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 Όλα τα Επίπεδα | Εμπειρία 10 έως 15 ετών |  Προσαρμόσιμη

Διόνυσος, Εκάλη, Κηφισιά, Δροσιά, Άγιος Στέφανος, Ροδόπολη, Νέα Μάκρη, Άνοιξη

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών σε όλες τις ηλικίες και για όλα τα επίπεδα
από καθηγητή με πολυετή εμπειρία, πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας και με
εκπαίδευση σε Αμερική και Αγγλία. Παρέχεται μεγάλη δεξαμενή σημειώσεων,
διαδραστικός τρόπος μάθησης και αναλυτική διδασκαλία. Προετοιμασία για όλα τα
πτυχία Cambridge και Michigan University. Έχω αναλάβει πολλές περιπτώσεις
μαθητών από παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι αρχάριους ενήλικες που δεν είχαν
προηγούμενη επαφή με τη γλώσσα. Γνωρίζω τις απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες των
πτυχίων Cambridge και Michigan, μιας και δουλεύω επάνω σε αυτά και έχω ειδικά
βιβλία τα οποία είναι βοηθητικά στην επίλυση αποριών σχετικά με τις διαφορές
Αμερικάνικης και Αγγλικής γλώσσας. Τέλος, γίνονται και μαθήματα εξ αποστάσεως,
μέσω Skype για όλα τα επίπεδα τόσο σε κατοίκους του εξωτερικού, όσο και σε
ανθρώπους που διαμένουν εκτός Αττικής.

Εκπαίδευση
1994 Πτυχίο Αγγλικών, University of Cambridge.

1998-2002 Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2004-2010 Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Επαγγελματική Εμπειρία
2002-2016 Ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών και μεγάλη εμπειρία σε

φροντιστηριακή διδασκαλία.

2004-2016 Συγγραφή προπτυχιακών εργασιών.

Προετοιμασία για όλα τα πτυχία-πιστοποιήσεις Αγγλικών, σε όλα τα επίπεδα όπως
TOIEC, IELTS, CAE, ECPE, ECCE, FCE, KPG, κ.α.
Διαθέτω πολλές σημειώσεις τις οποίες προσαρμόζω ανάλογα με το μαθητή και
τη διδασκαλία, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό πολλές διαφορετικές περιπτώσεις
μαθητών και απαιτήσεων.
Αγαπώ πραγματικά αυτό που κάνω και με ενδιαφέρει πέρα από την επιτυχία του
μαθητή, η ουσιαστική ενασχόλησή του με την ξένη γλώσσα. Στόχος μου είναι οι
άνθρωποι που αναλαμβάνω να μάθουν τη γλώσσα σωστά και ολοκληρωμένα μέσα
από μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική διαδικασία.
Τέλος το γεγονός ότι είμαι πτυχιούχος ιστορικός, με έχει βοηθήσει στο παρελθόν σε
περιπτώσεις που χρειάστηκε να γίνει αναγωγή, σύγκριση, κατανόηση σε δυσκολίες
που άπτονταν σε κενά που υπήρχαν στη μητρική γλώσσα.
Μεταφράσεις από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα και από την Αγγλική στην
Ελληνική. Έχω αναλάβει μεταφράσεις άρθρων, ιστοσελίδων, προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών εργασιών και άλλες συναφείς εργασίες.
Επιμέλεια γραπτών κειμένων τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 6949677666

 saloufer@gmail.com
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Εκπόνηση Εργασιών

 Προσωπικές Σημειώσεις

 Φροντιστηριακές Σημειώσεις

 Χρήση Εξωσχολικών Βιβλίων

 Συχνά Διαγωνίσματα

 Διδασκαλία σε Γκρουπ

 Δωρεάν το 1ο Μάθημα

 Μαθητές Δημοτικού

 Μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου

 Μαθησιακές Δυσκολίες

 Υποστήριξη Φοιτητών

 Προετοιμασία Πανελλαδικών

Ξένες Γλώσσες  Έως 25 ευρώ


