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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΒΡΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥ 

Ο οδηγός ΒΡΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥ είναι το καλύτερο εργαλείο για κάθε ενήλικα που 
θέλει να βρει το κατάλληλο για εκείνον πρόγραµµα Αγγλικών, µε βάση το επίπεδο των 
Αγγλικών και τις ανάγκες & τους στόχους που έχει ό ίδιος σε σχέση µε τα Αγγλικά.  

 
Βοηθάει τον κάθε ενήλικα στα εξής σηµαντικά σηµεία που πρέπει να λάβει υπόψιν του 

πριν την επιλογή του προγράµµατος: 
§ Να µην χάσει πολύτιµο χρόνο σε λάθος πρόγραµµα (επίπεδο ή περιεχόµενο) 
§ Να µην χάσει χρήµατα σε χρονοβόρα προγράµµατα 
§ Να µην χάσει χρόνο και χρήµατα σε λάθος πρόγραµµα 

 
Αποτελείται από 2 µέρη 

Ü ΒΡΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥ test level | µε βάση το επίπεδό σου στα 
Αγγλικά 

Ü ΒΡΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥ needs analysis | µε βάση τις ανάγκες σου 
στα Αγγλικά 

 
 
Ü ΒΡΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Ο συγκεκριµένος οδηγός βοηθάει τον σπουδαστή να βρει το κατάλληλο 
πρόγραµµα µε βάση το επίπεδο των Αγγλικών που έχει αυτή την στιγµή. Ο κάθε 
ενήλικας έχει επίπεδο στα Αγγλικά από τα προηγούµενα χρόνια που έχει κάνει 
Αγγλικά, από την εργασία του ίσως, από ταξίδια, από το internet, από ταινίες, 
κ.α. Κάποια πράγµατα τα θυµάται, κάποια τα έχει ξεχάσει. Θα πρέπει να µπει σε 
πρόγραµµα το οποίο θα τον βοηθήσει και να καλύψει κενά, και να κάνει κάνει 
επανάληψη όπου χρειάζεται, και να µάθει ακριβώς αυτό που θέλει. Δεν πρέπει 
να µπει σε πιο δύσκολο για εκείνον επίπεδο, ούτε όµως και πιο εύκολο. Σε αυτό 
βοηθάει το τεστ κατάταξης του κέντρου.  
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ΚΑΝΟΥΜΕ τα δύσκολα εύκολα ΓΙΑ ΕΣΑΣ και τα ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΣ STEP by STEP 
 
STEP u Κάντε το τεστ κατάταξης του κέντρου. 
Το τεστ είναι δωρεάν, πολλαπλής επιλογής, εξετάζει γραµµατική και λεξιλόγιο, και είναι 
διαβαθµισµένο. 
STEP v Το σκορ βγαίνει αµέσως και αποστέλλεται στον υποψήφιο σπουδαστή 
και στο κέντρο  
STEP w Θα σας αποσταλεί µε σύντοµη περιγραφή και πρόταση στα 
προγράµµατα  
STEP x Για πιο αναλυτική πρόταση στα προγράµµατα του κέντρου που 
µπορείτε να παρακολουθήσετε µε βάση το επίπεδό σας αυτή την στιγµή, 
συµβουλευτείτε τους 2 παρακάτω οδηγούς.  
STEP y Κλείστε το πρόγραµµα online  
STEP z Κάντε τα Αγγλικά δικά σας το 2021-2 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, συµβουλευτείτε 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 

 
 
 

 



 

 
3 © mlc global 2022 | Designed by Christie Gravani & Katerina Spyridaki 

 

🔍 ΒΡΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ  
ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LOWER – ADVANCED – PROFICIENCY  
PROFICIENCY 2 ή 3 ΜΗΝΕΣ 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
LTE – TOEIC ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ 🔴	 🔴 🔴 🔴 🔴 
ESOL ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 🔴 🔴 🔴 🔴 
Michigan ECPE ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔ 🔴 🔴 🔴 🔴 
Cambridge IELTS ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 
LRN ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 🔴 🔴 🔴 🔴 
PROFICIENCY 4 ΜΗΝΕΣ 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
LTE – TOEIC 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ 🔴 🔴 🔴 🔴 
ESOL 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ 🔴 🔴 🔴 
Michigan ECPE 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔ 🔴 🔴 🔴 🔴 
IELTS 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ 🔴 🔴 🔴 🔴 
LRN 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ 🔴 🔴 🔴 
PROFICIENCY 5 ή 6 ΜΗΝΕΣ 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
LTE – TOEIC 🔵 🔵 ✔✔✔	 ✔✔✔ ✔✔✔ 🔴 🔴 🔴 
LCERT ESOL 🔵 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ 🔴 🔴 🔴 
Michigan ECPE 🔵 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ 🔴 🔴 🔴 
IELTS 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ 🔴 🔴 🔴 
LCERT ESOL 🔵 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ 🔴 🔴 🔴 
LOWER 1 ή 2 MHNΕΣ 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
TOEIC 🔵 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 🔴 🔴 
LTE 🔵 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔ ✔ 🔴 🔴 
LOWER 3 MHNΕΣ 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
TOEIC 🔵 🔵 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ 🔴 
LTE 🔵 🔵 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔ ✔ 🔴 
LOWER 4 ή 5 MHNΕΣ 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
TOEIC 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ 
LTE 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ 
ADVANCED 1 ή 2 MHNΕΣ 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
TOEIC ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 🔴 🔴 🔴 🔴 
LTE ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 🔴 🔴 🔴 🔴 
ADVANCED 3 MHNΕΣ 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
TOEIC 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ 🔴 🔴 🔴 
LTE 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ 🔴 🔴 🔴 
ADVANCED 4 ή 5 MHNΕΣ 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
TOEIC 🔵 🔵 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ 🔴 🔴 
LTE 🔵 🔵 🔵 🔵 ✔✔✔ ✔✔✔ 🔴 🔴 
      

