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

Δεν είναι ορολογία (ιατρικά, οικονοµικά,
νοµικά, κ.α.). Τα Αγγλικά µε ορολογία
είναι Professional English. Τα Business
English είναι Αγγλικά για όλους τους
επαγγελµατίες και είναι η γλώσσα που
χρειάζονται όλοι οι επαγγελµατίες
καθηµερινά.

Καλύπτει θέµατα όπως meetings,
telephoning, conference calls, emailing,
negotiating, presentations, international
communication, etc. 

Είναι ιδανικό για όσους χρειάζονται
Αγγλικά για να µιλάνε µε πελάτες,
προµηθευτές, συνεργάτες, να
συµµετέχουν σε συνέδρια, σε διεθνές
επίπεδο και σε πολυεθνικές εταιρείες.

Τα προγράµµατα έχουν σας στόχο να
βοηθήσουν τον καθε επαγγελµατία να
µιλάει Αγγλικά γρήγορα και σωστά και να
νιώθει άνετα όταν τα χρησιµοποιε
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Grammar 
Vocabulary 
Speaking 
Emailing

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

Το κάθε modules έχει µέγιστη διάρκεια 80
ώρες (40 δίωρα). 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. 
Αυτός είναι και ο λόγος που έχουµε
σχεδιάσει και 80 ώρες για κάθε module. 

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

Δείτε τα 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 προφορικών (π.χ
διαφωνία σε meeting, παρουσίαση
µίας πρότασης, κ.α.)
γίνεται αρχικά παρουσίαση µε
listening, και η απαραίτητη γλώσσα
στην συνέχεια γίνεται εξάσκηση σε
µικρές διαδραστικές ασκήσεις
στο τέλος γίνεται εξάσκηση
µεγαλύτερης διάρκειας µεταξύ των
συµµετεχόντων

σε κάθε 2ώρο µάθηµα γίνεται
εξάσκηση σε 1 θέµα emailing (report,
article, email to a customer, negotiating
in writing, presenting a proposal, etc.)
γίνεται αρχικά παρουσιάση µε
δείγµατα και ανάλυση, και την
απαραίτητη γλώσσα
στην συνέχεια γίνονται ασκήσεις για
εξάσκηση
στο τέλος γίνεται παραγωγή σε ένα
ολόκληρο δείγµα 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. 

Speaking for Business

Emailing for Business

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MODULES
SPEAKING & WRITING
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σε κάθε 2ώρο µάθηµα γίνεται ανάλυση
1 γραµµατικού φαινοµένου
γίνεται αρχικά παρουσίαση µε θεωρία
στην συνέχεια γίνεται εξάσκηση σε
µικρές διαδραστικές ασκήσεις
στο τέλος γίνεται εξάσκηση
µεγαλύτερης διάρκειας µεταξύ των
συµµετεχόντων σε speaking ή emailing,
για εφαρµογή της νέας γραµµατικής

σε κάθε 2ώρο µάθηµα γίνεται ανάλυση
εκφράσεων ανά θεµατολόγία (π.χ.
linking words, presenting, arguing,
agreeing, disagreeing, 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. 

Grammar for Business

Vocabulary for Business

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MODULES
GRAMMAR & VOCABULARY
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Ολα τα προγράµµατα Business English
έχουν δωρεάν webinars για γραµµατική,
λεξιλόγιο και proficiency ή advanced. 

Τα webinars δεν ειναι διαδραστικά όπως
τα µαθήµατα µε καθηγητές. Δεν έχουν
συµµετοχή από σπουδαστή.

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. 

WEBINARS

www.mlcathens.gr
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Γίνεται είτε καθηµερινή 20:00-22:00,
είτε Σάββατο 10:00-12:00 ή 12:00-14:00

Το ίδιο µάθηµα γίνεται 2 φορές την
εβδοµάδα, για κάθε module. 

Αλλάζετε µάθηµα κάθε εβδοµάδα.

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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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2022 – GRAMMAR 
All you need is love … and your Grammar timetable!!! 

