Ενημερωτικό έντυπο των εκδόσεων

23310 73777

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

www.supercourse.gr
www.supercourse-eshop.gr
info@supercourse.gr | order@supercourse.gr
Super Course ELT Publishing

ΔΩΡΕΑΝ τα έξοδα αποστολής για όλα μας τα βιβλία

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Σειρές συμβατές με το

info

page 4

info

info

page 8

page 9

info

info

page 11

page 10

Με το Talking
η ανάγνωση καPen,
ιη
μάθηση γίνονται
παιχνίδι!

NEW

info

page 6

info

Level 1

Level 2

Level 3

info

page 7

page 12

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τα
πιστοποιητικά ECCE & ECPE

writing book
Μόλις κυκλοφόρησε
το Insider Writing Book!

info

pages 26-27

info

pages 29-30

info

page 23

Contents

Pre-Junior

I like Junior A

Little Stars

Activity Book
i-book
Stickers
Προαιρετικά: Talking Pen

p. 4

Super Junior
Pupil’s Story Book
Activity Book
Stickers
CD & DVD
Κασετίνα
Μπάλα

p. 4

Junior
Senior

p. 7

p. 11

Coursebook
Grammar Book
Writing Book
i-book ή CD
Tests

p. 17

English for teenagers
Teen Spirit A1-A2
Teen Spirit A2+-B1

p. 16

Προαιρετικό βιβλίο:
10 Extra Listening Tests

p. 16
Full Pack

Coursebook
Grammalysis B1
Writing Book
i-book ή CD
Tests
B1 for all Revision Book

p. 18

Student’s Book
Workbook
i-book ή CD

B1 for all
Basic Pack

Super Course News

p. 15

Quick Steps 1
Quick Steps 2
Quick Steps 3
Quick Steps 4

p. 14

Coursebook
Activity Book
i-book ή CD & DVD
Stickers
Tests

I like English B1

Coursebook
Activity Book
Writer’s Portfolio
i-book ή CD
Tests & Quizzes

Τests & CD

p. 10

Προαιρετικά:
Summer Revision Book
Talking Pen
Super Readers

Προαιρετικό βιβλίο:
Revision Book + CD

Twice the fun 1
Twice the fun 2
Twice the fun 3
Twice the fun 4

2

p. 9

I like English 1
I like English 2
I like English 3

Προαιρετικά:
Revision Book + CD
Talking Pen (Tech it easy! 1)
Super Readers (Tech it easy! 1)

Coursebook
Activity Book
i-book ή CD & DVD
Stickers
Tests

Super Junior A to B

Senior

p. 12

I like Junior B

Προαιρετικά:
Revision Book + CD
Talking Pen
Super Readers

Προαιρετικά:
Summer Revision Book
Talking Pen
Super Readers

Tech it easy! 1
Tech it easy! 2
Tech it easy! 3
Tech it easy! 4

Προαιρετικό βιβλίο:
Revision Book

Προαιρετικά:
Revision Book + CD
Talking Pen
Super Readers

p. 5

Προαιρετικά: Talking Pen

Coursebook
Activity Book
Writer’s Portfolio
i-book ή CD & DVD
(DVD στα Twice the fun 1 & 2)
Tests & Quizzes

p. 8

Coursebook
Activity Book
i-book ή CD & DVD
Stickers
Tests

Graded Readers

Coursebook
Activity Book
Writer’s Portfolio
i-book ή CD
Tests & Quizzes

Coursebook
Activity Book
i-book ή CD & DVD
Stickers
Tests

Super Junior A

My Scrapbook

Super Readers

Junior

Προαιρετικό βιβλίο:
Grammar & Reading Book

English for adults
Restart 1
Restart 2
Student’s Book
i-book ή CD
Tests
Προαιρετικό βιβλίο:
Grammar Book

p. 19

B2
Insider Coursebook

p. 22

Michigan ECPE C2

Insider Writing Book

p. 23

B2 for all

p. 24

Complete
Final
Speak your mind in writing
Michigan ECPE
Super Final
Proficiency Foundations
Pre-Final

i-book ή CD
Tests
Exam Preparation Guide

Coursebook
Writing Book
Listening

p. 26

Accelerator + i-book
10+2 Practice Tests
Speak your mind in writing
Michigan ECCE

p. 28

Coursebook
16 Listening Practice Tests
Speak your mind in writing C1
16+4 Practice Tests
Προαιρετικό βιβλίο:
ALCE 6 Complete Practice Tests

Targeting New TOEIC

p. 31
B1 10 Practice Tests + 2 Sample Papers
B2 15 Practice Tests + 2 Sample Papers
B2 6 Practice Tests + 2 Sample Papers
C1 10 Practice Tests + 2 Sample Papers
C2 12 Practice Tests + 2 Sample Papers

p. 31

Preparation & Practice
10 Complete Practice Tests

p. 32

Preparation & 7 Complete
Practice Tests + i-book
5 Complete Practice Tests + i-book

PTE
Success in PTE

p. 35

B2 10 Practice Tests
B2 6 Practice Tests
C2 10 Practice Tests

TIE
TIE for all

p. 35

ΚΠΓ LEVEL B (B1 & B2)

Αγγλική Φιλολογία

Grammalysis
A1
A2
B1
B2 + i-book
C1-C2 + i-book

Writing Skills

p. 38

Insider Writing Book
B1 for all Writing
B2 for all Writing
Speak your mind in writing
Michigan ECCE
Speak your mind in writing C1
Speak your mind in writing
Michigan ECPE
Speak your mind in writing C2

Speaking Skills

p. 36

Revision Books

Skills
p. 37

p. 36

Ειδικό μάθημα Αγγλικών

B2 10 Complete Practice Tests
C2 15 Complete Practice Tests

Grammar

p. 34

Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας

MSU
Go for MSU

p. 33

TOEIC

Success in ESB

Let’s IELTS!