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ | τι πιθανότητες επιτυχίας υπάρχουν σε κάθε πρόγραµµα µε βάση το σκορ στο τεστ 
ΣΥΜΒΟΛΑ ✔✔✔ ✔✔ ✔ 🔵 🔴 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ  ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ  

χωρίς την ανάγκη προγράµµατος ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 



 

 
4 © mlc global 2022 | Designed by Christie Gravani & Katerina Spyridaki 

 

🔍 ΒΡΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΓΓΛΙΚΑ & BUSINESS ENGLISH 
GRAMMAR Course 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
B1 🔵 🔵 🔵 🔵	 🔵 ✅ ✅ ✅ 

B2 🔵 🔵 🔵 ✅ ✅ ✅ ✅ 🔴 

C2 🔵 🔵 ✅ ✅ ✅ 🔴 🔴 🔴 

VOCABULARY Course 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
B1 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 ✅ ✅ ✅ 

B2 🔵 🔵 🔵 ✅ ✅ ✅ ✅ 🔴 

C2 🔵 🔵 ✅ ✅ ✅ 🔴 🔴 🔴 

SPEAKING-LISTENING Course 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
Only one entry level ✅ ✅ ✅	 ✅ 🔴 🔴 🔴 🔴	

SPEAKING 4 BUSINESS Course 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
Only one entry level ✅ ✅ ✅	 ✅ 🔴 🔴 🔴 🔴	

WRITING 4 BUSINESS Course 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
Only one entry level ✅ ✅ ✅	 ✅ 🔴 🔴 🔴 🔴	

GRAMMAR 4 BUSINESS Course 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 
Only one entry level ✅ ✅ ✅	 ✅ ✅ 🔴 🔴 🔴	

VOCABULARY 4 BUSINESS 
Course 100+ 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 

Only one entry level ✅ ✅ ✅	 ✅ ✅ 🔴 🔴 🔴	

      

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ | τι πιθανότητες επιτυχίας υπάρχουν σε κάθε πρόγραµµα µε βάση το σκορ στο τεστ 
ΣΥΜΒΟΛΑ ✅ 🔵 🔴 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΚΟΡ  
ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Το πρόγραµµα 
προτείνεται για επιτυχή 
παρακολούθηση στον 

σπουδαστή. 

100% 
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
είναι εύκολο για τον σπουδαστή 

(µε βάση το επίπεδό του στα 
Αγγλικά) 

0% 
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν 
προτείνεται για τον σπουδαστή.  
Το σκορ δείχνει ότι ο σπουδαστής 
θα δυσκολευτεί αρκετά να το 

παρακολουθήσει. 
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FAQs Test Version 
Για όλες τις απορίες σου, που ίσως έχετε, ή δεν έχετε!!! Τι ακριβώς ισχύει; 
1. ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ ΤΕΣT για κάθε πιστοποίηση (lower – advanced – proficiency); 

Το κάθε τεστ εξετάζει τα παρακάτω µέρη της γλώσσας και τις εξής δεξιότητες για τον κάθε υποψήφιο. 
1.1. Grammar – Vocabulary – Pronunciation  
1.2. Reading – Listening – Writing – Speaking  

Ανάλογα µε την εξέταση, υπάρχουν εξετάσεις που είτε εξετάζουν τον υποψήφιο σε όλα τα µέρη, είτε µόνο σε µερικά από 
αυτά. Κάποιες εξετάσεις εξετάζουν µόνο Reading-Listening, και κάποιες όλες τις δεξιότητες, µαζί µε γραµµατική και λεξιλόγιο. 

2. ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΑ PROFICIENCY ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΚΟΡ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑ; 

2.1. Αυτό έχει άµεση σχέση µε την βάση επιτυχίας του PROFICEINCY. Κάποια PROFICIENCY έχουν χαµηλότερη βάση 
επιτυχίας από άλλα. Η χαµηλότερη βάση επιτυχίας κάνει την εξέταση πιο εύκολη σε σχέση µε κάποιες. άλλες. 

