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ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFIL

Το BEST ENGLISH STUDIES εξειδικεύεται στην εκµάθηση της Αγγλικής Γλώσσας 
µε εκπαιδευτικές µεθόδους εκµάθησης των Αγγλικών που ξεπερνούν τα σύνορά µας. 
Βρίσκεται στο κέντρο των Μελισσίων, Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 73, προέκταση της οδού Πεντέλης. 

Χρησιµοποιούµε ότι καλύτερο υπάρχει σε τεχνολογία ανά τον κόσµο, 
µέσα τα οποία κρίνονται απολύτως απαραίτητα, όπως:
• Interactive whiteboards
• Best Grammar Platforms
• Language Labs
• E-Books

Το σύστηµα εκµάθησης της Αγγλικής γλώσσας στο BEST ENGLISH STUDIES 
είναι συγκεκριµένο και αποτελείται από:

• ∆ΩΡΕΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ. (Καταξιωµένων Εκδοτικών Οίκων στην εκµάθηση 
 των Αγγλικών, όπως Oxford University, Express Publishing, Hillside Press, Burlington).
• Ολιγοµελή Groups είτε General English είτε Business English έως 8 άτοµα. 
 (Μέσος Όρος: 5 άτοµα) καθώς και ατοµικά µαθήµατα one 2 one στην έδρα της επιχείρησης.
• NATIVE SPEAKERS ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ για όλα τα επίπεδα εκµάθησης.
• Interactive Boards.
• E - BOOKS. Μαζί µε τα βιβλία τους οι σπουδαστές µας παίρνουν εντελώς ∆ΩΡΕΑΝ και το ηλεκτρονικό υλικό  
 αυτών των βιβλίων για να µπορούν από το σπίτι τους να επαναλαµβάνουν τα Readings, Listening Activities  
 και άλλες πολύ χρήσιµες διαδραστικές εφαρµογές.
• PC LAB. Ειδικός χώρος υπολογιστών όπου οι µαθητές κάνουν την επανάληψή τους 
 σε λεξιλόγιο και γραµµατική µέσα από διαδραστικές ασκήσεις.
• READERS. Ειδικά βιβλία και DVD ανάλογα το επίπεδο του µαθητή. 
• BEST GRAMMAR PLATFORM®. Πλατφόρµα διαδικτυακών ασκήσεων µόνο 
 για τους σπουδαστές του BEST ENGLISH STUDIES για όλα τα επίπεδα. 
• BEST GRAMMAR REVISION (B.G.R.)®. Επαναληπτικές µηνιαίες ασκήσεις γραµµατικής. 
• BEST HOLIDAY BOOKLETS. ∆ίνουµε σε όλους τους σπουδαστές µας κάθε 
 Χριστούγεννα - Πάσχα - Καλοκαίρι από ένα τεύχος µε ασκήσεις για extra επανάληψη. 
• COMPLEMENTARY CLASS. Επαναληπτικά µαθήµατα για όλους τους σπουδαστές 
 γραµµατικής και λεξιλογίου. 
• BEST SPEAKING LAB. Προφορική συζήτηση µε Native Speaker χωρίς βιβλία για όλα τα επίπεδα, 
 για να αποκτήσουν οι σπουδαστές µας περισσότερη δυναµική στα προφορικά.
• BUSINESS ENGLISH (100 ειδικότητες όπως: Marketing, Finance, Law, Sales, Nursing, 
 Human Resources, Engineering, etc).
• ACADEMIC PARTNER 2016 - 2017 CaMLA (Cambridge Language Assessment).
• ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (one 2 one).
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ - GREENWICH UNIVERSITY.

Με εκτίµηση,

DR. ANTHONY MOUTSOS
DIRECTOR OF STUDIES & OWNER OF BEST ENGLISH STUDIES
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