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ΚΑΝΟΥΜΕ τα δύσκολα εύκολα ΓΙΑ ΕΣΑΣ και τα ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΣ STEP by STEP 
 

STEP u Κάντε το τεστ κατάταξης 

STEP v Συµβουλευτείτε τον πίνακα «Τι θέλω και τι µπορώ να κάνω µε τα Αγγλικά 
µου; »  
STEP w Βρείτε το πρόγραµµά σας  

STEP x Δείτε πως ταιριάζει το αποτέλεσµα από το τεστ κατάταξης µε το 
πρόγραµµά σας 

STEP y Κλείστε το πρόγραµµα online  

STEP z Κάντε τα Αγγλικά δικά σας το 2022 αποτελεσµατικά – µε την βοήθεια του 
mlc αthens “των ειδικών στα Αγγλικά και στους ενήλικες στην Ελλάδα»  
& του mlc global «των ειδικών στα ONLINE µαθήµατα στην Αγγλία».  
 
 
$ Για περισσότερες λεπτοµέρειες για κάθε πρόγραµµα, συβουλευτείτε την αντίστοιχη 
σελίδα του προγράµµατος. 
 
^ Μπορείτε επίσης να κανονίσετε δωρεάν ενηµέρωση µε καθηγητή του κέντρου στο 
info@mlcathens.gr. Θα επικοινωνήσουµε µαζί σας εντός 48 ωρών το αργότερο.    

 

  TIP SPOT … from the experts 
1. Για όποιον θέλει και το χαρτί, αλλά και να 

µάθει ΑΓΓΛΙΚΑ, σας προτείνουµε να πάρετε 
πρώτα το χαρτί express, και στην συνέχεια 
συνεχίζετε χωρίς άγχος τα ΑΓΓΛΙΚΑ σας για 
επικοινωνία. 

2. Είναι η στρατηγική που προτιµούν οι 9/10 
σπουδαστές µας.  
 
Στρατηγική  
«You’re the one that I want – GREASE»  

mlc athens  
8 χρόνια 

8000+ σπουδαστές  

123 εξεταστικές 

97% επιτυχία  
µε την πρώτη 

 

mlc global  
14 χρόνια 

156+ προγράµµατα 
για ενήλικες  

Εξειδίκευση σε 
ενήλικες, Αγγλικά και 

ONLINE courses 
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TI ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΟΥ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

ή αλλιώς ΤΟ ΧΑΡΤΙ για τον φάκελό µου 

Θέλω ... Πακέτο Σπουδών Score 
στο Τεστ 

1. Να πάρω το 
PROFICIENCY 

 
1. PROFICIENCY σε 2 ΜΗΝΕΣ 40 ώρες 
2. PROFICIENCY σε 3 MHNEΣ 60 ώρες 
3. PROFICIENCY σε 4 ΜΗΝΕΣ 80 ώρες 
4. PROFICIENCY σε 5 ΜΗΝΕΣ 100 ώρες 
5. PROFICIENCY σε 6 ΜΗΝΕΣ 120 ώρες 

 

1. 70+ 
2. 70+ 
3. 60+ 
4. 60+ 
5. 60+ 

2. Na πάρω το  
LOWER 

1. LOWER σε 1 MHNA 20 ώρες 
2. LOWER σε 2 ΜΗΝΕΣ 40 ώρες 
3. LOWER σε 3 ΜΗΝΕΣ 60 ώρες 
4. LOWER σε 4 MHNEΣ 80 ώρες 
5. LOWER 5 ΜΗΝΕΣ 100 ώρες 

1. 50+ 
2. 50+ 
3. 40+ 
4. 40+ 
5. 30+ 

3. Na πάρω το  
ADVANCED 

1. ADVANCED σε 1 ΜΗΝΑ 20 ώρες 
2. ADVANCED σε 2 ΜΗΝΕΣ 40 ώρες 
3. ADVANCED σε 3 ΜΗΝΕΣ 60 ώρες 
4. ADVANCED σε 4 ΜΗΝΕΣ 80 ώρες 
5. ADVANCED σε 5 ΜΗΝΕΣ 100 ώρες 

