Let’s talk FACTS
§ ADVANCED υπάρχουν πολλά.
§ Ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει
τουλάχιστον 31 ADVANCED!!!

§ Τουλάχιστον 31!

§ Για την καλύτερη δική σου
εξυπηρέτηση
§ Σε συνδυασµό µε την απόλυτη
ακαδηµαϊκη εξειδίκευση του
mlc athens σε ενήλικες
§ ετοιµάσαµε τον απόλυτο
οδηγό και κάναµε «τα
δύσκολα, εύκολα» για σένα.

Ποιο είναι το
κατάλληλο
για σένα
όµως;

§ 31!!!

📚 ΟΔΗΓΟΣ Βρες το δικό σου ADVANCED !!!
📝 ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΣΕΠ, Δήµοσιο ή Ιδιωτικό τοµέα

ΕΛΛΑΔΑ – ΣΠΟΥΔΕΣ
Δηµόσιο ή Ιδιωτικό τοµέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Εργασία ή Σπουδές

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
1 φορά

To βολικό!!! Τι άλλο;

ADVANCED LTE2

ADVANCED Language CERT1

ADVANCED TOEIC3
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ADVANCED LTE2

ADVANCED Language CERT1

ADVANCED TOEIC3

📝 σε εξεταστικό κέντρο
🖥 από το σπίτι σας (24/7)
📝 κάθε µήνα
🖥 κάθε µέρα
📝 10-12 ηµέρες
🖥 2 ηµέρες

µε την ανακοίνωση αποτελεσµάτων ηλεκτρονικά

4-5 ηµέρες

📝 σε εξεταστικό κέντρο
🖥 από το σπίτι σας (24/7)
📝 κάθε µήνα
🖥 κάθε µέρα
📝 10-12 ηµέρες
🖥 3 ηµέρες

Την ίδια ηµέρα

µε την ανακοίνωση αποτελεσµάτων ηλεκτρονικά

3 ηµέρες

για την έντυπη έκδοση

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ

ADVANCED!!!

🖥 ONLINE

Την ίδια ηµέρα

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

by mlc

Και φυσικά,
σχεδιάσαµε το απόλυτο
και µοναδικό πρόγραµµα
προετοιµασίας Express
για το δικό σου
ADVANCED

📝 σε εξεταστικό κέντρο
📝 κάθε µήνα
📝 συχνές εξεταστικές
📝 10-12 ηµέρες
4-5 ηµέρες
για την έντυπη έκδοση

για την έντυπη έκδοση

145€

📝 170€
🖥 190€

150€

1 µήνa πριν την εξεταστική

1 µήνa πριν την εξεταστική

1 µήνa πριν την εξεταστική

✅

✅

✅

για προεξόφληση µε τα δίδακτρα

για προεξόφληση µε τα δίδακτρα

για προεξόφληση µε τα δίδακτρα
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ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ADVANCED LTE2

📝

📝🖥

Reading 60 ερωτήσεις
Listening 50 ερωτήσεις

ΓΡΑΠΤΟ ΜΕΡΟΣ

🖥

Σύνολο ερωτήσεων: 56
Διάρκεια εξέτασης: 1-1.5 ώρα

❌

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Δίνει όλα τα µέρη της εξέτασης

75-89%

ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

26 ερωτήσεις

100 ερωτήσεις

26 ερωτήσεις

Listening

ADVANCED LTE2

100 ερωτήσεις

2 θέµατα
Σύνολο ερωτήσεων: 52
Διάρκεια εξέτασης: ~3,5 ώρες

Σύνολο ερωτήσεων: 200
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες

✅

❌

Κρατάει το µέρος της εξέτασης που πέρασε
Δίνει µόνο το µέρος της εξέτασης που κόπηκε

Δίνει όλα τα µέρη της εξέτασης

50%

80%

συµφηφισµος σε όλα τα µέρη της εξέτασης

συµφηφισµος σε όλα τα µέρη της εξέτασης

ADVANCED Language CERT1

ADVANCED TOEIC3

συµψηφισµος σε όλα τα µέρη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Reading

Listening
Writing

Reading 26 ερωτήσεις
Listening 30 ερωτήσεις

ADVANCED TOEIC3

📝

Reading

Σύνολο ερωτήσεων: 110
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ, Ο
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ...

ADVANCED Language CERT1

ΠΑΚΕΤΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ADVANCED Express σε 1 ΜΗΝA
ADVANCED Silver σε 2 ΜΗΝΕΣ
ADVANCED Gold σε 4 ΜΗΝΕΣ

ADVANCED Express σε 1 ΜΗΝA
ADVANCED Silver σε 2 ΜΗΝΕΣ
ADVANCED Gold σε 4 ΜΗΝΕΣ

ADVANCED Express σε 1 ΜΗΝA
ADVANCED Silver σε 2 ΜΗΝΕΣ
ADVANCED Gold σε 4 ΜΗΝΕΣ

ΈΝΑΡΞΗ

Κάθε µήνα
Κάθε εβδοµάδα
Κάθε εβδοµάδα

Κάθε µήνα
Κάθε εβδοµάδα
Κάθε εβδοµάδα

Κάθε µήνα
Κάθε εβδοµάδα
Κάθε εβδοµάδα

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

150€
275€
400€

275€
375€
525€

150€
275€
400€

ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

30€

15€

ΔΩΡΕΑΝ

1)
2)

3)

CITY n GUILDS Proficiency
*Για λεπτομέρειες και τις τελευταίες ενημερώσεις, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του κάθε φορέα, οργανισμού ή πανεπιστημιακού ιδρύματος.
To test είναι adaptive. Ο σπουδαστής ανάλογα με το πόσες σωστές απαντήσεις δίνει, παίρνει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
90% παίρνει παίρνει Proficiency (άριστη γνώση Γ2) | 75%-89% παίρνει Advanced (πολύ καλή γνώση Γ1) | 60%-74%παίρνει LOWER (καλή γνώση Β2)
Ο σπουδαστής δίνει την ίδια εξέταση για όλα τα επίπεδα, και εξετάζεται στις ίδιες ερωτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν κόβεται. Χορηγείται στον καθένα το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Το ίδιο τεστ γίνεται και Computer Based κα ONLINE. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος εξέτασης, κai ο αριθμός των ερωτήσεων διαφέρει και προσαρμόζεται στον εξεταζόμενο.
To test είναι adaptive. Ο σπουδαστής ανάλογα με το πόσες σωστές απαντήσεις δίνει, παίρνει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Ο υποψήφιος παίρνει 80%Advanced (πολύ καλή γνώση Γ1), ή 40%-79% LOWER (καλή γνώση Β2)
Ο σπουδαστής δίνει την ίδια εξέταση για όλα τα επίπεδα, και εξετάζεται στις ίδιες ερωτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν κόβεται. Χορηγείται στον καθένα το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
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