτερης
διάρκειας μεταξύ των συμμετεχόντων
παρουσιάζονται και case studies, και
επιπλεόν υλικό για μελέτη και αναφορά

σε κάθε 2ώρο μάθημα γίνεται εξάσκηση σε 1
θέμα basic skills (market entry strategies,
strategic planning, competitive environment,
microfinance, etc.)
γίνεται αρχικά παρουσιάση με δείγματα και
ανάλυση, και την απαραίτητη γλώσσα
στην συνέχεια γίνονται ασκήσεις για
εξάσκηση
στο τέλος γίνεται παραγωγή από τους
συμμετέχοντες
αναφορά με case studies και επιπλέον υλικό
για μελέτη

Τα μαθήματα όλα είναι live με ZOOM, σε τάξεις
με καθηγητή και άλλους σπουδαστές, και
διαδραστικότητα. Λύνονται απορίες και ο
καθηγητής διορθώνει τους σπουδαστές για
βελτίωση. 

Masterclass Skills for Business

Basic Skills for Business

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MODULES
MASTERCLASS & BASIC SKILLS
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σε κάθε 2-ώρο μάθημα γίνεται ανάλυση
τεχνικών και γλώσσας presentation
(άνοιγμα, να μην χάνει το κοινό το
ενδιαφέρον, καθοδήγηση σε σημεία που
χρειάζεται, παρουσίαση με αριθμούς και
δεδομένα, κ.α.) 
γίνεται αρχικά παρουσίαση με δείγματα και
γλώσσα
στην συνέχεια γίνεται εξάσκηση σε μικρές
διαδραστικές ασκήσεις
στο τέλος γίνεται εξάσκηση μεγαλύτερης
διάρκειας μεταξύ των συμμετεχόντων σε
speaking

σε κάθε 2ώρο μάθημα γίνεται ανάλυση
τεχνικών και γλώσσας για
διαπραγματεύσεις (στάδια, BATNA, etc.)
γίνεται αρχικά παρουσίαση με δείγματα και
ανάλυση, και την απαραίτητη γλώσσα
στην συνέχεια γίνονται ασκήσεις για
εξάσκηση
στο τέλος γίνεται παραγωγή είτε σε
speaking, είτε σε emailing

Τα μαθήματα όλα είναι live με ZOOM, σε τάξεις
με καθηγητή και άλλους σπουδαστές, και
διαδραστικότητα. Λύνονται απορίες και ο
καθηγητής διορθώνει τους σπουδαστές για
βελτίωση. 

PRESENTATIONS

 
NEGOTIATING

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MODULES 
PRESENTATIONS & NEGOTIATING

www.mlcathens.gr

06



Ολα τα προγράμματα PROFESSIONAL English
έχουν δωρεάν webinars για γραμματική,
λεξιλόγιο και proficiency ή advanced. 

Τα webinars δεν ειναι διαδραστικά όπως τα
μαθήματα με καθηγητές. Δεν έχουν ενεργή
συμμετοχή από σπουδαστή, αλλά μόνο μέσω
ασκήσεων που διορθώνονται αυτόματα ή από
τον καθηγητή. 

Είναι live και βοηθάνε στην βελτίωση της
γλώσσας για κάθε σπουδαστή. Μπορείτε να
κάνετε όσα θέλετε, και όσες φορές θέλετε.
Ανοίγετε απλά την κάμερα και ο καθηγητής θα
αναλύσει την γλώσσα, θα δώσει χρόνο για
κάποιες ίσως ασκήσεις και μετά θα δώσει
απαντήσεις με παρατηρήσεις. 

Είναι ιδανικά για όποιον θέλει να καλύψει κενά
και δεν θέλει να χάσει χρόνο με μελέτη μόνος
του. Το υλικό είναι όλο διαθέσιμο online. 

ΟΛΑ τα webinars είναι διαθεσιμα και σε video,
για να τα βλέπετε όποτε θέλετε και όσες φορές
θέλετε, χωρίς να είστε online.

WEBINARS LIVE ME ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
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Γίνεται είτε καθημερινή 20:00-22:00, είτε
Σάββατο 10:00-12:00 ή 12:00-14:00

Το κάθε μάθημα γίνεται 1 φορά την εβδομάδα,
για κάθε module. 

Αλλάζετε μάθημα κάθε εβδομάδα, όπως σας
εξυπηρετεί καλύτερα. Παρακολουθείτε όποια
μαθήματα θέλετε.

Μπορείτε να διακόψετε για 1 εβδομάδα, εάν
έχετε υποχρεώσεις. Συνεχίζετε την επόμενη
εβδομάδα ή αργότερα, χωρίς κανέναν πρόβλημα.
 

Συνδυάζεται τα μαθήματα που εσείς θέλετε,
από όποιο module σας εξυπηρετεί καλύτερα. 

Δεν έχει διάβασμα για το σπίτι. Η εξάσκηση
γίνεται στην τάξη. 

Για μελέτη, προτιμήστε αρχικά τα webinars.
Στην συνέχεια, δείτε και το υλικό στην online
βιβλιοθήκη. 

Δείτε από την θεματολογία τα μαθήματα που
σας εξυπηρετούν καλύτερα, και κλείστε και
θεματικά αυτό που θέλετε. 

TIPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
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