1. 60+ 
2. 60+ 
3. 50+ 
4. 50+ 
5. 40+ 

4. Na πάρω «χαρτί» 
για το ΔΗΜΟΣΙΟ, 
για µόρια, για 
προκηρύξεις, για 
αξιολόγηση 

1. Καλή Γνώση Β2 LOWER  
σε 1, 2, 3, 4 ή 5 ΜΗΝΕΣ 

2. Πολύ Καλή Γνώση C1 ADVANCED  
σε 1, 2, 3, 4 ή 5 ΜΗΝΕΣ 

3. Άριστη Γνώση C2 PROFICIENCY  
σε 2, 3, 4, 5 ή 6 ΜΗΝΕΣ 

1. 30+ 
2. 40+  
3. 60+ 

5. Na πάρω «χαρτί» 
για σπουδές, 
Ελλάδα ή εξωτερικό 

1. CEFR Β2 σε 1, 2, 3, 4 ή 5 ΜΗΝΕΣ 
2. CEFR C1 σε 1, 2, 3, 4 ή 5 ΜΗΝΕΣ 
3. CEFR C2 σε 2, 3, 4, 5 ή 6 ΜΗΝΕΣ 

1. 30+ 
2. 40+  
3. 60+ 

6. Na πάρω «χαρτί» 
για το βιογραφικό 
µου, Ελλάδα ή 
εξωτερικό, ιδιωτικό 
ή δηµόσιο τοµέα 

1. Β2 LOWER σε 1, 2, 3, 4 ή 5 ΜΗΝΕΣ 
2. C1 ADVANCED σε 1, 2, 3, 4 ή 5 ΜΗΝΕΣ 
3. C2 PROFICIENCY σε 2, 3, 4, 5 ή 6 ΜΗΝΕΣ 

1. 30+ 
2. 40+  
3. 60+ 
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FAQs Exams Version 
Για όλες τις απορίες σου, που ίσως έχετε, ή δεν έχετε!!! Τι ακριβώς ισχύει; 

 

1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ;  
Είναι γνωστά µε διάφορες ονοµασίες από τον κόσµο. Είναι γνωστά ως LOWER, πτυχία Αγγλικών, PROFICIENCY, 
το καλό LOWER του Michigan και του Cambridge, και άλλα πολλά. Και γιατί τότε αναφέρονται και ως 
πιστοποιητικά, µε κάποια να λήγουν και κάποια όχι; Τι ακριβώς ισχύει;  

§ Είναι όλα πιστοποιήσεις Αγγλικών, όχι πτυχία. Αναφέρονται όλα ως certificates στην Αγγλική γλώσσα.  
§ Δεν λήγουν ποτέ. Ο υποψήφιος τα χρησιµοποιεί για πάντα και όπου είναι δεκτά.  
§ Υπάρχουν κάποια τα οποία από την αρχή αναφέρουν ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για 2 ή 5 

χρόνια (όπως το IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, etc.) 
§ Δεν υπάρχει καλό η κακό LOWER, ή ADVANCED, ή PROFICIENCY. Όλα είναι αναγνωρισµένα το ίδιο από 

τον ΑΣΕΠ, πανεπιστήµια, ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.  
§ Κάποιες φορές, κάποια πανεπιστήµιά ζητάνε συγκεκριµένο πιστοποιητικό. Ο σπουδαστής θα πρέπει να 

πάρει αυτό συγκεκριµένα για να εξυπηρετηθεί για την ανάγκη του. 
§ Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι και το τι θέλει ο ίδιος ο σπουδαστής. Ποιο πιστοποιητικό (ή πτυχίο όπως 

το λένε όλοι) τον κάνει να νιώθει καλύτερα. Η πρότασή µας είναι να πάρει ο κάθε σπουδαστής το 
πιστοποιητικό (πτυχίο) που ο ίδιος θέλει φυσικά – αρκεί να είναι αναγνωρισµένο!!! 

 
 

2. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ LOWER, B2, ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ;  
Αρκετές φορές δεν λέγονται LOWER, αλλά Β2, ή ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, ή TOEIC, ή LTE. Ποια είναι η σωστή 
ονοµασία; Τι ακριβώς ισχύει; 

§ Όλα είναι LOWER. Η ονοµασία LOWER όµως δεν εµφανίζεται πουθενά επίσηµα πλέον. Παλιά, 
δεκαετίες πριν (πολλές πολλές δεκαετίες µάλιστα), υπήρχε η πιστοποίηση-εξέταση LOWER 
από το Πανεπιστήµιο του Cambridge. Ο κόσµος από τότε το ονόµασε LOWER, και έγινε 
household name. Και γιατί όχι άλλωστε να το λέµε αλλιώς; Αφού έτσι όλοι αµέσως 
καταλαβαίνουµε για ποιο πράγµα µιλάµε. 

§ Όλα τα πιστοποιητικά (τα πτυχία όπως τα λέει ο κόσµος) κατατάσσονται σε 6 επίπεδα, 
σύµφωνα µε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEFR). Το LOWER – ADVANCED – 
PROFICIENCY ανήκουν σε κάποια κατηγορία (επίπεδο).  