The key to LRN

B1 4 Practice Tests + 2 Past Papers
B2 10 Practice Tests + 5 Past Papers
B2 10 Practice Tests
C2 8 Practice Tests + 7 Past Papers
C2 8 Practice Tests

IELTS

C1 - ALCE
Advance to Proficiency

p. 29

ESB

ECCE
Michigan ECCE B2

LRN

ECPE

Contents

Exams

Junior
Senior

p. 39

Διαφημιστική Υποστήριξη
p. 40

New Technologies
p. 42
p. 38

Speaking Practice B1-B2
Super Course News

3

Pre-Junior

Little Stars

Νηπιαγωγείο ή Α’ Δημοτικού

Συμβατό με το
Talking Pen

Μια διασκεδαστική σειρά που θα κάνει τους μαθητές
σας να αγαπήσουν τα αγγλικά από τα πρώτα τους κιόλας
βήματα.
Περιέχει:
• 21 μαθήματα με θεματικά οργανωμένο λεξιλόγιο
(ζώα, χρώματα, αριθμοί, φρούτα, κλπ.)
• μεγάλη ποικιλία ευχάριστων δραστηριοτήτων
(αντιστοίχιση, ζωγραφική, προγραφή, χειροτεχνίες, κλπ.)
• Appendix με προφορικές εκφράσεις
• εκπαιδευτικά τραγούδια με μοντέρνο ρυθμό
Προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας:
1 φορά την εβδομάδα / 45’ με 60’

160 σελ.

Super Junior

Α’ ή Β’ Δημοτικού

Η σειρά αποτελεί μία πλήρη και αποτελεσματική μέθοδο
διδασκαλίας για τα πρώτα βήματα των μαθητών σας
στην αγγλομάθεια.
Περιλαμβάνει:

Pupil’s Story Book (με CD & DVD)
• 31 μαθήματα με τις περιπέτειες του ήρωα
Super Junior και των φίλων του
• μεγάλη ποικιλία ευχάριστων ασκήσεων
(αντιστοίχιση, ζωγραφική, θεατρικά παιχνίδια, κλπ.)
• 25 τραγούδια

Activity Book

• 31 μαθήματα και 11 Alphabet Lessons
• μεγάλη ποικιλία διασκεδαστικών ασκήσεων
(λαβύρινθοι, αυτοκόλλητα, κλπ.)

Sticker & Cut-out activities Booklet
80 σελ.

88 σελ.

• 150 αυτοκόλλητα
• τρισδιάστατες κατασκευές

DVD

• με τα 31 επεισόδια και τα 25 τραγούδια του Pupil’s
Story Book σε κινούμενα σχέδια και video clips

Optional Revision Activities

• επιπλέον photocopiable υλικό για περαιτέρω
ενίσχυση των δεξιοτήτων γραπτού λόγου
ΔΩΡΟ

Με την αγορά κάθε πακέτου δίνονται
κασετίνα και μπάλα.
Προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας:
1-2 φορές την εβδομάδα / 45’ με 70’
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Το αγαπημένο σε όλους «λεύκωμα», που καλλιεργεί
τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών,
τώρα ειδικά σχεδιασμένο για μικρούς μαθητές.

Junior

Βασικά χαρακτηριστικά:
14 θεματικά οργανωμένες ενότητες με μεγάλη
ποικιλία καθοδηγούμενων δραστηριοτήτων
πολύχρωμη και ελκυστική εικονογράφηση
ασκήσεις που βοηθούν τους μικρούς μαθητές
να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην
παρουσίαση (presentation skills) με απλό
και εύκολο τρόπο
ΔΩΡΕΑΝ εικόνες για να κόψουν και να
κολλήσουν οι μαθητές

48 σελ.

48 σελ.

52 σελ.

52 σελ.

Senior

My Scrapbook

My Scrapbook

Το My scrapbook μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
1. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους,
για επιπλέον επανάληψη.
2. Πριν το τέλος του σχολικού έτους,
ώστε να ολοκληρωθούν τα μαθήματα
με ευχάριστο τρόπο.
3. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ως
summer book, για να μη χάσουν οι μαθητές
την επαφή με τα αγγλικά.

Super Course News
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Οι σειρές μας για young learners ζωντανεύουν με το

Τώρα, οι Pre-Junior και Junior σειρές μας, αλλά και το Tech it easy! 1,
συμπληρώνονται ιδανικά με το Talking Pen. Χάρη στο πρακτικό «στιλό»
που μιλάει, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ακούν το λεξιλόγιο, τα
κείμενα και τα τραγούδια των βιβλίων με εύκολο και άμεσο τρόπο.
Το Talking Pen:
συνδυάζει τη μάθηση με τη διασκέδαση
ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν αυτόνομοι στη διαδικασία της μάθησης
βοηθάει στην ανάγνωση και την προφορική επικοινωνία
βελτιώνει την προφορά καθώς και τις ακουστικές
δεξιότητες των μαθητών

Με κάθε πακέτο Junior

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

στο Talking Pen και στα
4 βιβλία Super Readers.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.
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Η σειρά Super Readers αποτελείται από κλασικές ιστορίες προσαρμοσμένες ανάλογα με το
μαθησιακό επίπεδο των μαθητών και χωρίζεται σε 7 Levels. Κάθε επίπεδο αποτελείται από 4 βιβλία.

Η σειρά Super Readers έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Levels 1 & 2
ελκυστική εικονογράφηση
ανακύκλωση του λεξιλογίου
εικονολεξικό
ένα ηθικό δίδαγμα στο τέλος κάθε ιστορίας
διασκεδαστικές ασκήσεις
μια εκδοχή της ιστορίας σε μορφή θεατρικού
έργου με ρόλους και σκηνοθετικές οδηγίες
αγγλοελληνικό glossary

Level 1 | Pre-A1 | Junior A

28 σελ.

28 σελ.

Level 2 | Pre-A1 | Junior B

28 σελ.

28 σελ.

Level 3
μοντέρνα 3D εικονογράφηση
ανακύκλωση του λεξιλογίου
διασκεδαστικές ασκήσεις
αγγλοελληνικό glossary

Συμβατό με τα
Levels 1, 2 & 3

Με το
Talking Pen,
η ανάγνω
η μάθηση γίνσοη &
ντ
παιχνίδι! αι
Με ένα πάτημα του
Talking Pen, ο μαθητής
ακούει την ιστορία, τις
λέξεις και διάφορα ηχητικά
εφέ. Έτσι, ανακαλύπτει
καινούργιο λεξιλόγιο και
επαναλαμβάνει αυτά που
ακούει, με αποτέλεσμα να
βελτιώνει τα αγγλικά του και
να διασκεδάζει ταυτόχρονα.

Graded Readers

Super Readers

Στο Level 1 οι διάλογοι είναι γραμμένοι σε στιχάκια.

