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To πρόγραµµα Learn English απευθύνεται
σε κάθε ενήλικα που θέλει να µάθει να
επικοινωνεί άνετα Αγγλικά.

Δεν προετοιµάζει για εξετάσεις
πιστοποιήσεων. Εστιάζει στην εκµάθηση
της Αγγλικής γλώσσας για καθηµερινή
χρήση.

Καλύπτει γραµµατική, λεξιλόγιο, speaking,
listening, writing, reading.

Είναι ιδανικό για όσους χρειάζονται
Αγγλικά στην ζωή του για επικοινωνία.

Τα προγράµµατα έχουν σας στόχο να
βοηθήσουν τον καθε ενήλικα να µιλάει
Αγγλικά γρήγορα και σωστά και να
νιώθει άνετα όταν τα χρησιµοποιεί.
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Grammar 
Vocabulary 
Speaking-Listening

Καλό Επίπεδο Β2 
'Αριστο Επίπεδο C2

Το πρόγραµµα Learn English είναι
σχεδιασµένο σε 3 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.

To πρόγραµµα έχει 2 επίπεδα (τάξεις):

Το κάθε επίπεδο (τάξη) έχει διάρκεια 40
ώρες (20 δίωρα) µε µαθήµατα σε τάξεις
online µε ΖΟΟΜ. Εκτός από τα live
µαθήµατα, το πρόγραµµα έχει 48 ώρες
webinars live, για να κάνετε την µελέτη µε
καθηγητή και όχι µόνοι σας. Βοηθάει
στην καλυτερη οργάνωση και εµπέδωση.
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04
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

µαθήµατα µε καθηγητές για εξάσκηση
live, διόρθωµα σε λάθη, απορίες, κ.α.
live webinars µε καθηγητές, για
γραµµατική και λεξιλόγιο, για να µην
µελετάτε µόνοι σας (είναι πιο
οργανωµένο διάβασµα για εσάς και
σας ξεκουράζει γιατί ειναι
οργανωµένο)
κάλυψη κενών στα webinars από
προηγούµενο επίπεδο
webinars για εξετάσεις εάν θέλετε να
δοκιµάσετε τι πιάνετε σε εξέταση.

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 το πρόγραµµα µε live
µαθήµατα, αλλά και live webinars. 

To πρόγραµµα περιλαµβάνει:

Μπορείτε να ξεκινήσετε µε webinars για
κάλυψη κενών (είναι χαλαρά καθώς δεν
συµµετέχετε στο µάθηµα). Μετά απο 1 ή 2
εβδοµάδες ξεκινάτε τα µαθήµατα µε
καθηγητές σε live τάξεις, τα οποία θέλουν
την ενεργή συµµετοχή σας σε όλο το
µάθηµα. 
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σε κάθε 2ώρο µάθηµα γίνεται
εξάσκηση σε 1 θέµα προφορικών (π.χ
διαφωνία ή συµφωνία σε κάποιο θέµα,
πως να εκφράσει κάποιος την άποψη
του, 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 µάθηµα αναλύονται και
τεχνικές για να βελτιώσετε το listening
και να καταλαβαίνετε πιο άνετα όταν
ακούτε Αγγλικά

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

Listening

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SPEAKING
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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.
phrasal verbs, adjectives, adverbs, idioms,
collocations, prefixes, suffixes, 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

Vocabulary

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ GRAMMAR &
VOCABULARY
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Ολα τα προγράµµατα Learn English έχουν
δωρεάν webinars για γραµµατική,
λεξιλόγιο και proficiency, lower 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
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Το ίδιο µάθηµα γίνεται αρκετές φορές την
εβδοµάδα, πρωί, απόγευµα ή βράδι,
καθηµερινές ή ΣΚ.

Αλλάζετε µέρα και ώρα 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. 

Ξεκινάτε από όποιο µάθηµα θέλετε. Δεν
υπάρχει σειρά στα µαθήµατα και δεν
επηρεάζεται η µάθηση. Το κάθε µάθηµα
είναι ανεξάρτητο σε θεµατολόγια. 

Δείτε πιο κάτω την θεµατολογία Grammar
& Vocabulary.

TIPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

www.mlcathens.gr

08



 

© mlc 2022 – English Language Institute for Adults 
53 Solonos street, 4th floor, Suites 407-409, Kolonaki, Athens 
Tel: +30 211 199 5381 | E-mail Address: info@mlcathens.gr  
www.mlcathens.gr| www.facebook.com/mlcathens | www.instagram.com/mlcathens.gr 
 

 

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 English | GRAMMAR | ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ C2  
COURSE 
CODE CLASSWORK SELF-STUDY PRONUNCIATION 

0110 
Word order and verb patterns A 
§ Verb patterns (1) 
§ Verb patterns (2) 

Grammar 
§ Introductory there and it 

UNIT 42 
§ Cleft sentences 

0210 

Word order and verb patterns B 
§ Infinitive patterns 
§ Verb -ing form or infinitive? 

