
ΠΩΣ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

AΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ολα τα μαθήματα βρίσκονται σε πλατφόρμα, με πρόσβαση όλη
μέρα, για να κάνετε ή να ξανακάνετε όποιο μάθημα θέλετε
μόνοι σας. 

Μαθήματα με καθηγητή live με ΖΟΟΜ
Τα μαθήματα γίνονται σε τάξεις με ΖΟΟΜ, με διαδραστικότητα
και συμμετοχή από τους σπουδαστές. Με αυτό τον τρόπο ο
σπουδαστής μαθαίνει και χρησιμοποιεί την γλώσσα. Επίσης, ο
καθηγητής τον διορθώνει στην τάξη σε λάθη, και λύνει και
απορίες.

Webinars live με καθηγητή με ΖΟΟΜ
Τα webinars γίνονται από καθηγητές, με ΖΟΟΜ, σε
πραγματικό χρόνο. Βοηθάνε στην μελέτη σας, γιατί
γλιτώνετε χρόνο. Επίσης, είναι πιο στοχευμένα επειδή
γίνονται από καθηγητές. Εχετε πρόσβαση σε 2 διαφορετικά
επίπεδα γλώσσας, για επανάληψη και για εμπέδωση. 

REMEMBER!
Για να μάθετε την γλώσσα, χρειάζεται όχι μόνο η μελέτη και το διάβασμα. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι

να την εξασκήσετε και να την εφαρμόζετε, με την επιτήρηση κάποιου καθηγητή. Επίσης, η διάλεξη σε
webinar από καθηγητές είναι πολύ πιο στοχευμένη από τον να μελετάτε μόνοι σας και σας γλιτώνει πολύ

χρόνο από διάβασμα, και είναι και πιο αποτελεσματικό. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω θα σας
βοηθήσει να μάθετε Αγγλικά πιο γρήγορα και πιο σωστά.

Ασύχρονη πλατφόρμα με τα
μαθήματα και υλικό
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ΜΑΘHΜΑΤΑ LIVE με ZOOM.
Η επιτυχία σας οφείλεται

60% στα μαθήματα με
καθηγητή σε live τάξεις με

ΖΟΟΜ. Είναι διαδραστικά και
με ενεργή συμμετοχή του

σπουδαστή, κι έτσι έρχεται η
μάθηση και η εξάσκηση.  

WEBINARS
Η επιτυχία σας οφείλεται
30% στα webinars, με live

διάλεξη από καθηγητές, με
ΖΟΟΜ. Δεν υπάρχει

συμμετοχή από
σπουδαστές. Σας γλιτώνει

την μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ
Η επιτυχία σας οφείλεται

10% στην προσωπική
μελέτη. Προτείνεται για

εξειδικευμένη μόνο
μελέτη, σε συγκεκριμένα

θέματα που σας
ενδιαφέρουν. Τα άλλα
καλύπτονται από τα

μαθήματα και τα webinars.



5 Tips 
για τα μαθήματα σε τάξεις
live με καθηγητή

Ξεκινάτε κάθε εβδομάδα

Αλλάζετε μέρα και ώρα

Αναπληρώνετε μάθημα

Δεν έχει μελέτη

Υλικό δωρεάν για μελέτη

Τα μαθήματα γίνονται πρωί, απόγευμα, βράδι,
καθημερινές και ΣΚ. Ξεκινάτε την ημέρα και ώρα που
μπορείτε.

Μπορείτε να αλλάξετε μέρα και ώρα, όπως σας
βολεύει. Το κάνετε από εφαρμογή, μέχρι και 24
ώρες πριν.

Εάν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε 1 μάθημα, το
αναπληρώνετε αργότερα. Δεν το χάνετε. 

Οι εργασίες γίνονται όλες στην τάξη με καθηγητή
(ασκήσεις, εξάσκηση, διόρθωμα). Κάντε τα webinars
αντί για την μελέτη σας. Βοηθάνε καλύτερα και πιο
ξεκούραστα

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

www.mlcathens.gr



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

Ξεκινάτε κάθε εβδομάδα

Δεν υπάρχει συμμετοχή από σπουδαστή

Παρακολουθείτε 2 επίπεδα

Διαρκούν για 12 μήνες

Υλικό δωρεάν για μελέτη

Τα webinars προσφέρονται ΣΚ για να βολέψουν όλους
τους ενήλικες, και για να μην τους επιβαρύνουν τα ΣΚ.

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

Παρακολουθείτε πιο εύκολο επίπεδο για επανάληψη και
κάλυψη κενών, και το δικό σας επίπεδο για μελέτη. 

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. 

www.mlcathens.gr