28 σελ.

28 σελ.

Στο Level 2 χρησιμοποιούνται
words
που βοηθούν στην αφομοίωση του λεξιλογίου.

28 σελ.

28 σελ.

Στο Level 3 η 3D εικονογράφηση μαγεύει και
συναρπάζει τους μικρούς μας αναγνώστες.

Level 3 | A1 | Senior Α

NEW
40 σελ.

40 σελ.

40 σελ.

40 σελ.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Super Course News
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Junior Α

I like Junior A

Α’ ή Β’ Δημοτικού

Συνδυάζει
Workbook,
Grammar Book
& Companion!

Είναι μία οικονομική και πρακτική σειρά καθώς
αποτελείται μόνο από 2 βιβλία που καλύπτουν
όλη την ύλη.

Coursebook
• 40 μαθήματα που παρουσιάζουν τις
εικονογραφημένες περιπέτειες του ήρωα
Super Junior και των φίλων του
• μεγάλη ποικιλία ασκήσεων
(Reading, Listening, Speaking)

Activity Book
• 40 μαθήματα με θεματικά οργανωμένο λεξιλόγιο
και ποικιλία ευχάριστων ασκήσεων (χρωματισμός,
σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, αυτοκόλλητα, κλπ.)
• ξεκάθαρη και απλή δομή
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
• Extra Grammar με τα πιο δύσκολα γραμματικά
φαινόμενα στο τέλος του βιβλίου
• 10 Writing Tasks
• συνοδευτικά stickers

120 σελ.

i-book (ή συνοδευτικά CD & DVD)
152 σελ.

• προφορά και μετάφραση του λεξιλογίου
• 40 επεισόδια της ιστορίας σε μορφή
κινουμένων σχεδίων
• video clips των τραγουδιών
• επιπλέον ασκήσεις γραμματικής και
λεξιλογίου για κάθε μάθημα
• αυτόματο σύστημα αξιολόγησης
Ν
ΕΑ Test Booklet με 10 Revision Tests
Ρ
ΔΩ

Προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας:
2 φορές την εβδομάδα / 45’ με 70’
ΔΩΡΟ

Με την αγορά κάθε πακέτου δίνονται κασετίνα,
στιλό, τετράδιο & Super Pen.
Προαιρετικό βιβλίο

αν το παραγγείλετε
με το πακέτο μαθητή

Ενημερωθείτε για την προσφορά μας στο
Talking Pen και στα 4 βιβλία Super Readers.

Revision Book
Είναι ένα βιβλίο με επιπλέον επαναληπτικές
ασκήσεις βασισμένες στην ύλη της σειράς
που οι μαθητές συμπληρώνουν κατά
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή του
καλοκαιριού.
Περιλαμβάνει:
• 20 Revision Lessons με Vocabulary,
Reading, Grammar και Writing activities
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
• 5 Writing Tasks
• Oral Practice

124 σελ.
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Συμβατό
και με τη σειρά
I like Junior A

Β’ ή Γ’ Δημοτικού

Συνδυάζει
Workbook,
Grammar Book
& Companion!

Είναι μία οικονομική και πρακτική σειρά καθώς
αποτελείται μόνο από 2 βιβλία που καλύπτουν
όλη την ύλη.

Junior Α

Super Junior A

Coursebook
• 40 μαθήματα που παρουσιάζουν τις εικονογραφημένες
περιπέτειες του ήρωα Super Junior και των φίλων του
• μεγάλη ποικιλία ασκήσεων
(Reading, Listening, Speaking)

Activity Book
• 40 μαθήματα με θεματικά οργανωμένο λεξιλόγιο και
ποικιλία ευχάριστων ασκήσεων (χρωματισμός,
σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, αυτοκόλλητα, κλπ.)
• ξεκάθαρη και απλή δομή
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
• συνοδευτικά stickers

120 σελ.

i-book (ή συνοδευτικά CD & DVD)

236 σελ.

• προφορά και μετάφραση του λεξιλογίου
• 40 επεισόδια της ιστορίας σε μορφή
κινουμένων σχεδίων
• video clips των τραγουδιών
• επιπλέον ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου
για κάθε μάθημα
• αυτόματο σύστημα αξιολόγησης
Ν
ΕΑ Test Booklet με 10 Revision Tests
Ρ
ΔΩ

Προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας:
2 φορές την εβδομάδα / 75’

ΔΩΡΟ

Με την αγορά κάθε πακέτου δίνονται κασετίνα,
στιλό, τετράδιο & Super Pen.
Προαιρετικό βιβλίο

αν το παραγγείλετε
με το πακέτο μαθητή

Ενημερωθείτε για την προσφορά μας στο
Talking Pen και στα 4 βιβλία Super Readers.

Summer Revision Book
Είναι ένα βιβλίο με επιπλέον
επαναληπτικές ασκήσεις βασισμένες
στην ύλη της σειράς που οι μαθητές
συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς ή του καλοκαιριού.
Περιλαμβάνει:
• 10 Revision Lessons με μεγάλη
ποικιλία διασκεδαστικών ασκήσεων
(χρωματισμός, σταυρόλεξα,
κρυπτόλεξα, αυτοκόλλητα, κλπ.)

64 σελ.

Συμβατό
και με τη σειρά
Super Junior A
Super Course News
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I like Junior B
Είναι μία οικονομική και πρακτική σειρά καθώς
αποτελείται μόνο από 2 βιβλία που καλύπτουν
όλη την ύλη.

Coursebook
• 36 μαθήματα που παρουσιάζουν τις εικονογραφημένες
περιπέτειες του ήρωα Super Junior και των φίλων του
• μεγάλη ποικιλία ασκήσεων
(Reading, Listening, Speaking)

Activity Book

80 σελ.

Συνδυάζει
Workbook,
Grammar Book
& Companion!

• 36 μαθήματα με θεματικά οργανωμένο λεξιλόγιο
και ποικιλία ευχάριστων ασκήσεων (χρωματισμός,
σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, αυτοκόλλητα, κλπ.)
• ξεκάθαρη και απλή δομή
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
• 6 Writing Tasks
• συνοδευτικά stickers

i-book (ή συνοδευτικά CD & DVD)
• προφορά και μετάφραση του λεξιλογίου
• 36 επεισόδια της ιστορίας σε μορφή κινουμένων
σχεδίων
• video clips των τραγουδιών
• επιπλέον ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου
για κάθε μάθημα
• αυτόματο σύστημα αξιολόγησης

Ν
ΕΑ Test Booklet με 6 Revision Tests
Ρ
ΔΩ

Προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας:
2 φορές την εβδομάδα / 75’

208 σελ.

