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Αθήνα, Κέντρο, Νότια Προάστια, Μαθήματα μέσω Skype

Ταχύρρυθμα μαθήματα Αγγλικών κατά την καλοκαιρινή περίοδο για όλα τα επίπεδα
και τους φορείς (Cambridge, Michigan, LRN). Επίσπευση στην απόκτηση
πιστοποίησης. Καθηγήτρια Αγγλικών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στη
διδασκαλία παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και με μεγάλη εμπειρία στο
φάσμα του αυτισμού, παρέχει εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας σε παιδιά
όλων των ηλικιών με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο (χρήση θεατρικής αγωγής
και τεχνολογίας). Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα και τα πτυχία: GMAT,
ECCE, ECPE, FCE, IELTS, TOEFL, GRE, ΚΠΓ. Επίσης, μαθήματα ενηλίκων για άμεση
επικοινωνία και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους (Business English)
καθώς και μαθήματα σε μαθητές ή φοιτητές που ετοιμάζονται για σπουδές σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά και σε ανθρώπους που πρόσφατα
εγκαταστάθηκαν σε ξένες χώρες. Δυνατότητα και για ταχύρρυθμα διαδικτυακά
μαθήματα μέσω Skype, Zoom, Express DigiBooks (πανελλαδικά και εξωτερικό). Τιμές
συζητήσιμες με έκπτωση σε γκρουπάκια.

Εκπαίδευση
1989 Πρόγραμμα: «Η μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσας», Hellenic

American Union.
2000-2001 Πρόγραμμα: «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες», New York

College.

2015-2016 Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επαγγελματική Εμπειρία
- Διδασκαλία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ως καθηγήτρια αγγλικών.
- Εκπαιδεύτρια ενηλίκων στις Θεματικές Ενότητες: 1. Τουρισμός, 2. Δίκαιο, 3. Αγγλική
Γλώσσα.
- Καθηγήτρια σε Οικοδιδασκαλείο, Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, ΔΙΕΚ, Ελληνικό
Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ).
- Κατ‘ οίκον ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες με 100% επιτυχία στη λήψη
διπλωμάτων.
- Σχεδιασμός και εκτέλεση διαδραστικής μεθόδου για την εκμάθηση της αγγλικής
γλώσσας σε μικρά παιδάκια σε παιδικό σταθμό στην Αθήνα (Κέντρο).
- Διαδικτυακά μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες με τη χρήση ηλεκτρονικών
βιβλίων.
- Συμμετοχή σε πλήθος εργαστηρίων που αφορούν στον ρόλο της τέχνης και κυρίως
του θεάτρου στην διαδικασία της μάθησης και της ψυχικής υγείας.
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55 Ετών
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 6973742161

 marytsoukala@gmail.com

 Mary Tsoukala_1

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 40 ευρώ


