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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 Το mlc athens είναι το µοναδικό εξειδικευµένο κέντρο Αγγλικής γλώσσας 
αποκλειστικά για ενήλικες που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2013.  

Τα προγράµµατα είναι σχεδιασµένα για τους Έλληνες ενήλικες, επαγγελµατίες και 
επιχειρηµατίες, οι οποίοι θέλουν να µάθουν να επικοινωνούν αποτελεσµατικά στα 
Αγγλικά, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, και να πιστοποιηθούν άµεσα και 
γρήγορα από παγκόσµιους πιστοποιηµένους φορείς.  

 
ΓΙΑΤΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Όλο και περισσότερες εταιρείες εφαρµόζουν την πολιτική English-only 
policy, ως γλώσσα επικοινωνίας. Όσες εταιρείες δεν χρησιµοποιούν τα 
Αγγλικά, αποκλείονται από την αγορά – το ίδιο και οι επαγγελµατίες. 
 
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Η χρήση της Αγγλικής ως International English µειώνει τα λάθη και 
µειώνει τον χρόνο εργασίας. Έτσι αυξάνεται η παραγωγικότητα.  

π.χ. Η Nestle είδε τεράστια αύξηση στα έσοδά της µε την χρήση της 
χρήσης της Αγγλικής ως γλώσσα επικοινωνίας 
 
3. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ  
Η Αγγλική γλώσσα βοηθάει σε συγχωνεύσεις µεταξύ ξένων εταιρειών και 
στο κύρος µια εταιρείας στην παγκόσµια αγορά. 
 
Παράδειγµα 1. συγχώνευση της Germany’s Hoechst and France’s Rhône-
Poulenc το 1998 για να δηµιουργήσουν την Aventis, την 5η µεγαλύτερη 
φαρµακοβιοµηχανία παγκοσµίως 
 
Παράδειγµα 2. Η ιταλική εταιρεία Merloni, εφάρµοσε την πολιτική English-only, το 
οποίο άλλαξε και το κύρος της και διευκόλυνε πιο πολύ την εξαγορά Ρωσικών 
και Βρετανικών εταιρειών.  

Harvard Business Review 

 “We TEACH English – κάνουµε τα Αγγλικά εφόδιο εργασίας και ζωής” 

παγκοσµίως µιλάνε 
Αγγλικά.  

Δηλαδή, 1 στους 4! Εσύ; 
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Call us today  
2144449424 
2144449425 
2144449426 

And … GET DRESSED  
FOR SUCCESS 

 

ΔΩΡΕΑΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΚΑΙ NEEDS 
ANALYSIS 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ 
• Ταχύρυθµα 
• Επικοινωνιακά (ο ενήλικας µαθαίνει να χρησιµοποιεί τα Αγγλικά στην ζωή του πραγµατικά) 
• Πιστοποίηση (έγκυρη και από πιστοποιηµένους παγκοσµίως φορείς)  
• International English (Αγγλικά όπως χρειάζεται να τα µιλάνε καθηµερινά µε το εξωτερικό) 
• Μαθήµατα µε φυσική παρουσία ή ONLINE 
• ΟNLINE πλατφόρµα µε δωρεάν υλικό για µελέτη και µαθήµατα µε τον δικό τους ρυθµό 
• Προσαρµοσµένα στον απαιτητικό τρόπο ζωής των ενηλίκων  
ενάρξεις κάθε µήνα, µαθήµατα καθηµερινές ή Σάββατο – για το αναλυτικό πρόγραµµα 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κέντρου www.mlcathens.gr  

• Συνεχής, διαφανής, οργανωµένη, και µε ακαδηµαϊκά κριτήρια αξιολόγηση  

  ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
• αποτελεσµατική επικοινωνία στην καθηµερινότητα 
• χρήση της Αγγλικής γλώσσας µε αυτοπεποίθηση  
• µείωση του χρόνου επικοινωνίας 
• µείωση λαθών  
• αύξηση παραγωγικότητας 
• να γίνει ο ενήλικας ο τελικός χρήστης  
της Αγγλικής, χωρίς να χρειάζεται βοήθεια από τρίτους   
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Christie Gravani 
6981257123 

Katerina Spyridaki 
6984306951 
 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
@ mlc athens 

1. Τεστ κατάταξης (online ή στο κέντρο) 
2. Needs Analysis (online ή στο κέντρο) 
3. Ενηµέρωση από καθηγητή του κέντρου για 

το κατάλλλο πρόγραµµα, βάσει του επιπέδου 
και των αναγκών του κάθε σπουδαστή 

4. Εγγραφή στο πρόγραµµα, τις ηµέρες και 
ώρες που εξυπηρετεί τον σπουδαστή 

5. Συµπλήρωση όλων των διαδικαστικών 
εγγράφων του εργαζόµενου 

6. ‘Αµεση έναρξη µαθηµάτων  (καθηµερινά) 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

1. Εβδοµαδιαία και µηναία αξιολόγηση 
2. Progress Report Forms για κάθε µάθηµα  
3. 2 Μηνιαίες συναντήσεις µε ακαδηµαϊκό 

υπεύθυνο του κέντρου για ενηµέρωση 
4. ‘Ολη η πρόοδος είναι διαθέσιµη σε έντυπη 

και ηλεκτρονική µορφή in real time 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ  

1. Δωρεάν επανάληψη προγράµµατος, σε 
περίπτωση αδυναµίας παρακολούθησης 
(ισχύει για 1 φορά) 

2. Ο κάθε εργαζοµενος παρακολουθέι το 
πρόγραµµα που είναι προσαρµοσµένο στο 
δικό του επίπεδο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
in house 

1. Τεστ κατάταξης (online ή στο κέντρο) 
2. Needs Analysis (online ή στο κέντρο) 
3. Ενηµέρωση από καθηγητή του κέντρου για 

το κατάλλλο πρόγραµµα, βάσει του επιπέδου 
και των αναγκών του κάθε σπουδαστή (call 
conference, phone call or in person) 

4. Σχεδιασµός προγράµµατος 
(ηµέρες/ώρες/ηµεροµηνίες)  

5. Συµπλήρωση όλων των διαδικαστικών 
εγγράφων του εργαζόµενου 

6. Έναρξη µαθηµάτων εντός 15 ηµερών το 
αργοτερο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

1. Εβδοµαδιαία και µηναία αξιολόγηση 
2. Progress Report Forms για κάθε µάθηµα  
3. 2 Μηνιαίες συναντήσεις µε ακαδηµαϊκό 

υπεύθυνο του κέντρου για ενηµέρωση  
4. Ολη η πρόοδος είναι διαθέσιµη σε έντυπη και 

ηλεκτρονική µορφή in real time 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

1. Σχεδιασµός προγραµµάτων µε την 
θεµατολογία που καλύπτει την ανάγκη της 
κάθε εταιρείας 

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ  

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ  

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 