Προαιρετικό βιβλίο

Ενημερωθείτε για την προσφορά μας στο
Talking Pen και στα 4 βιβλία Super Readers.

αν το παραγγείλετε
με το πακέτο μαθητή

Revision Book
Είναι ένα βιβλίο με επιπλέον επαναληπτικές
ασκήσεις βασισμένες στην ύλη της σειράς που
οι μαθητές συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς ή του καλοκαιριού.
Περιέχει:
• 18 Revision Lessons με Vocabulary,
Reading, Grammar και Writing activities
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
• 6 Writing Tasks
• Oral Practice
• 7 Lessons προετοιμασίας
για τη Senior A

Συμβατό
και με τη σειρά
I like Junior B
144 σελ.
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Γ’ ή Δ’ Δημοτικού

Συνδυάζει
Workbook,
Grammar Book
& Companion!

Είναι μία πρωτότυπη σειρά για μαθητές που επιθυμούν να
διδαχθούν τις τάξεις A και B Junior σε ένα σχολικό έτος.
Επιπλέον, είναι οικονομική και πρακτική καθώς αποτελείται
μόνο από 2 βιβλία που καλύπτουν όλη την ύλη.

Coursebook
• 40 μαθήματα που παρουσιάζουν τις εικονογραφημένες
περιπέτειες του ήρωα Super Junior και των φίλων του
• μεγάλη ποικιλία ασκήσεων
(Reading, Listening, Speaking)

Junior A | B

Super Junior A to B

Activity Book
• 40 μαθήματα με θεματικά οργανωμένο λεξιλόγιο
και ποικιλία ευχάριστων ασκήσεων (χρωματισμός,
σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, αυτοκόλλητα, κλπ.)
• ξεκάθαρη και απλή δομή
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
• 8 Supplementary Lessons
• 8 Extra Writing Tasks
• συνοδευτικά stickers

120 σελ.

i-book (ή συνοδευτικά CD & DVD)

288 σελ.

• προφορά και μετάφραση του λεξιλογίου
• 40 επεισόδια της ιστορίας σε μορφή κινουμένων
σχεδίων
• video clips των τραγουδιών
• επιπλέον ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου
για κάθε μάθημα
• αυτόματο σύστημα αξιολόγησης
Ν
ΕΑ Test Booklet με 10 Revision Tests
Ρ
ΔΩ

Προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας:
2 φορές την εβδομάδα / 75’
ΔΩΡΟ

Με την αγορά κάθε πακέτου δίνονται κασετίνα,
στιλό, τετράδιο & Super Pen.
Προαιρετικό βιβλίο

αν το παραγγείλετε
με το πακέτο μαθητή

Summer Revision Book
Είναι ένα βιβλίο με επιπλέον
επαναληπτικές ασκήσεις βασισμένες
στην ύλη της σειράς που οι μαθητές
συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς ή του καλοκαιριού.
Περιλαμβάνει:
• 12 Revision Lessons με μεγάλη
ποικιλία διασκεδαστικών ασκήσεων
(χρωματισμός, σταυρόλεξα,
κρυπτόλεξα, αυτοκόλλητα, κλπ.)
• 8 Lessons προετοιμασίας για τη
Senior A

Ενημερωθείτε για την προσφορά μας στο
Talking Pen και στα 4 βιβλία Super Readers.

Συμβατό
και με τη σειρά
Super Junior A to B
84 σελ.

Super Course News
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Senior A | B | C | D
12

Tech it easy!
Coursebook

Προαιρετικό βιβλίο
στο Revision Book αν
το παραγγείλετε με το
πακέτο μαθητή

Activity Book

Writer’s Portfolio

Revision Book

Συμβατό
με το

Talking
Pen

Super Course News

92 σελ.

232 σελ.

16 σελ.

136 σελ.

108 σελ.

248 σελ.

16 σελ.

140 σελ.

132 σελ.

248 σελ.

16 σελ.

144 σελ.

96 σελ.

256 σελ.

20 σελ.

184 σελ.

Μια πρωτοποριακή σειρά που
θα λατρέψουν οι μαθητές σας!
Η σειρά περιλαμβάνει:
• Coursebook (Reading, Everyday English, Speaking, Listening, English Sounds,
Writing Projects, Games, Culture Trips, Guided Tours, Life Skills,
Christmas Lesson, VR Tour Worksheets)
• Activity Book (Vocabulary, Grammar Theory & Exercises,
Writing Tasks, Revision Lessons, Reviews)
• Writer’s Portfolio
• i-book (Vocabulary, Reading, επιπλέον ασκήσεις λεξιλογίου
& γραμματικής, Videos, Songs, Games)
ή CD
Ν
ΕΑ Test Booklet με 6 Quizzes
Ρ
& 6 Revision Tests
ΔΩ

Προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας:
2 φορές την εβδομάδα / 75’ με 90’
Πλεονεκτήματα της σειράς:
Προσφέρει ευελιξία στη διδασκαλία καθώς είναι σχεδιασμένη
για 2 ή 3 μαθήματα την εβδομάδα.
Είναι πολύ πρακτική καθώς η ύλη είναι οργανωμένη σε 2 μόνο βιβλία
(Coursebook, Activity Book). Προαιρετικά συνοδεύεται από Revision Book
με επιπλέον επαναληπτικές ασκήσεις Vocabulary, Grammar, Listening,
Speaking, Reading, Writing.
Είναι πολύ φιλική για τον μαθητή και τον καθηγητή χάρη στην απλή και
κατανοητή δομή των μαθημάτων.
Περιέχει μεγάλη ποικιλία κειμένων με σύγχρονη θεματολογία που
ανταποκρίνεται στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
Καλύπτει όλα τα skills, με ιδιαίτερη έμφαση στην προφορική επικοινωνία.
Έχει μοντέρνα και ελκυστική εικονογράφηση.
Συνοδεύεται από πλούσιο τεχνολογικό υλικό:
• 36 εκπαιδευτικά videos (2D ή 3D Animation) - ένα για κάθε Reading
• video clips με grammar songs ή grammar videos για τη διδασκαλία
		 της γραμματικής
• i-book με την προφορά και μετάφραση του λεξιλογίου, τα videos και
		 τα video clips, καθώς και επιπλέον λεξιλογικές και γραμματικές ασκήσεις
		 σε μορφή computer games που διορθώνονται με ένα αυτόματο
		 σύστημα αξιολόγησης
• VR Technology (στο Tech it easy! 3)
Περισσότερες πληροφορίες
στις σελίδες 42-43
• AR Technology (στο Tech it easy! 4)

Super Readers NEW
| Senior Α

Level 3 | A1
Τώρα η σειρά
Super Readers
και στη
Senior A!