§ Επίσης, ο κάθε φορέας δίνει το δικό του όνοµα στο δικό του πιστοποιητικό φυσικά. Σαν τα 
αυτοκίνητα και το όνοµα του κάθε µοντέλου. Έτσι λοιπόν έχουµε το LOWER Michigan, το 
οποίο λέγεται κανονικά ECCΕ, το LOWER Cambridge FCE ή First, το ΤOEIC, το LTE, κ.α.  

§ Οι φορείς, τα πανεπιστήµια, οι εταιρείες, όλοι οι οργανισµοί ανακοινώνουν τα πιστοποιητικά 
που ζητάνε είτε µε την ονοµασία από το CEFR, είτε του ΑΣΕΠ, είτε του φορέα. Δεν θα βρείτε την 
ονοµασία πτυχίο ή LOWER κάπου. Μπορείτε όµως να τα λέτε έτσι µεταξύ µας χωρίς κανένα 
πρόβληµα, και επειδή είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο.  

§ Oι φορείς αλλάζουν συχνά το όνοµα του πιστοποιητικού που προσφέρουν, χωρίς να 
αλλάξει η ισχύς του προηγούµενου πιστοποιητικού (µε το παλιό όνοµα). 

§ Δείτε παρακάτω στον πίνακα τις ορολογίες, την επίσηµη ονοµασία, ποια πιστοποιητικά, και 
πως αναφέρονται σε επίπεδα τα πιστοποιητικά. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CEFR ΑΣΕΠ 
Παραδείγµατα από κάποια 
πιστοποιητικά (ή πτυχία) 

LOWER B2 B2 – Καλή Γνώση 

§ ΕCCE (Lower Michigan) 
§ FCE – First (Lower Cambridge) 
§ TOEIC B2 score 505-780 (ETS, 
Ελληνοαµερικανική Ένωση) 

§ LTE B2 (Language CERT) 

ADVANCED C1 Γ1 – Πολύ Καλή Γνώση 

§ Advanced (Cambridge) 
§ IELTS 6.5-7.5 (Cambridge) 
§ TOEIC C1 score 785+ 
§ LTE C1  

PROFICIENCY C2 Γ2 – ‘Άριστη Γνώση 

§ PROFICIENCY (Cambridge) 
§ ECPE (Michigan CaMLA) 
§ LTE C2 
§ Language CERT ESOL Mastery C2 Level 

(People Cert) 
§ LRN 

 
3. ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΑ LOWER, για παράδειγµα LOWER Michigan ή LOWER Cambridge? 

Αρκετοί σπουδαστές µας ζητάνε να πάρουν το καλό PROFICIENCY και όχι κάποιο που δεν είναι τόσο καλό. 
Έχουν δίκιο σε αυτό που πιστεύουν και ζητάνε, καθώς στην Ελλάδα µέχρι και πριν από 15-20 χρόνια υπήρχε 
µόνο το Cambridge ή το Proficiency. Ενώ τώρα έχουν βγει τόσα πολλά, και ο κόσµος «δεν τα προλαβαίνει» 
όπως λέει. Τι ακριβώς ισχύει;  

§ Τα Cambridge και Proficiency είναι παλιά, γνωστά και τα πιο δηµοφιλή στην Ελλάδα από τα πιστοποιητικά. 
Αυτά ξέρουµε, αυτά εµπιστευόµαστε φυσικά.  

§ Παλιότερα όµως περνάνε το χαρτί τα παιδιά ή έφηβοί, άντε και κάποιοι φοιτητές. 
§ Τα τελευταία χρόνια όµως, η ανάγκη για την πιστοποίηση ενηλίκων έχει αυξηθεί πάρα πολύ, και αυξάνεται ακόµη 

περισσότερο. Όχι µόνο η ανάγκη πιστοποίησης Αγγλικών από έγκυρο φορέα, αλλά και η όσο πιο άµεση 
πιστοποίηση. Όσο πιο γρήγορα.  

§ Για τον λόγο αυτό, υπάρχουν και στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά για ενήλικες τα οποία υπήρχαν χρόνια στο 
εξωτερικό. Και µάλιστα, µε άµεση πιστοποίηση (σε ελάχιστε ηµέρες).  

§ Και τελικά, υπάρχει το καλύτερο χαρτί; Και πάλι, το καλύτερο είναι αυτό που ικανοποιεί τον κάθε σπουδαστή 
στην ανάγκη του.  

4. ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΑ LOWER-ADVANCED-PROFICIENCY?  
Υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά. Προσφέρονται από διάφορους φορείς πιστοποίησής. Γιατί είναι µεγάλη η 
ζήτηση από την αγορά και τους ενήλικες. Για να είναι έγκυρο όµως, θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένο από 
επίσηµους φορείς. Στην Ελλάδα την αναγνώριση την δίνει ο ΑΣΕΠ. Εάν κάποιο πιστοποιητικό δεν είναι στην 
λίστα του ΑΣΕΠ, τότε δεν θα ήταν σοφό να το αποκτήσετε. Τα LOWER-ΑDVANCED-PROFICIENCY για τα 
οποία προετοιµάζει το mlc είναι ΟΛΑ αναγνωρισµένα από τον ΑΣΕΠ και από τους αντίστοιχους φορείς του 
εξωτερικού.  

5. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ LOWER-ADVANCED-PROFICIENCY για µένα? 
Με τόσα πιστοποιητικά, λογικό είναι να µην ξέρετε ποιο να πάρετε. Τι ακριβώς ισχύει; 

§ Το κατάλληλο είναι εκείνο το οποίο εξυπηρετεί την ανάγκη σας για εργασία ή σπουδές.  Φροντίστε να είναι 
αναγνωρισµένο από ΑΣΕΠ ή από την επίσηµη προκήρυξη του φορέα που θέλετε να το χρησιµοποιήσετε,  

§ Μια σκέψη θα ήταν να πάρετε αυτό που είναι πιο εύκολο. Έτσι θα γλιτώσετε χρόνο και πίεση.  
§ Τέλος, ο καθένας θα πρέπει να πάρει αυτό το χαρτί το οποίο τον κάνει να νιώσει καλύτερα και µεγαλύτερη 

ασφάλεια, κι ας είναι όλα αναγνωρισµένα το ίδιο. 
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6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; 
Το ιδανικό πρόγραµµα προετοιµασίας θα πρέπει να προετοιµάζει σωστά τον υποψήφιο για την εξέταση την οποία θα 
δώσει. Η σωστή προετοιµασία προσφέρει όλα τα παρακάτω στον υποψήφιο: 

• Παρουσίαση, ανάλυση, εξάσκηση σε όλες τις δεξιότητες εξέτασης (exam skills) που περιέχει η εξέταση. 
• Ασκήσεις για εξάσκηση σε κάθε δεξιότητα και διόρθωµα. 
• Practice Tests για εξάσκηση στα θέµατα της εξέτασης 
• Mock Exams (τεστ προσοµοίωσης) για εξοικείωση µε την εξέταση και για διαχείριση του χρόνου εξέτασης 
• Εκµάθηση, κάλυψη κενών και επανάληψη στην γενική Αγγλική γλώσσα για καλύτερη επίδοση (όπου χρειάζεται). Διδασκαλία 

των grammar, vocabulary & pronunciation, και φυσικά reading, listening, writing, speaking.  

Δείτε παρακάτω αναλυτικά για κάθε εξέταση τι πρέπει να περιέχει το πρόγραµµα προετοιµασίας.  

6.1. LOWER 
Τα πιστοποιητικά LOWER που προετοιµάζει το mlc Athens είναι τα TOEIC και LTE. Είναι αυτά που προτιµούν οι 9/10 

ενήλικες σπουδαστές µας, επειδή είναι αναγνωρισµένα παντού, για πάντα, και έχουν µόνο ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών σε Reading & Listening (οι απαντήσεις είναι έτοιµες και απλά επιλέγετε την απάντηση). Δεν έχουν Writing & 
Speaking (Γραπτή και Προφορική εξέταση).  

Το πρόγραµµα προετοιµασίας για την εξέτασης περιέχει: 
• Παρουσίαση, ανάλυση, εξάσκηση σε ασκήσεις Reading. Ο σπουδαστής διδάσκεται την µορφή ΟΛΩΝ των τύπων 

ασκήσεων Reading που θα έχει στην εξέταση, και εκπαιδεύεται πως να της λύνει σωστά και γρήγορα.  
• Παρουσίαση, ανάλυση, εξάσκηση σε ασκήσεις Listening. Ο σπουδαστής διδάσκεται την µορφή ΟΛΩΝ των τύπων 

ασκήσεων Listening που περιέχει που θα έχει στην εξέταση, και εκπαιδεύεται πως να της λύνει σωστά και γρήγορα.  
• Διδασκαλία και εξάσκηση σε γραµµατική (grammar), λεξιλόγιο (vocabulary), και pronunciation (φωνητική). O σπουδαστής 

