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Αγγλικά από Native Speaker
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Πανελλαδικά, Μαθήματα μέσω Skype

Native American καθηγήτρια, προφορική εξετάστρια μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με
πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής και με διαμονή και φοίτηση στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων σε ιδιαίτερα
και σε ολιγομελή τμήματα, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Αναλαμβάνει
υπεύθυνα την προετοιμασία για όλα τα πτυχία και για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε
ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και μαθήματα ενηλίκων για άμεση
επικοινωνία και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους (Business English),
με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και σύγχρονες μεθόδους που προσαρμόζονται στις
ανάγκες του μαθητή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση άνεσης στον
προφορικό λόγο (συνομιλία). Ποσοστό επιτυχίας 100% σε εξετάσεις.

Εκπαίδευση
- Πτυχίο, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
- Erasmus+ Student Exchange Programme, Department of International Relations and
European Studies, Metropolitan University Prague (MUP).
- Μaster‘s in International Public Administration, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).
- Certificate of Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA), University of
Cambridge.

Επαγγελματική Εμπειρία
Διδασκαλία της Αγγλικής ως Native Speaker από το 2015 έως σήμερα, με εμπειρία
σε κέντρα ξένων γλωσσών και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Παράδοση
διαδικτυακών μαθημάτων της Αγγλικής (μέσω Skype) σε παιδιά και ενήλικες καθώς
και μαθημάτων προετοιμασίας για εισαγωγή σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα,
με 100% επιτυχία. Επίσης, μαθήματα ενηλίκων για άμεση και αποτελεσματική
επικοινωνία και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους (Business English).
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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 20 ευρώ


