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“To BE or not to BE – that is the question”   “To OPEN or not to OPEN that attachment”       

 “To ANSWER or not to ANSWER that email?” “To EAT or not to EAT that delicious cake?” 

Σε αυτές και σε άλλες τόσες απορίες δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε (αν κι εμείς θα τρώγαμε την τούρτα σίγουρα). Αλλά στο εάν τα 
ONLINE μαθήματα είναι ή δεν είναι για εσάς, μπορούμε να σας απαντήσουμε και να σας εξυπηρετήσουμε.  

Το ONLINE or not to ONLINE 
§ ONLINE προγράµµατα - πρόγραµµα µε µαθήµατα τα οποία γίνονται ONLINE και όχι µε φυσική παρουσία σε 
παραδοσιακές τάξεις (ON-SITE ή Face-2-Face Courses).  
§ DISTANCE LEARNING προγράµµατα – µαθήµατα online µε συγχρονισµένη ή όχι παρουσία του καθηγητή και των 
σπουδαστών (synchronous or asynchronous learning).  
§ ONLINE LIVE Classes – προγράµµατα του mlc µε µαθήµατα σε πραγµατικό χρόνο (synchronous learning) µε 
καθηγήτη να διδάσκει και σπουδαστές να παρακολουθούν live σε συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα (µε πρόγραµµα). 
Επίσης, τα µαθήµατα έχουν και πλατφόρµα ΔΩΡΕΑΝ, στην οποία ο καθηγητής ανεβάζει την ύλη, βίντεο, τις εργασίες 
για µελέτη, κ.α.  
§ Ο σπουδαστής έχει πρόσβαση 24/7 στην ύλη για τα µαθήµατα.  

That is the QUESTION ONLINE COURSES 
1. Το ONLINE πρόγραµµα θέλει πιο πολύ 
διάβασµα από τα παραδοσιακά 
προγράµµατα ON-SITE.  

1. Eξαρτάται από το ONLINE πρόγραµµα. Tα ONLINE Live Classes του 
mlc έχουν το ίδιο ακριβώς διάβασµα µε τα παραδοσιακά. Τα ONLINE 
µαθήµατα χωρίς καθηγητή χρειάζονται περισσότερο χρόνο µελέτης 
και αυτο-πειθαρχία.  

2. To ONLINE πρόγραµµα δεν θα µε βοηθάει 
να είµαι πολύ κοινωνικός µε τους 
συµµαθητές µου. 

2. Αυτό είναι µύθος. Στα LIVE µαθήµατα θα κάνετε ασκήσεις και 
εργασίες µε τους συµµαθητές σας σαν να είστε σε πραγµατική τάξη. 
Επίσης, θα µπορείτε να ανταλλάσετε απόψεις για εργασίας στο blog 
του τµήµατος. 

3. Ο καθηγητής δεν θα βλέπει τι κάνω και 
δεν θα µε βοηθάει.  

3. Ο καθηγητής βλέπει και παρακολουθεί όλους τους σπουδαστές, 
ξεχωριστά και σε οµάδες. Εκτός κι αν ο σπουδαστής κλείσει ο ιδιος την 
κάµερα ή τον ήχο του.  

4. Ο καθηγητής δεν θα µπορεί να επιβλέπει 
όλους τους σπουδαστές και να απαντάει σε 
όλες τις ερωτήσεις 

4. Η τεχνολογία που χρησιµοποιούµε (και η εκπαίδευση του 
προσωπικού) είναι τέτοια που ο καθε σπουδαστής έχει τον χρόνο του, 
µπορεί να πληκτρολογεί την ερώτηση, να ζητάει τον λόγο, κ.α. Δεν µένει 
κανείς ανικανοποίητος.  

5. Στα online µαθήµατα δεν έχω την 
προσωπική επαφή µε τον καθηγητή να τον 
ρωτήσω ότι θέλω. 

5. Αυτό είναι άλλος ένας µύθος. Φυσικά και έχετε. Ολα τα 
προγράµµατα του mlc περιέχουν 2 τουλάχιστον ώρες µε προσωπική 
διδασκαλία και συµβουλή (speaking test, feedback, etc.).  

6. Δεν θα µπορώ να καθίσω πολλές ώρες 
µπροστά στον υπολογιστή. 

7. To κάθε µάθηµα είναι διάρκειας 2 ωρών. Στο διάστηµα αυτό 
µπορείτε να κλείσετε το µικρόφωνο και την κάµερα και να κάνετε ενα 
µικρό διάλλειµα 3 ή 5 λεπτών.  

EXTRA ONLINE BONUSES – Online is good, because …  

1. Κερδίζετε την µετακίνηση (τον χρόνο µετακίνησης από και προς το κέντρο). Κερδίζετε το παρκιγκ, την φασαρία της 
κίνησης, τα µαθήµατα που θα χάνατε λόγω απεργίας, λόγω κίνησης, κ.α.  

2. Είστε στην άνεση του χώρου σας (γραφείο ή σπίτι) και µπορείτε να κανετε µάθηµα µε τις ... πιτζάµες σας J. 
Απίστευτη ευκολία σωστά;  

3. Είναι πιο οικονοµικά φυσικά.  
4. Κάνετε µάθηµα στο mlc από όποιο µέρος της Ελλάδος κι αν είστε.  
5. Μαθαίνετε καινούργια IT skills (δεξιότητες τεχνολογίας) τα οποία µπορείτε µετά να τα εφαρµόσετε και σε άλλους 

τοµείς, όπως η εργασία, άλλες σπουδές, χόµπι, κ.α. (transferable skills).  
6. Κυρίως όµως, κερδίζετε πολύτιµο χρόνο για εσάς και τους αγαπηµένους σας και πετυχαίνετε τους στόχους σας 

χωρίς κόπο. Γιατί, ΔΕΝ θέλει κόπο ... θέλει τρόπο ... θέλει mlc. Welcome!!!  

 