2.2. Ένας άλλος λόγος είναι ο τρόπος που το κάθε PROFICIENCY υπολογίζει την επιτυχία και την βάση. Κάποιες 
εξετάσεις υπολογίζουν την βάση από το µηδέν, µε συµψηφισµό. Κάποιες άλλες έχουν βάση για κάθε µέρος και 
µετά συµψηφισµό. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, ο υποψήφιος σπουδαστής θέλει διαφορετικό επίπεδο στην γλώσσα και 
διαφορετικό χρόνο σπουδών για να πετύχει σε κάποιο PROFICIENCY.  
Για παράδειγµα, ένας σπουδαστής µε σκορ 70 στο τεστ κατάταξης του κέντρου, µπορεί σε 2 µήνες να πετύχει το 
PROFICIENCY Language CERT ESOL (βάση 50% και συµψηφισµός από το 0 σε όλα τα µέρη), ενώ δεν µπορεί να κάνει το 
ίδιο µε το Michigan Proficiency (βάση 65% και 55% το κάθε µέρος) ή το LTE (βάση 92-93% µε συµψηφισµό).   

3. ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΑ LOWER-ADVANCED ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΚΟΡ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑ;  
Για τον ίδιο ακριβώς λόγο που συµβαίνει για το PROFICIENCY. 

4. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΤΕΣΤ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;  
Ο σπουδαστής έχει τόσο καλό επίπεδο στα Αγγλικά που για την συγκεκριµένη εξέταση µπορεί να περάσει χωρίς να χρειάζεται 
να κάνει προετοιµασία µε κάποιο πρόγραµµα επίσηµο από κέντρο προετοιµασίας. Μπορεί να κάνει απλά κάποια τεστ 
µόνος του στην συνέχεια να δώσει για την εξέταση µε επιτυχία. Η να κάνει πρόγραµµα σε πιο υψηλό επίπεδο. Εάν ο 
σπουδαστής επιθυµεί να κάνει µαθήµατα µαζί µας, φυσικά και θα χαρούµε να εξυπηρετήσουµε. 

5. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ;  
Το επίπεδο του σπουδαστή είναι τέτοιο που το συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν µπορεί να τον βοηθήσει να πετύχει 
τον στόχο του. Θα δυσκολευτεί αρκετά στην παρακολούθηση. Προτείνετε να κάνει το προηγούµενο επίπεδο. 

6. ΕΑΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ, ΠΑΡΟΛΟ ΤΟΥ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΕΣΤ ΚΑΙ 
ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ, ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;  
Μπορεί να το κάνει, αλλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε αυτόν ότι θα του είναι αρκετά εύκολο το πρόγραµµα 
και θα πρέπει να δείξει κατανόηση για του άλλους σπουδαστές που θα δυσκολεύονται να κατανοήσουν την 
ύλη όσο γρήγορα µπορεί αυτός. Αυτό επειδή οι άλλοι σπουδαστές βρίσκονται στο κατάλληλο για εκείνους 
επίπεδο.  
Για παράδειγµα, µία άσκηση θέλει 10-15 λεπτά για να λυθεί από κάποιον σπουδαστή που βρίσκεται στο κατάλληλο επίπεδο 
για αυτόν. Ο σπουδαστής που είναι πολύ παραπάνω από το κατάλληλο επίπεδο για αυτόν, θα κάνει µόλις 2-3 λεπτά.  

7. ΕΑΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 
ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ;  
Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει καµία εγγύηση επιτυχίας και ούτε δωρεάν επαναληπτικό. Το µόνο που µπορεί να 
γίνει είναι να µεταφερθεί δωρεάν σε άλλο πρόγραµµα. Δεν προτείνεται πάντως η εγγραφή από το κέντρο σε 
αυτήν την περίπτωση σε κανένα υποψήφιο σπουδαστή.  

8. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟ ΣΚΟΡ ΣΤΟ ΤΕΣΤ;  
Αφορά τις πιθανότητες επιτυχίας του σπουδαστή στην εξέταση, µε βάση το επίπεδο του και αφού 
παρακολουθήσει το πρόγραµµα που του προτείνεται από το κέντρο. 

9. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;  
Κάνοντας το τεστ, µελετώντας την ιστοσελίδα το κέντρου µε όλες τις πληροφορίες, µελετώντας του οδηγούς 
του κέντρου και φυσικά µιλώντας µε κάποιον καθηγητή του κέντρου για καθοδήγηση. 

10. ΜΠΟΡΕΙ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
Βεβαίως και µπορεί. Δεν προτείνεται όµως παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο σπουδαστής βιάζεται 
να κάνει το πρόγραµµα και έχει φυσικά τον διαθέσιµο χρόνο για παρακολουθήσει. 


