PROFICIENCY

2-3 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΥΧΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ,
ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΟ
ΕΜΠΕΙΡΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το PROFICIENCY 2 ή 3 μήνες είναι το ιδανικό πρόγραμμα για όσους προετοιμάζονται για εξετάσεις
PROFICIENCY και θέλουν μία στοχευμένη προετοιμασία, εξειδικευμένη, οικονομική, και καθόλου
χρονοβόρα.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
όποιον έχει καλό επίπεδο Αγγλικών
για όποιον έχει ολοκληρώσει την τάξη LOWER έστω
και πριν από χρόνια
χρησιμοποιεί τα Αγγλικά στην εργασία ή σπουδές
όποιον έχει αποτύχει στις εξετάσεις και ξαναδίνει
για όποιον έχει ήδη κάνει τα μαθήματα για το
Proficiency
για κάποιον που θέλει να πάρει "το χαρτί" και μετά
να δει τι θα κάνει με τα Αγγλικά

Το πρόγραμμα αποτελείται από:
52 ώρες με καθηγητές
4 ώρες μάθημα σε τάξεις διαδικτυακά με καθηγητές
κάθε εβδομάδα
αξιολόγηση κάθε εβδομάδα σε όλα τα μέρη της
εξέτασης
προσωπική καθοδήγηση από τους καθηγητές του
κέντρου για την πρόοδο και προτάσεις για μελέτη
πρόσβαση στην ONLINE βιβλιοθήκη του κέντρου για
πάντα

Το πρόγραμμα προετοιμάζει για
τα παρακάτω PROFICIENCY:
Proficiency Michigan ECPE
Proficiency Cambridge IELTS
Proficiency LRN
Proficiency ESOL city n guilds
Proficiency LTE
Proficiency TOEIC

ΔΩΡΕΑΝ
webinars
διάρκειας 6
μήνες για κάθε
εγγραφή σε κάθε
πρόγραμμα
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

WE TRAIN OUR STUDENTS TO REACH THEIR MAXIMUM POTENTIAL.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

O σπουδαστής παρακολουθεί 2 δίωρα μαθήματα κάθε

Παρακολουθείτε 2 δίωρα την εβδομάδα, ημέρα και

εβδομάδα, που καλύπτουν όλα τα μέρη της εξέτασης.

ώρα που σας εξυπηρετεί καλύτερα.Αλλάζετε μέρα

Στο μάθημα γίνεται ανάλυση της εξέτασης, γίνονται

και ώρα από εφαρμογή κάθε εβδομάδα.

ασκήσεις από τους σπουδαστές, διόρθωνονται και

Κλείνετε το μάθημα που σας εξυπηρετεί μέχρι και 48

λύνονται απορίες. Γίνεται βαθμολόγηση της

ώρες πριν. Ακυρώνετε το μάθημα μέχρι και 48 ώρες

επίδοσης του κάθε σπουδαστής σε κάθε μάθημα για

πριν. Αναπληρώνετε μάθημα που δεν κάνατε τον

την πρόοδο του.

επόμενο μήνα.

Ο σπουδαστής κάνει εργασίες κάθε εβδομαδα και τις

Κάθε εβδομάδα γίνεται επανάληψη της ύλης σε 1

αποστέλλει στον καθηγητή του. Κάθε βδομάδα

δίωρα Webinar Proficiency, για όποιον έχει χάσει

γίνεται και τεστ όπως η εξέταση. Επίσης, κάθε μήνα

μάθημα ή θέλε να τα κάνει επανάληψη τα μαθήματα

γίνεται και τεστ προσομοίωσης για την μηνιαία

της εβδομάδας.

αξιολόγηση και πρόοδο του σπουδαστή.
Κάθε μήνα γίνεται παρουσίαση (4 ώρες, 2 δίωρα

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ

meetings) για την εξέταση, με αναλυτική περιγραφή

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα Ενάρξεις 2022 ή

και εξάσκηση στην τελική εξέταση.

Course Dates 2022

Κάθε μήνα ο σπουδαστής έχει προσωπική ενημέρωση
από τον δικό του καθηγητή για την πρόοδο του.
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3. ΔΩΡΕΑΝ WEBINARS

Oι σπουδαστές στο πρόγραμμα έχουν ΔΩΡΕΑΝ

WEBINARS B2 (grammar - vocabulary)

πρόσβαση στα Webinars Proficiency για 6 μήνες.