µαθαίνει και βελτιώνει την γλώσσα. 
• Practice Tests για εξάσκηση σε ασκήσεις µε την πραγµατική µορφή των εξετάσεων. 
• Mock Exams για εξάσκηση και βελτίωση στην τελική εξέταση και στην διαχείριση του χρόνου εξέτασης. 
• Ανάλυση των σηµείων που πρέπει να προσέχει ο σπουδαστής στην εξέταση (παγίδες, δύσκολα σηµεία, πως να απαντάνε 

πιο γρήγορα και πιο σωστά, κ.α.) 
• Διόρθωµα εργασιών, διόρθωµα τεστ εβδοµαδιαία, προσωπικές συναντήσεις µε καθηγητή για την πρόοδο και απορίες,  
• Η προετοιµασία είναι ίδια για τα LOWER TOEIC & LTE, επειδή είναι ακριβώς η ίδια ύλη. Η διαφορά είναι στην τελική µορφή 

εξέτασης, στα practice tests και στα mock exams.  
6.2. ADVANCED 

Είναι το ίδιο πιστοποιητικό µε το LOWER (LTE & TOEIC). Ισχύει ακριβώς το ίδιο µε το LOWER παραπάνω (σε 
επίπεδο προετοιµασίας και προγράµµατος). Η διαφορά είναι φυσικά το διαφορετικό επίπεδο για το 
ADVANCED. 

6.3. PROFICIENCY 
Τα πιστοποιητικά PROFICIENCY που προετοιµάζει το mlc Athens είναι τα Michigan ECPE, LRN, ESOL, LTE και IELTS. 

Είναι αυτά που προτιµούν οι ενήλικες σπουδαστές µας, επειδή είναι αναγνωρισµένα παντού, για πάντα, και έχουν είτε 
όλες τα µέρη εξέτασης (Reading, Listening, Writing, Speaking, Use of English), ή µόνο 2 (όπως το LTE). 
Το πρόγραµµα προετοιµασίας για την εξέτασης περιέχει: 

• Παρουσίαση, ανάλυση, εξάσκηση σε ασκήσεις Reading & Listening. Ο σπουδαστής διδάσκεται την µορφή ΟΛΩΝ των 
τύπων ασκήσεων Reading & Listening που θα έχει στην εξέταση, και εκπαιδεύεται πως να της λύνει σωστά και γρήγορα.  

• Παρουσίαση, ανάλυση, εξάσκηση σε ασκήσεις Writing & Speaking. Ο σπουδαστής διδάσκεται την µορφή ΟΛΩΝ των τύπων 
ασκήσεων Writing & Speaking που περιέχει που θα έχει στην εξέταση, και εκπαιδεύεται πως να της λύνει σωστά και γρήγορα.  

• Διδασκαλία και εξάσκηση σε γραµµατική (grammar), λεξιλόγιο (vocabulary), και pronunciation (φωνητική). O σπουδαστής 
µαθαίνει και βελτιώνει την γλώσσα. 

• Practice Tests για εξάσκηση σε ασκήσεις µε την πραγµατική µορφή των εξετάσεων. 
• Mock Exams για εξάσκηση και βελτίωση στην τελική εξέταση και στην διαχείριση του χρόνου εξέτασης. 
• Ανάλυση των σηµείων που πρέπει να προσέχει ο σπουδαστής στην εξέταση (παγίδες, δύσκολα σηµεία, πως να απαντάνε 

πιο γρήγορα και πιο σωστά, κ.α.) 
• Διόρθωµα εργασιών, διόρθωµα τεστ εβδοµαδιαία, προσωπικές συναντήσεις µε καθηγητή για την πρόοδο και απορίες,  
• Η προετοιµασία είναι ίδια για τα PROFICIENCY, επειδή είναι ακριβώς η ίδια ύλη. Η διαφορά είναι στην τελική µορφή εξέτασης, 

στα practice tests και στα mock exams. Ο κάθε σπουδαστής προετοιµάζεται µόνο για την εξέταση που έχει επιλέξει να δώσει 
και κάνει εργασίες, practice tests και mock exams µόνο για αυτήν την εξέταση.  
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TI ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΟΥ 
Να µάθω Αγγλικά 