40 σελ.

40 σελ.

40 σελ.

40 σελ.

Super Course News
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Senior A | B | C | D

Twice the fun
Μία σειρά για τις τάξεις Senior A, B, C, D
που περιλαμβάνει:

136 σελ.

128 σελ.

16 σελ.

• Coursebook (Vocabulary, Reading,
Listening, Speaking)
• Activity Book (Grammar Theory &
Exercises, Writing)
• Writer’s Portfolio (με 3 extra Writing
Tasks)
• i-book (Vocabulary, Reading, επιπλέον
ασκήσεις λεξιλογίου & γραμματικής,
Videos & Songs) ή CD & DVD
(DVD μόνο στα Twice the fun 1 & 2)

ΑΝ Test Booklet με 6 Quizzes &
ΡΕ 6 Revision Tests
Ω
Δ

136 σελ.

144 σελ.

16 σελ.

136 σελ.

160 σελ.

16 σελ.

Προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας:
2 φορές την εβδομάδα / 75’ με 90’

124 σελ.

136 σελ.

16 σελ.

Προαιρετικό βιβλίο
Revision Book
με επιπλέον επαναληπτικές ασκήσεις
βασισμένες στην ύλη του κάθε
επιπέδου της σειράς που οι μαθητές
συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς ή του καλοκαιριού.
αν το παραγγείλετε
με το πακέτο μαθητή

14
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88 σελ.

88 σελ.

88 σελ.

88 σελ.

Μία εύκολη σειρά που σας βοηθάει:
να μειώσετε τις ώρες διδασκαλίας
να προσαρμόσετε τα δίδακτρα
να αντιμετωπίσετε την οικονομική κρίση

84 σελ.

128 σελ.

16 σελ.

Περιλαμβάνει:
• Coursebook (Vocabulary, Reading,
Listening, Speaking)
• Activity Book (Grammar Theory
& Exercises, Writing)
• Writer’s Portfolio
• i-book (Vocabulary, Reading, επιπλέον
ασκήσεις λεξιλογίου & γραμματικής,
Videos & Songs) ή CD

Senior A | B | C

I like English

ΑΝ Test Booklet με 6 Quizzes &
ΡΕ 6 Revision Tests
Ω
Δ

80 σελ.

132 σελ.

16 σελ.

Προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας:
2 φορές την εβδομάδα / 60’ με 75’

88 σελ.

132 σελ.
Λεξικό
ανωμάλων ρημάτων

16 σελ.

Προαιρετικό βιβλίο
Revision Book
με επιπλέον επαναληπτικές
ασκήσεις βασισμένες στην ύλη
του κάθε επιπέδου της σειράς
που οι μαθητές συμπληρώνουν
κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς ή του καλοκαιριού.
αν το παραγγείλετε
με το πακέτο μαθητή

132 σελ.

136σελ.

136 σελ.

Super Course News
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Senior A | B | C | D

Quick Steps

168 σελ.

168 σελ.

152 σελ.

Μια ιδανική σειρά για όσους
θέλουν να καλύψουν ή να
επαναλάβουν μια τάξη σε
σύντομο χρονικό διάστημα.

20 μαθήματα με Reading,
Vocabulary, Grammar, Writing,
Listening και Speaking σε ένα
μόνο βιβλίο.

156 σελ.

ΑΝ - Test Booklet με Revision Tests
ΡΕ
Ω
- CD σε κάθε βιβλίο μαθητή
Δ

Προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας:
2 φορές την εβδομάδα / 75’ με 90’

B1 for all
Senior D | E

Η σειρά στοχεύει στην προετοιμασία των υποψηφίων
για όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπέδου Β1.

200 σελ.

Β1 for all Coursebook
(με i-book ή CD)
Ένα βιβλίο που συνδυάζει
Vocabulary, Reading,
Listening και Speaking.
Περιέχει:
• 20 διπλά μαθήματα
• 40 Reading texts
• 20 Listening Tests
• 20 Speaking Tests
• Vocabulary list,
phrases & derivatives
με συνοδευτικές
ασκήσεις
ΑΝ Test Booklet με
ΡΕ 10 Revision Tests
Ω
Δ

172 σελ.

Grammalysis B1
• 40 μαθήματα
• 10 Reviews
• θεωρία γραμματικής
στα ελληνικά

ΑΝ Test Booklet με
ΡΕ 10 Revision Tests
Ω
Δ

Προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας:
3 φορές την εβδομάδα / 90’ με 100’
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Προαιρετικά βιβλία

88 σελ.

B1 for all Writing
Ένα πλήρες βιβλίο έκθεσης
που διδάσκει τον γραπτό
λόγο ανακυκλώνοντας το
λεξιλόγιο του Coursebook,
ενώ ταυτόχρονα
προετοιμάζει τους μαθητές
για όλα τα πιστοποιητικά
επιπέδου Β1.
Περιέχει:
• 20 μαθήματα
• μοντέλα εκθέσεων με
συνοδευτικές ασκήσεις
• αναλυτικό οδηγό
συγγραφής για 11είδη
έκθεσης

B1 for all Revision
• 10 Revision Lessons
• επιπλέον
επαναληπτικές
γραμματικές και
λεξιλογικές ασκήσεις
βασισμένες σε
πιστοποιητικά
επιπέδου Β1
• θεωρία γραμματικής
στα ελληνικά
104 σελ.

10 Extra Listening
Tests
Ένα βιβλίο για
επιπλέον ενίσχυση των
δεξιοτήτων ακουστικής
κατανόησης με
στόχο την καλύτερη
προετοιμασία των
μαθητών για τις
εξετάσεις επιπέδου
Β1-Β2.
68 σελ.