για επανάληψη και κάλυψη κενών

Τα Webinars αφορούν διαλέξεις-σεμινάρια από

πριν την έναρξη του προγράμματος

καθηγητές του κέντρου για γραμματική, λεξιλόγιο,

1 ή 2 ώρες την εβδομάδα

και επανάληψη της ύλης Proficiency.

WEBINARS C2 (grammar - vocabulary)
για εμπέδωση και εξάσκηση

Βοηθάνε στην κάλυψη κενών, επανάληψη της

κατά την διάρκεια του προγράμματος ή μετά για

γλώσσας και στην καλύτερη εμπέδωση. Είναι ιδανικά

να κρατήσετε επαφή

για όποιον δεν έχει πολύ χρόνο για μελέτη μόνος

1 ή 2 ώρες την εβδομάδα

του. 1 ώρα webinar την εβδομάδα γλιτώνει 4-5 ώρες

WEBINARS PROFICIENCY

προσωπικής μελέτης τουλάχιστον. Είναι επίσης πιο

για επανάληψη και κάλυψη κενών της ύλης που

στοχευμένα, γιατί γίνονται από καθηγητή. Κατά την

γίνεται στις τάξεις

διάρκεια των live webinar δίνεται η δυνατότητα ο

κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος των

σπουδαστής να κάνει μόνος του ασκήσεις εάν θέλει,

μαθήματων

και να εμπεδώσει την ύλη.

2 ώρες την εβδομάδα
ONLINE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & Webinars Videos

Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμα video με την ύλη webinar

Videos για παρουσίαση της ύλης από τους

για να δείτε σε δικό σας χρόνο την παρουσίαση της

καθηγητές

θεωρίας μόνό (χωρίς τις live ασκήσεις).

πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του κέντρου, με
πλούσιο υλικό για την εξέταση, γραμματική,

Τα κάνετε και μετά το τέλος του προγράμματος για

λεξιλόγιο, φωνητική, τεστ, κ.α.

να κρατήσετε επαφή με την γλώσσα.
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5. ΔΩΡΕΑΝ RECAPPING MEETINGS

WE TRAIN OUR STUDENTS TO REACH THEIR MAXIMUM POTENTIAL.

Oι σπουδαστές στο πρόγραμμα έχουν ΔΩΡΕΑΝ

RECAPPING Meeting Proficiency Michigan ECPE

πρόσβαση στα Recapping Meetings. Είναι η απόλυτα

ECPE-RM-A (gcvr-writing-listening) 2 ώρες

εξειδικευμένη ανάλυση της ύλης για την εξέταση.

ECPE-RM-B (speaking) 2 ώρες

Παρουσίαση της εξέτασης
Ανάλυση σε κάθε μέρος

RECAPPING Meeting Proficiency LRN

Εξάσκηση σε Speaking (όπου υπάρχει)

LRN-RM-A (reading & use-writing-listening) 2 ώρες

Στρατηγικές για την εξέταση και για μελέτη

LRN-RM-B (speaking) 2 ώρες

Σημεία προσοχής
Βοηθάνε στην εμπέδωση της ύλης για την εξέταση

RECAPPING Meeting Proficiency ESOL city n guilds

και έχουν αποδειχθεί "το μυστικό" της επιτυχίας.

ESOL-RM-A (reading-writing-listening) 2 ώρες

Γίνονται 1 φορά το μήνα, 4 ή 2 ώρες.

ESOL-RM-B (speaking) 2 ώρες

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα για τις ημέρες και
ώρες.
Γίνεται ξεχωριστό Recapping Meeting για κάθε

RECAPPING Meeting Proficiency LTE
LTE-RM (reading-listening) 2 ώρες

εξέταση. Ο σπουδαστής παρακολουθεί 1 ή μέχρι και
5 διαφορετικά Recapping Meetings.
Kλείνετε το meeting με τους παρακάτω κωδικούς.