Για µένα και για την εργασία µου 

Θέλω ... Πακέτο Σπουδών Score 
στο Τεστ 

1. Να µιλάω  
άνετα Αγγλικά 

Speaking Course 
20 ΩΡΕΣ | 40 ΩΡΕΣ | 60 ΩΡΕΣ 

70+ 

2. Να µιλάω  
άνετα Αγγλικά  
στην εργασία µου 

Speaking 4 Business 
MEETINGS | SOCIALIZING | TELEPHONING  

INTERNATIONAL COMMUNICATION 
70+ 

3. Να γράφω  
γρήγορα και σωστά 
στα Αγγλικά στην 
εργασία µου 

Writing 4 Business 
EMAILING | REPORTS 70+ 

4. Να χρησιµοποιώ 
καλύτερα την 
Γραµµατική στην 
εργασία µου 

Grammar 4 Business 
3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ σε ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

20 ΩΡΕΣ| 40 ΩΡΕΣ | 60 ΩΡΕΣ 
60+ 

5. Να χρησιµοποιώ 
καλύτερα το Λεξιλόγιο 
στην εργασία µου 

Vocabulary 4 Business 
3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ σε ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

20 ΩΡΕΣ| 40 ΩΡΕΣ | 60 ΩΡΕΣ 
60+ 

7. Na µάθω και να 
βελτιώσω την  
Γραµµατική 

1. GRAMMAR Course C2 ΑΡΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
2. GRAMMAR Course B2 ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
3. GRAMMAR Course B1 ΜΕΤΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1. 60+ 
2. 40+ 
3. 30+ 

8. Να µάθω  και να 
βελτιώσω το 
Λεξιλόγιο 

1. VOCABULARY Course C2 ΑΡΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
2. VOCABULARY Course B2 ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
3. VOCABULARY Course B1 ΜΕΤΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1. 60+ 
2. 40+ 
3. 30+ 

9. Na καλύψω κενά, να 
κάνω επανάληψη και 
να εξασκήσω τα 
Αγγλικά 

1. ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 
Grammar – Vocabulary – Speaking 
40 ΩΡΕΣ – 60 ΩΡΕΣ – 80 ΩΡΕΣ 

2. BUSINESS ENGLISH ΠΑΚΕΤΑ 
Grammar – Vocabulary – Speaking – Writing 
40 ΩΡΕΣ – 60 ΩΡΕΣ – 80 ΩΡΕΣ 

Ανάλογα 
µε το 

πρόγραµµα 

10. Να ανεβάσω επίπεδο 
στα Αγγλικά 

1. ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 
Grammar – Vocabulary – Speaking 
40 ΩΡΕΣ – 60 ΩΡΕΣ – 80 ΩΡΕΣ 

Ανάλογα 
µε το 

πρόγραµµα 
11. Να δω εάν µου κάνει 
το πρόγραµµα του 
mlc 

1. Just 2 it 
2 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 

Ανάλογα  
µε το 

πρόγραµµα 
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12. Na βρω το κατάλληλο 
για µένα πρόγραµµα 
και επίπεδο 

Freebies ΥΑΥ 
12 ΩΡΕΣ | 16 ΩΡΕΣ ΠΑΚΕΤΑ  

ΜΕ 2-ΩΡΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ανάλογα 
µε το 

πρόγραµµα 

13. Να κάνω ΔΩΡΕΑΝ 
εξάσκηση στα 
ΑΓΓΛΙΚΑ µόνος µου 

1. MOCA’s LOVE 
 

2. MY MLC supplementary material 

Με δωρεάν 
υλικό και apps 
για εξάσκηση 
όπως και όταν 

θέλετε. 

FAQs Supplementary Version 
Για όλες τις απορίες σου, που δεν απαντήθηκαν παραπάνω!!! Τι ακριβώς ισχύει; 

 
1. ΠΟΣΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ?  

Τα περισσότερα προγράµµατα δεν χρειάζονται καθόλου διάβασµα. Οι ασκήσεις, η εξάσκηση, οι εργασίες 
γίνονται όλες στην τάξη µε καθηγητή, σε πραγµατικό χρόνο. Ο σπουδαστής έχει διαθέσιµή όλη την ύλη, µε 
τις απαντήσεις και εργασίες στην πλατφόρµα του κέντρου δωρεάν. Τα τµήµατα εξετάσεών θα χρειαστούν 2-
3 ώρες διάβασµα τον τελευταίο 1 ή 2 µήνες του προγράµµατος (πριν δώσουν για τις εξετάσεις). 

2. ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ? ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΡΩ ΕΑΝ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ? 
Είναι µια πολύ, µα πάρα πολύ λογική απορία και ανασφάλεια εκ µέρους όλων των σπουδαστών. Χωρίς να 
µας ξέρετε, πως θα µας εµπιστευθείτε; Όχι µόνο για τα λεφτά σας, αλλά κυρίως για τον χρόνο που θα 
αφιερώσετε, και πιο πολύ από όλα για τους στόχους σας. Τι ακριβώς ισχύει; 

§ Just 2 it – κάνετε δίωρο µάθηµα, και βλέπετε εάν σας κάνει το πρόγραµµα. Τι καλύτερο; Το δίωρο 
µάθηµα έχει κόστος 50€. Ξέρουµε τι σκέφτεστε!! Μα είναι πολλά, πάρα πολλά. Ναι, είναι, αλλά 
συµψηφίζονται µε το υπόλοιπο πρόγραµµα που θα αποφασίσετε να κάνετε (και µάλιστα µε 
µεγαλύτερη έκπτωση και κέρδος). Θεωρήστε ότι είστε πλέον σπουδαστής µας, όποτε έχετε 
πρόσβαση σε όλες τις προσφορές nuts about our students. Κι αν δεν σας κάνει; Λιγάκι ακριβό έτσι; 
Όχι φυσικά. Το έχουµε σκεφτεί κι αυτό. ¨Έχετε δωρεάν πρόσβαση σε online βιβλιοθήκη του κέντρου, 
µε πάνω από 20 διαφορετικά courses, για πάντα.  

§ Freebie YAY – always a great idea. Πακέτα 12 ή 16 ωρών, µε δίωρα µαθήµατα από διαφορετικά 
µαθήµατα για να βρείτε το πρόγραµµα που θέλετε.  

§ Τι γίνεται όµως στα τµήµατα εξετάσεων τα οποία δεν έχουν ούτε Just 2 it, ούτε Freebie YAYA. Τα 
συγκεκριµένα τµήµατα είναι κλειστά και δεν µπορούν να προσφερθούν ως δίωρα µαθήµατα µόνο. 
Για τα συγκεκριµένα τµήµατα έχουµε να προτείνουµε την εγγύηση των χιλιάδων σπουδαστών µας, 
εκ των οποίων κάποιοι εκατοντάδες έχουν γράψει κριτική σε Facebook και google για την εµπειρία 
τους µαζί µας. Τι καλύτερη εγγύηση από κάποιον που έχει ήδη δοκιµάσει το πρόγραµµα; 
 

3. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΥ? ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΤΕΣΤ!!! 
Το τεστ είναι µία όχι τόσο ευχάριστη εµπειρία για όλους. Δεν µας αρέσει η αξιολόγηση, η οποία µας αγχώνει 
κιόλας. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε, φυσικά και δεν θα το κάνετε. Και θα προσπαθήσουµε να βρούµε το 
πρόγραµµα που σας ταιριάζει το συντοµότερο, για να µην χάνετε χρόνο. Υπάρχουν όµως οι παρακάτω 
λόγοι για να κάνετε το τεστ κατάταξης του κέντρου: 

§ Είναι ΔΩΡΕΑΝ και χωρίς καµία δέσµευση 
§ Είναι πολλαπλής επιλογής µόνο  
§ Είναι ανώνυµο (εάν δεν θέλετε να δει άλλος τα αποτελέσµατά σας) 
§ Βοηθάει να βρούµε το κατάλληλο για εσάς επίπεδο και για να µην χάσετε χρόνο σε δοκιµαστικά 

µαθήµατα, µέχρι να βρείτε το κατάλληλο για εσάς πρόγραµµα 
§ Θα µας βοηθήσετε να δούµε ακριβώς πως µπορούµε να σας βοηθήσουµε για τις δικές ανάγκες  
§ Εχει εξυπηρετήσει µε επιτυχία πάνω από 8000 σπουδαστές στην Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια  
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4. ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ? 
Οι ενήλικες σπουδαστές µας είναι πολυάσχολοι και µε την προσωπική, αλλά και µε την επαγγελµατική τους 
ζωή. Ο χρόνος τους είναι πολύτιµος και εκτιµάνε όποιον το κατανοεί αυτό. Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία 5 
χρόνια σχεδιάσαµε τα προγράµµατά µας µε στόχο να εξοικονοµήσουµε χρόνο στους ενήλικες κατά την 
διάρκεια παρακολούθησης των προγραµµάτων µας.  