Περιέχει:
• 10 Listening Tests επιπέδου B1
• αναλυτικές οδηγίες για την εξοικείωση των
μαθητών με την εξέταση του Listening

Senior D | E

I like English B1

176 σελ.

168 σελ.

80 σελ.

Coursebook

I like Grammar B1

I like Writing B1

• 36 μαθήματα που περιλαμβάνουν
ενδιαφέροντα κείμενα με σχετικό
λεξιλόγιο και συνοδευτικές ασκήσεις
• Extra Reading Comprehension Questions
• Listening & Speaking Exercises
• Sample Answers for Warm-Up Questions
• i-book (Vocabulary, Reading, επιπλέον
ασκήσεις λεξιλογίου & γραμματικής, Videos)
ή CD

• 36 μαθήματα που περιέχουν θεωρία
γραμματικής στα ελληνικά και λεξιλόγιο
(phrasal verbs, prepositional phrases,
derivatives, κλπ.)

• 18 Writing Projects με μοντέλα
εκθέσεων, συνοδευτικές ασκήσεις
και Writing Tasks
• Writing Guidelines
• πίνακες με Linking Words

Πλεονεκτήματα της σειράς:
Είναι μία ολοκληρωμένη σειρά που
δίνει έμφαση σε όλα τα skills.
Είναι πολύ ελκυστική για έφηβους μαθητές
χάρη στη μοντέρνα θεματολογία της.
Έχει υπέροχα εκπαιδευτικά βίντεο, ένα για
κάθε Reading, που βοηθούν πολύ στην
κατανόηση.
Η σειρά ευνοεί τη συνεχή επανάληψη, αφού
ανά 4 Lessons έχει επαναληπτικά μαθήματα στο
Coursebook και το Grammar Book. Έτσι, είναι
ιδανική όχι μόνο για τους καλούς αλλά και για
τους αδύναμους μαθητές.
Η γραμματική δίνεται στο Grammar Book
πολύ αναλυτικά και ανακυκλώνει το λεξιλόγιο
του Coursebook έτσι ώστε να διευκολύνεται
η εμπέδωση.
Το Writing Book καλύπτει όλα τα είδη εκθέσεων
και περιέχει ασκήσεις που βοηθούν στην ανάπτυξη
του λεξιλογίου και τη σύνταξη προτάσεων.
Η σειρά παρέχει πληθώρα κειμένων και εκθέσεων
κατάλληλα για όλα τα είδη των εξετάσεων. Έτσι αποτελεί
μια εξαιρετική προετοιμασία για οποιοδήποτε πιστοποιητικό.
ΑΝ Test Booklet με 9 Revision
ΡΕ Tests
Ω
Δ

Προτεινόμενος χρόνος διδασκαλίας:
3 φορές την εβδομάδα / 75’ με 90’

Super Course News

17

English for teenagers A1-A2 | A2+-B1

TEEN spirit
Η σειρά TEEN spirit αποτελεί μία αγγλο-αγγλική έκδοση και έχει σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τα βιβλία της σειράς
δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να κάνουν εξάσκηση στην αγγλική γλώσσα μέσα από πραγματικές καταστάσεις και ενθαρρύνουν τη
συνεργασία μέσα από ομαδικά projects.
Προαιρετικό βιβλίο

176 σελ.

112 σελ.

84 σελ.

Προαιρετικό βιβλίο

200 σελ.

• Student’s Book
Αποτελείται από 10
θεματικές ενότητες, καθεμία
από τις οποίες περιλαμβάνει
3 μαθήματα. Στο τέλος
κάθε ενότητας υπάρχει ένα
δισέλιδο με τρία διαφορετικά
είδη project (ομαδικά ή
ατομικά) και μία σελίδα με
επαναληπτικές ασκήσεις.

144 σελ.

• Workbook
Ακολουθεί τη δομή του
Student’s Book. Κάθε
μάθημα στοχεύει στην
επιπλέον εξάσκηση και
εμπέδωση της ύλης που
έχει διδαχθεί στο Student’s
Book. Στο τέλος κάθε
ενότητας υπάρχει μία
σελίδα με επαναληπτικές
ασκήσεις.
• Teacher’s Workbook
Περιέχει τις λύσεις των
ασκήσεων.

• i-book: επιτρέπει στους μαθητές να εξασκηθούν και να κάνουν
αυτοαξιολόγηση σε όλες τις ασκήσεις που περιέχονται στα Student’s
Book, Workbook και Grammar & Reading Book μέσω του
υπολογιστή τους. Εκτός από την ήδη υπάρχουσα ύλη, το i-book
περιλαμβάνει εκπαιδευτικά videos και επιπλέον γραμματικές και
λεξιλογικές ασκήσεις για κάθε μάθημα.

84 σελ.

• Grammar & Reading Book
Σε κάθε μάθημα
παρουσιάζεται αναλυτικά
η θεωρία γραμματικής που
εμφανίζεται στο Student’s
Book και ακολουθούν
ασκήσεις εμπέδωσης. Στο
τέλος κάθε ενότητας υπάρχει
επιπλέον εξάσκηση Reading
με κείμενα που συνδέονται
θεματικά με την ενότητα.
• Teacher’s Grammar &
Reading Book
Περιέχει τις λύσεις των
ασκήσεων.

Super Course News

204 σελ.

• Teacher’s Book
Περιέχει το Student’s
Book (σε σμίκρυνση) με
τις λύσεις των ασκήσεων,
καθώς και ολοκληρωμένα
lesson plans (σημειώσεις
για κάθε άσκηση, επιπλέον
προαιρετικές ασκήσεις,
παιχνίδια, κλπ.).

• 10 videos: συμπεριλαμβάνονται στο i-book και αντιστοιχούν
σε κάθε ενότητα του Student’s Book, αποσκοπώντας στην
καλύτερη αφομοίωση της γλώσσας.

ΑΝ - Teacher’s Pack με photocopiable worksheets και tests
ΡΕ - Companion με τη μετάφραση του λεξιλογίου και τη θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
Ω
Δ
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180 σελ.