RECAPPING Meeting Proficiency TOEIC
TOEIC-RM (reading-listening) 2 ώρες
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
01 2 Μ Η Ν Ε Σ

02

3-4 ΜΗΝΕΣ

για όποιον βιάζεται και θέλει να τελειώσει

για όποιον έχει 3 μήνες διαθέσιμους

σε 2 μήνες

τελειώνετε τα μαθήματα στους 2 πρώτους

είναι πιο εντατικό

μήνες

4 ώρες μαθήματα

κάνετε αναπλήρωση και επανάληψη τον 3ο

webinars & επαναλήψεις παράλληλα (2 έως

μήνα

6 ώρες επιπλέον)

κάνετε ότι εργασίες εκκρεμούν στον 3ο

μόνο εάν έχετε χρόνο και βιάζεστε για να

μήνα

δώσετε εξετάσεις

προγραμματίζετε τις εξετάσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ
ξεκινήσετε webinars πριν την κανονική έναρξη
μαθημάτων για επανάληψη και κάλυψη κενών
(για ζέσταμα)
αναπληρώστε τα μαθήματα που χάσατε τον
επόμενο μήνα
αλλάξτε μέρα και ώρα μαθήματος μέσα στην
εβδομάδα
καλύψτε κενά με τα webinars Proficiency
παρακολουθήστε webinars μέχρι την λήξη τους
για να κρατήσετε επαφή με τα Αγγλικά
κάντε Recapping Meetings για να δώσετε κι
αλλο Proficiency με μόνο επιπλέον 60€
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6. ΟΔΗΓΟΣ PROFICIENCY
01

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΟΛΑ τα PROFICIENCY είναι αναγνωρισμένα από
τον ΑΣΕΠ, το δημόσιο, για εργασία και σπουδές
και για πάντα*. Είναι αναγνωρισμένα σε Ελλάδα
και εξωτερικό, για εργασία και σπουδές.
Δείτε αναλυτικά την αναγνώριση από ΑΣΕΠ και
ΦΕΚ στο www.mlcathens.gr
*Το Cambridge IELTS διαρκεί μόνο για 2 χρόνια.

02

PROFICIENCY ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΜΕΡΗ (4 ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ)

PROFICIENCY Michigan ECPE
βάση επιτυχίας 65%
PROFICIENCY ESOL city n guilds
βάση επιτυχίας 50%
PROFICIENCY LRN
βάση επιτυχίας 50%
PROFICIENCY Cambridge IELTS
βάση επιτυχίας 90%
Δείτε αναλυτικά τις ερωτήσεις, θέματα, δείγμα
εξέταση και οδηγό για το ποιο Proficiency να
διαλέξετε στο www.mlcathens.gr.

03

PROFICIENCY ME 2 MΕΡΗ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ (READING-LISTENING)
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟ

PROFICIENCY LTE
56 ερωτήσεις - εξέταση online
PROFICIENCY TOEIC
200 ερωτήσεις - εξέταση δια ζώσης

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο
www.mlcathens.gr
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6. FAQS
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ?
Για να έχετε διαδραστικά μαθήματα, να μάθετε και
Αγγλικά, να σας διορθώνει καθηγητής σε κάθε
μάθημα, να σας διορθώνουν τις εργασίες κάθε
εβδομάδα, να έχετε προσωπικό tutor και academic
coach.
Για να πάρετε το πιο ολοκληρωμένο πακέτο για
Proficiency, με μαθήματα, webinars, και recapping
meetings.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ?
Δωρεάν επαναληπτικά recapping εάν δεν
περάσετε με την 1η
Δωρεάν webinars αξίας 245€ για εσάς και
για 1 ακόμη άτομο
Δωρεάν μεταφορά προγράμματος για 6
μήνες

TI ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ?
ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
& WEBINARS

Χρειάζεται καλό επίπεδο Αγγλικών. Να έχετε
παρακολουθήσει την τάξη LOWER έστω και πριν
από χρόνια. Κάντε το δωρεάν τεστ αξιολόγησης
του κέντρου για να δείτε εάν έχετε το επίπεδο
που χρειάζετε. Επίσης, μπορείτε πάντα να
κάνετε και το 4-5 μήνες πρόγραμμα, εάν. θέλετε
παραπάνω εξάσκηση σε γλώσσα και έχετε και
χρόνο για μαθήματα.

MLC
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

CONTACT US
(+30) 2111989285
www.mlcathens.gr
info@mlcathens.gr
www.facebook.com/mlcathens
www.instagram.com/mlcathens