§ Τα µαθήµατα στο κέντρο έχουν σχεδιαστεί να πετύχουν χωρίς µελέτη στο σπίτι. 
§ Όλες οι εργασίες, η εξάσκηση, οι ασκήσεις, το διόρθωµα, γίνεται στην τάξη µε καθηγητές.  
§ Ο σπουδαστής έχει πρόσβαση σε όλο το υλικό εάν θέλει να κάνει επανάληψη και εάν βρει χρόνο να 

διαβάσει 
§ Τα µόνα µαθήµατα τα οποία έχουν διάβασµα είναι τα τµήµατα προετοιµασίας για εξετάσεις. Το 

διάβασµα είναι µόλις 2-3 ώρες την εβδοµάδα, για τις εργασίες, και τα τεστ που πρέπει να κάνει ο 
σπουδαστής µόνος του. 
 

5. ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ? Τι ακριβώς ισχύει?  
Το πρόγραµµα είναι το πιο ευέλικτο της αγοράς. Όλοι σχεδόν οι σπουδαστές µας ζητάνε ευελιξία 
γιατί έχουν πολλές υποχρεώσεις, βάρδιες, µαθαίνουν το πρόγραµµα τελευταία στιγµή, και δεν 
µπορούν να έχουν σταθερό πρόγραµµα για παρακολούθησης. Σχεδιάσαµε λοιπόν το πιο 
ευέλικτο πρόγραµµα της αγοράς για ενήλικες: 

§ Το ίδιο µάθηµα γίνεται πάρα πολλές φορές την ίδια εβδοµάδα, από διαφορετικούς 
καθηγητές, σε διαφορετικές ώρες και ηµέρες. 

§ Ο σπουδαστής επιλεγεί µόνος του ποια µέρα τον εξυπηρετεί να κάνει µάθηµα 
§ Μπορεί να αλλάξει την ηµέρα και την ώρα όσες φορές θέλει 
§ Αλλάζει µόνος τους από εφαρµογή το µάθηµα όπως θέλει 
§ Ενηµερώνεται στο email του για την κράτηση και υπενθύµιση πριν το µάθηµα 
§ Ακυρώνει µάθηµα που δεν θέλει να παρακολουθήσει και το κανονίζει άλλη µέρα 
§ Εχει online όλη την ύλη και το πρόγραµµα, µε τις εργασίες και τις απαντήσεις 
§ Έχει προσωπικές συναντήσεις µε καθηγητή για απορίες και για καθοδήγηση 

 
6. ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ? 

Άλλη µία σωστή απορία. Όλοι οι σπουδαστές µας πιστεύουν, και σωστά φυσικά, ότι τα Business English 
είναι ορολογία (νοµική, οικονοµική, ιατρική, κ.α.). Δεν είναι όµως. Είναι Αγγλικά για την Εργασία, για κάθε 
επαγγελµατία. Είναι η γλώσσα για τα meetings, για διαπραγµάτευση, για παρουσιάσεις, για τηλεφωνική 
επικοινωνία, για τηλεδιάσκεψη, διεθνή επικοινωνία, για emailing, για reports, κ.α. Η γλώσσα που χρειάζεται ο 
κάθε επαγγελµατίας στην καθηµερινότητά του.  

7. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ?  
Το κέντρο δεν προσφέρει την δυνατότητα ατοµικών µαθηµάτων για διάφορους λόγους: 

§ Για να προσφέρει πιο οικονοµικά προγράµµατα στους ενήλικες 
§ Για να πετύχει επικοινωνία µέσα από την εξάσκηση µε άλλους ενήλικες 
§ Για να υπάρχει δια δραστικότητα µεταξύ σπουδαστών και να πολλαπλασιαστεί η µάθηση 
§ Προσφέρει προσωπικές συναντήσεις και διόρθωµα σε εργασίες στον κάθε σπουδαστή ξεχωριστά. 

8. Και φυσικά … ΓΙΑΤΙ mlc? Τι ακριβώς ισχύει? 
§ Εξειδίκευση σε Αγγλικά, Ενήλικες και Online µαθήµατα 
§ Εµπειρία ετών σε Αγγλικά, Ενήλικες και Online µαθήµατα 
§ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ταχύρυθυµα, χωρίς διάβασµα, ευέλικτα, αποτελεσµατικά, οικονοµικά 
§ Ευγενικό προσωπικό µε διάθεση για εξυπηρέτηση στην διδασκαλία και σε όλες σας τις απορίες 
§ Εργαζόµαστε µε σεβασµό στην εµπιστοσύνη σας για τον χρόνο, τα χρήµατα και τους στόχους 

σας.  
§ Ααα επίσης, «γουστάρουµε» όπως λέει ο κόσµος, αυτός που κάνουµε. Θα χαρούµε να 

σας εξυπηρετήσουµε κι εσάς στις τάξεις µας.  