 

Lessons for-by-in. Designed  
for great students, by great teacher,  

in the great city of ATHENS 

Learn Business English | GRAMMAR 
COURSE  
CODE CLASSWORK SELF-STUDY PRONUNCIATION 

0140 

Imperative and Present 
Simple 
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Present Simple 
§ Be, have & have got 

UNIT 27 
§ Introducing 

word stress 

0240 
Present Continuous  
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Present continuous 

UNIT 28 
§ Stress in two-

syllable words 

0340 
Present Simple & Continuous  
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Present simple or continuous? 
§ Review  

UNIT 29 
§ Stress in 

compound 
words 

0440 

Present Perfect Simple & 
Continuous  
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Present perfect 
§ Present perfect for past experiences 

and results 
§ Present perfect for situations up to 

the present 
§ Present perfect continuous 

UNIT 30  
§ Stress in longer 

words 1 

0540 
Past Simple & Continuous  
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Past simple 
§ Past simple or past continuous? 

UNIT 31  
§ Stress in longer 

words 2 

0640 
Present Perfect & the Past 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Present perfect or Past Simple? 

 

UNIT 32  
§ Introducing 

stress patterns 

0740 

Past Perfect Simple & 
Continuous  
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Past perfect simple 
§ Past perfect continuous 

 

UNIT 33  
§ Pronouns in 

stress patterns 

0840 
Used to & would 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Used to and would 

 

UNIT 34 
§ The verb to be in 

stress patterns 

0940 
The Future  
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Going to, Present Continuous and 

will 
 

UNIT 35 
§ Auxiliary verbs in 

stress patterns 

1040 
The Future 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Future Continuous 

 

UNIT 36 
§ Pronouncing 

short words (a, 
for, of) 

1140 

Future Continuous & Future 
Perfect 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Future perfect: simple and 

continuous 
 

UNIT 37 
§ Diving messages 

into speech units 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2022 – GRAMMAR 
All you need is love … and your Grammar timetable!!! 

 

Lessons for-by-in. Designed  
for great students, by great teacher,  

in the great city of ATHENS 

 

  

  

Learn Business English | GRAMMAR 
COURSE  
CODE CLASSWORK SELF-STUDY PRONUNCIATION 

1240 

Other ways of talking about 
the future 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Other ways to talk about the future 

 

UNIT 38  
§ Speech units 

and grammar 

1340 
Modals 1 
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Modals 1: Permission: can, may, 

might, could, be allowed to) 

UNIT 39 
§ Introduction to 

main stress 

1440 
Modals 2 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Modals 2: Ability and possibility: can, 

could, be able to 
 

UNIT 40 
§ Emphasizing a 

contrasting 
opinion 

1540 
Modals 3 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Making a guess: must, might, could, 

should + have 
 

UNIT 41 
§ Emphasizing 

added details 

1640 
Modals 4 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Modals 4: Rules: must, mustn’t, have 

(got) to 

UNIT 42 
§ Main stress in 

questions 

1740 
Conditionals 1 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Past Conditions 
§ Present and future conditions 
§ Unlikely and future conditions 

UNIT 43 
§ Main stress for 

contrasting 
information 

1840 
Conditionals 2 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Mixed conditionals 
§ I wish, if only, it’s time 

UNIT 44 
§ Emphasizing 

corrections 

1940 

The Passive 1 
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Passive forms 
§ The passive 
§ Passives with modals and other 

verbs 

UNIT 45 
§ Rising and falling 

tones 

2040 
The Passive 2 
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Have something done 
§ Passive reporting verbs 

 

UNIT 10 
§ Word stress and 

prominence 

2140 
Questions 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Yes/No questions 
§ Wh- questions 
§ How, which/what, who and whose 

UNIT 11 
§ Suffixes and 

word stress 1 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2022 – GRAMMAR 
All you need is love … and your Grammar timetable!!! 