Με ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία!
Η σειρά Restart είναι ειδικά σχεδιασμένη για ενήλικες
που έχουν χάσει την επαφή με την αγγλική γλώσσα και
επιθυμούν να καλύψουν τα επίπεδα Α1-Α2 και B1 σε
σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να χρειαστεί να διαθέσουν
πολύ χρόνο στις σπουδές τους.
Η σειρά αυτή έχει πλούσια ύλη βασισμένη σε επίκαιρη
θεματολογία (Education, Work, Technology, Travelling,
etc.) και καλύπτει τις βασικές γλωσσικές ανάγκες
ενός ενήλικα καθώς δίνει έμφαση στην
επικοινωνία μέσα από καθημερινές καταστάσεις
(filling in an application form, booking a ticket,
ordering a meal, making a reservation, etc.).
84 σελ.

208 σελ.

292 σελ.

Student’s components
• Student’s Book
Συνδυάζει Coursebook και Workbook σε ένα βιβλίο.
Στην αρχή του βιβλίου δίνονται εισαγωγικά μαθήματα
που υπενθυμίζουν βασικά γραμματικά φαινόμενα
και λεξιλόγιο. Ακολουθούν 15 θεματικά οργανωμένα
Units με Vocabulary, Reading, Grammar, Writing,
Listening και Speaking που περιέχουν μεγάλη ποικιλία
επικοινωνιακών ασκήσεων. Στο τέλος κάθε Unit υπάρχει
Progress Check.
• Grammar Book (προαιρετικό)
Συμπληρώνει ιδανικά το Student’s Book αλλά
χρησιμοποιείται και ανεξάρτητα από αυτό. Αποτελείται
από 15 Units τα οποία περιέχουν αναλυτική θεωρία της
γραμματικής που εμφανίζεται στο Student’s Book καθώς
και ασκήσεις εμπέδωσης. Στο τέλος κάθε Unit υπάρχει
Progress Check.
• Glossary & Grammar in Greek με το λεξιλόγιο των
μαθημάτων και τη θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
• i-book (Vocabulary, Reading, Listening, επιπλέον
ασκήσεις λεξιλογίου & γραμματικής)
ή CD

92 σελ.

92 σελ.

Restart 2

Teacher’s components
• Teacher’s Book με overprinted answers,
writing models, 15 Revision Tests με
overprinted answers και επιπλέον ιδέες και
ασκήσεις για τον καθηγητή
• Grammar Book με overprinted answers
(προαιρετικό)
• CD

104 σελ.
244 σελ.

NEW

312 σελ.

NEW

160 σελ.

στο Grammar Book αν το παραγγείλετε μαζί
με το Student’s Book

English for adults A1-A2 | B1

Restart 1

164 σελ.

ΑΝ Test Booklet με 15
ΡΕ Revision Tests
Ω
Δ

Super Course News
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Exams B2

Insider B2 - Exam Preparation Coursebook
Το Insider είναι ένα πρωτοποριακό Coursebook, κατάλληλα διαμορφωμένο για την προετοιμασία των υποψηφίων στις εξετάσεις
επιπέδου Β2 που έχουν multiple-choice format.
Αποτελείται από 12 θεματικά οργανωμένες ενότητες.
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:
• θεματικά οργανωμένο Vocabulary, phrasal verbs, verbs + prepositions,
expressions & collocations, derivatives, words easily confused καθώς και
πληθώρα ασκήσεων
• Reading Training & Practice: μεγάλη ποικιλία κειμένων όμοια με εκείνα
των εξετάσεων, με αναλυτική καθοδήγηση για το πώς να αντιμετωπίζονται οι
διαφορετικές ερωτήσεις κατανόησης
• Grammar Theory & Practice: θεωρία γραμματικής επιπέδου Β2 στα
ελληνικά με πίνακες, σύντομες εξηγήσεις, παραδείγματα καθώς και
συνοδευτικές ασκήσεις
• Listening & Speaking: είναι βασισμένα στο format των εξετάσεων και
συνοδεύονται από χρήσιμες συμβουλές
• Writing: ασκήσεις ανάπτυξης γραπτού λόγου με αναλυτική καθοδήγηση για
τον μαθητή
• Vocabulary & Grammar Review: επαναληπτικές ασκήσεις που
ανακυκλώνουν την ύλη της ενότητας

212 σελ.

Στο τέλος του βιβλίου παρέχονται:
• λίστα ανωμάλων ρημάτων
• Glossary με μετάφραση στα ελληνικά
• 12 Quizzes (1 για κάθε ενότητα)
• 3 Revision Tests (1 ανά 4 ενότητες)
• πίνακας με τις διαφορές μεταξύ
British και American English

Πλεονεκτήματα του βιβλίου:
Η ύλη του είναι σχεδιασμένη για να ολοκληρωθεί μέσα
σε περίπου 4 μήνες, ώστε να υπάρχει στη συνέχεια
αρκετός χρόνος για practice tests.
Η δομή του είναι οργανωμένη έτσι ώστε να παρέχεται
στον μαθητή συνεχής εξάσκηση και στα 4 skills
(Reading, Listening, Speaking, Writing) σε κάθε
ενότητα.
Παράλληλα ο μαθητής εξοικειώνεται με το format
των εξετάσεων μέσα από ασκήσεις προσομοίωσης,
πρακτικές οδηγίες και συμβουλές.
Η θεματικά οργανωμένη παρουσίαση του
λεξιλογίου και η αναλυτική επεξήγηση των
γραμματικών φαινομένων βοηθούν τον μαθητή
να αποκτήσει γερές βάσεις, προκειμένου να
νιώσει έτοιμος να αντιμετωπίσει τις εξετάσεις με
αυτοπεποίθηση.

22
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Ν
ΕΑ - Exam Preparation Guide με χρήσιμες οδηγίες για τις εξετάσεις
Ρ
- Test Booklet με 12 Quizzes & 3 Tests
ΔΩ

Insider B2 - Exam Preparation Writing Book
NEW

Πρόκειται για ένα πλήρες βιβλίο Writing επιπέδου B2 που προετοιμάζει κατάλληλα
τους μαθητές για το Writing section των εξετάσεων MSU, ESB, LRN και NOCN.
Το βιβλίο ακολουθεί τη θεματολογία των 12 Units του Insider Coursebook και
περιλαμβάνει:
• 12 διπλά lessons με 2 Writing Tasks παρόμοιας θεματολογίας, warm-up
ερωτήσεις, πλάνα εκθέσεων, μοντέλα εκθέσεων και βοηθητικές ασκήσεις
• αναλυτική καθοδήγηση για informal emails/letters, essays/articles, stories
και formal letters
• 4 extra διπλά lessons
• Useful Linking Words & Phrases
• 20 Extra Writing Topics
• Glossary

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμό με το αντίστοιχο
Coursebook, αλλά και
ανεξάρτητα από αυτό.
144 σελ.