Grammar 
§ Common expressions with 

there and it 

UNIT 7 
§ Consonant 

clusters at the 
beginning of 
words 

0310 

Negatives and question forms 
§ Negative forms and meanings 

(1) 
§ Negative forms and meanings 

(2) 

Grammar 
§ Questions and question 

words 
§ Review 

UNIT 41 
§ Question tags 

0410 
Reported speech 
§ Patterns in reported speech 
§ Changes in reported speech 

Grammar 
§ Reported questions, 

commands and requests 
§ Review 

UNIT 27  
§ Contracted 

forms 

0510 

Relative, participle and other 
clauses 
§ Defining and non-defining 

relative clauses 
§ Comment clauses 
§ Relative clauses 

Grammar 
§ Pronouns, adverbs and 

prepositions in relative 
clauses 

§ Participle clauses 
§ Infinitive clauses 
§ Noun clauses and other 

noun structures 
§ Review 

UNIT 34 
§ Prominent words 

in speech units 

0610 

Conjunctions and linking 
expressions 
§ Adverbial linking expressions 

Grammar 
§ Linking sentences and 

clauses 
§ Subordinate clauses (1) 

time, reason, result, etc. 
§ Subordinate clauses (2) 

contrast and concession 
§ Review 

UNIT 46 
§ Comparisons 

and contrasts 

0710 
The Passive 
§ The passive: form and use 

Grammar 
§ Other passive structures 
§ have/get something done 
§ Review 

UNIT 25 
§ Foreign words in 

English 

0810 
Word combinations 
§ Dependent prepositions (1) 
§ Dependent prepositions (2) 

Grammar 
§ Phrasal verbs 

UNIT 21 
§ Weak forms of 

function words 

0910 

The Grammar of formal English A 
§ Substitution (1) nouns and 

phrases 
§ Substitution (2) verbs and verb 

phrases 

Grammar 
§ Ellipsis 

UNIT 38 
§ Prominence in 

reflexive and 
personal 
pronouns 

1010 

The Grammar of formal English B 
§ Emphasis (1) cleft sentences 

Grammar 
§ Other text features 
§ Review  
§ Organising information in 

writing 

UNIT 29 
§ Leaving out 

consonant 
sounds 
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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. My Grammar Lab Advanced with Key and My Lab Pack, Pearson Education Limited (book + 
online + app) 

2. Advanced Grammar in Use with Answers and interactive e-book, Cambridge University Press 
(book + online) 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2022 – VOCABULARY 
      All you need is love … and your vocabulary timetable!!! 

 

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

in the great city of ATHENS 

Learn English | VOCABULARY | ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ C2  
COURSE 
CODE CLASSWORK SELF-STUDY PRONUNCIATION 

0110 

Collocations  
§ Adjective + noun collocations  
§ Verb + adverb collocations 
§ Adverb + adjective collocations 
§ Verb + object collocations  

Vocabulary 
§ Polysemy 
§ Metaphor 

UNIT 11 
§ Suffixes and 

word stress (1) 

0210 
Register 
§ Formal and Informal words  
§ Speech and writing  
§ Outdated words 

Vocabulary 
§ Abbreviations & acronyms 
§ Connotation and cultural 

associations 

UNIT 12 
§ Suffixes and 

word stress (2) 

0310 
Prefixes 
§ Preposition-based prefixes: 

different meanings  
§ Less frequent prefixes  

Vocabulary 
§ Cause and effect 

 

UNIT 13 
§ Suffixes and 

word stress (3) 

0410 
Suffixes 
§ Productive suffixes  
§ Different word classes 

Vocabulary 
§ Comparison and contrast 

UNIT 14 
§ Prefixes and 

word stress (1) 

0510 
Word-building and word-
blending 
§ Common well-established words 
§ Blends 

Vocabulary 
§ Complaining and protesting 
§ Permission and prohibition 

UNIT 15 
§ Prefixes and 

word stress (2) 

0610 

Words easily confused 
§ Words similar in form and close in 

meaning 
§ Words of different form but from 

the same area in meaning  
§ Phrasal combinations  

Vocabulary 
§ Complimenting and praising  
§ Apologizing, forgiving and 

reconciliation  

UNIT 16 
§ Stress in 

compound 
nouns 

0710 

Modality: expressing facts, 
opinions, desires 
§ Ways of expressing probability  
§ Ways of expressing advice  
§ Ways of expressing obligation 

and lack of obligation 
§ Ways of expressing desire to do 

something. 

Vocabulary 
§ Idioms that comment on 

people 1 
§ Idioms that comment on 

people 2  

UNIT 17 
§ Stress in 

compound 
adjectives and 
abbreviations 

0810 
Vocabulary for speaking & 
writing 
§ Responding to what people say  

Vocabulary 
§ Idioms that comment on 

stories and reports 
§ Agreeing and disagreeing 

UNIT 18 
§ Stress in longer 

compound 
nouns 

0910 

Vocabulary for communicating 
effectively A 
§ Collocations with say, speak, 

talk and tell 
§ Collocations meaning 

communicate 

Vocabulary 
§ Working life  
§ Social English 
§ Phrasal verbs 1 
§ Phrasal verbs 2  

UNIT 19 
§ One-stress 

phrasal verbs 

1010 

Vocabulary for communicating 
effectively B 
§ Describing problems 
§ Dealing with problems 
 

Vocabulary 
§ Expressions and phrases for 

feelings 
§ Expressions and phrases for 

social life  
§ Phrasal verbs 3 

UNIT 20 
§ Two-stress 

phrasal verbs 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2022 – VOCABULARY 
      All you need is love … and your vocabulary timetable!!! 

 

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

in the great city of ATHENS 

 
Recommended booklist: 
1. English Idioms in Use Advanced Book with Answers, Cambridge University Press 

2. English Collocations in Use Advanced Book with Answers, Cambridge University Press 

3. English Phrasal Verbs in Use Advanced Book with Answers, Cambridge University Press 

4. Advanced Vocabulary in Use Book with Answers and interactive e-book, Cambridge University 
Press (book + online) 

  

 