 

Lessons for-by-in. Designed  
for great students, by great teacher,  

in the great city of ATHENS 

Learn Business English | GRAMMAR 
COURSE  
CODE CLASSWORK SELF-STUDY PRONUNCIATION 

2240 
Question tags  
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Spoken question forms 

 

UNIT 12 
§ Suffixes and 

word stress 2 

2340 
Reported speech 1 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Reported Speech 
§ Reported statements 
§ Reported questions 

UNIT 13 
§ Suffixes and 

word stress 3 

2440 

Reported speech 2 
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Reported orders, requests and 

advice 
§ Reported verb patterns 
§ Test 

UNIT 14 
§ Prefixes and 

word stress 1 

2540 
Verbs & objects 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Word order in statements 
 

UNIT 15 
§ Prefixes and 

word stress 2 

2640 
-ing & infinitives after verbs 
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Verb + -ing form 
§ Verb = infinitive  

UNIT 32 
§ Breaking speech 

into units 

2740 

Phrasal verbs 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Phrasal verbs: two- and three- part 

phrasal verbs, change in meaning, 
informal English, adverb/preposition 
meaning 

UNIT 33 
§ Prominent words 

in speech units 1 

2840 

Prepositions 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

 

Grammar 
§ Prepositions 
§ Prepositions of movement 
§ Prepositions of place 
§ Prepositions of time 
§ Common prepositional phrases 
§ Prepositions with other meanings 
§ Review 

UNIT 34 
§ Prominent words 

in speech units 2 

2940 

Adjectives 
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Adjectives with nouns and verbs; -

ed and -ing forms 
§ Order of adjectives; stronger and 

weaker meanings 

UNIT 35 
§ Fixed phrases 

and idioms in 
speech units 

3040 

Adverbs  
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Types of adverb 

 

UNIT 36 
§ Non-

prominence on 
final ‘empty’ 
content words 

3140 

Comparisons 1 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Comparison of adjectives 
 
 
 
 

UNIT 37 
§ Non-

prominence on 
final vague 
expressions 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2022 – GRAMMAR 
All you need is love … and your Grammar timetable!!! 

 

Lessons for-by-in. Designed  
for great students, by great teacher,  

in the great city of ATHENS 

 

Recommended booklist: 

1. Grammar for Business with Audio CD, Cambridge University Press (book + CD) 
2. Oxford Business English: Grammar & Practice, Oxford University Press 
3. Business Grammar Builder, Paul Emmerson, Macmillan 

Learn Business English | GRAMMAR 
COURSE  
CODE CLASSWORK SELF-STUDY PRONUNCIATION 

3240 

Comparisons 2  
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Comparative structures 

UNIT 38 
§ Prominence in 

reflexive and 
personal 
pronouns 

3340 
Countability & number 
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Much, many, a lot of, (a) little, (a) 

few 

UNIT 52 
§ Keeping 

conversation 
going 

3440 
Articles 
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Article or no article 
§ Articles a/an, the, no article 

 

UNIT 53 
§ Adding 

information and 
changing topic 

3540 
Quantifiers 
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Some, any, all, most, no, none of 
 

UNIT 46 
§ Thinking time 

3640 

Possessives and reflexive 
pronouns 
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Possessive adjectives and pronouns 
§ Possessive forms of nouns 

 

UNIT 47  
§ Unstressed words 

in conversation 

3740 

Relative clauses 1 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

 

Grammar 
§ Relative, participles and other 

clauses 
§ Relative clauses 1 
§ Relative clauses 2 

UNIT 48 
§ Listening to 

connected 
speech 

3840 

Relative clauses 2 
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

 

Grammar 
§ Clauses after the noun 
§ Participle clauses 
§ Infinitive clauses 
§ Other noun structures 
§ Review 

UNIT 49 
§ Connected 

speech: sound 
changes 

3940 

Conjunctions & linking words 1 
§ Theory 
§ Practice 
§ Writing 

Grammar 
§ Reason and purpose 
§ Causes and results 
§ Adding information and offering 

alternatives 

UNIT 50 
§ Fast and careful 

speech 

4040 
Conjunctions & linking words 2 
§ Theory 
§ Practice 
§ Speaking 

Grammar 
§ Ordering events 

 

UNIT 51 
§ Continuing or 

finishing tones 