RECOMMENDED BOOK COMBINATIONS

Για καλύτερα αποτελέσματα στις εξετάσεις,
συνδυάστε τα INSIDER COURSEBOOK & INSIDER WRITING BOOK
με τα κατάλληλα PRACTICE TEST BOOKS!

ESB B2

MSU-CELC (B2)

LRN B2

Επιλέξτε τα προτεινόμενα
πακέτα και επωφεληθείτε με
ΕΚΠΤΩΣΗ στην τελική τιμή.
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Exams B2

B2 for all
Μια σειρά σχεδιασμένη για την προετοιμασία των μαθητών
για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.

184 σελ.

B2 for all Coursebook
Το βιβλίο αυτό είναι ένα βασικό
εργαλείο για την προετοιμασία
των μαθητών για τα πιστοποιητικά
επιπέδου Β2.
Περιέχει:
• 15 Units
• 3 Revision Tests
• σύντομη θεωρία γραμματικής
στα ελληνικά
• 3 Phrasal Verb Reviews
Ν
ΕΑ Test Booklet με 3 Revision Tests
Ρ
ΔΩ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε ποια βιβλία
να διδάξετε ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών σας.

80 σελ.

60 σελ.

Β2 for all Writing
Προετοιμάζει τους μαθητές για τα είδη
γραπτού λόγου που ζητούνται στα
πιστοποιητικά επιπέδου Β2.
Περιέχει:
• 4 Units (12 Lessons) με μοντέλα
εκθέσεων και μεγάλη ποικιλία
ασκήσεων
• σχετικό λεξιλόγιο και χρήσιμες
εκφράσεις
• αναλυτικές οδηγίες για όλα τα
είδη έκθεσης
• 4 Extra Texts & Exercises
• 3 Extra Lessons με Writing Tasks
και μοντέλα εκθέσεων
• 43 Extra Topics

Β2 for all Listening
Ένα πλήρες βιβλίο που καλύπτει όλα
τα είδη ακουστικών ασκήσεων που
υπάρχουν στα πιστοποιητικά
επιπέδου Β2.
Περιέχει:
• 20 θεματικά οργανωμένα Units
(environment, extreme sports, etc.)
• σύντομες προφορικές ασκήσεις
(warm-up activities)

Προαιρετικό βιβλίο
Grammalysis B2
• 36 μαθήματα
• 6 Revision Lessons
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
• λεξιλόγιο (thematic vocabulary, derivatives,
prepositional phrases, phrasal verbs,
words easily confused)
Ν
ΕΑ Test Booklet με 6 Revision Tests
Ρ
ΔΩ
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192 σελ.

Exams ECCE | ECPE

ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
στα πιστοποιητικά
ECCE - ECPE

ECCE
NEW

328 σελ.

256 σελ.

info

116 σελ.

info

σελ. 26

info

σελ. 26

σελ. 27

ECPE
NEW

NEW

NEW

432 σελ.

info

σελ. 30

304 σελ.

info

σελ. 29

224 σελ.

info

σελ. 29

84 σελ.

info

σελ. 29
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Exams ECCE B2

Michigan ECCE B2 Accelerator
Πρόκειται για ένα βιβλίο ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προετοιμάσει και να
εξοικειώσει τους μαθητές με την καινούρια μορφή των εξετάσεων ECCE. Η
καινοτομία του είναι ότι συνδυάζει preparation και practice, καθώς και ότι
ανακυκλώνει τα γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο με στόχο την καλύτερη
εμπέδωσή τους.
Περιέχει:
• Preparatory Course με 10 θεματικά οργανωμένα Modules με:
- Vocabulary (word list, phrasal verbs & phrases with prepositions,
expressions & collocations, words easily confused και derivatives)
- Reading
- θεωρία γραμματικής στα ελληνικά με συνοδευτικές ασκήσεις
- Listening και Speaking
• Writing section με οδηγίες για τον τρόπο βαθμολόγησης και μοντέλα έκθεσης
• 10 Practice Tests βασισμένα στις αλλαγές του 2021
• επιπλέον multiple-choice ερωτήματα γραμματικής και λεξιλογίου μετά από
κάθε Practice Test για περαιτέρω εξάσκηση
• 10 Speaking Tests
• Glossary
• λίστα ανωμάλων ρημάτων

NEW

328 σελ.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους εξής τρόπους:
Στην αρχή του σχολικού έτους, ως μια οικονομική λύση, καθώς συνδυάζει
Coursebook και Practice Tests σε ένα βιβλίο.
Για μαθητές που επιθυμούν ταχύρρυθμη διδασκαλία γιατί θέλουν να δώσουν
εξετάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Για μαθητές που επιθυμούν ταχύρρυθμη διδασκαλία γιατί επαναλαμβάνουν
την τάξη του ECCE.
Ν
ΕΑ Companion με μετάφραση του Vocabulary
Ρ
και παραδείγματα
ΔΩ

Michigan ECCE B2 10+2 Practice Tests
Ιδανικό για μαθητές που δεν μπορούν να διαθέσουν
πολύ χρόνο στις σπουδές τους.
Πρόκειται για ένα βιβλίο ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προετοιμάσει και να
εξοικειώσει τους μαθητές με την καινούρια μορφή των εξετάσεων ECCE.
Η καινοτομία του βιβλίου είναι ότι ανακυκλώνει τα γραμματικά φαινόμενα
και το λεξιλόγιο με στόχο την καλύτερη εμπέδωσή τους.
Περιέχει:
• 10 Practice Tests βασισμένα στις αλλαγές του 2021
• επιπλέον multiple-choice ερωτήματα γραμματικής και λεξιλογίου
μετά από κάθε Practice Test για περαιτέρω εξάσκηση
• 10 Vocabulary Reviews με επαναληπτικές λεξιλογικές ασκήσεις για
κάθε Practice Test
• 10 Speaking Tests
• Glossary
• περιγραφή του καινούριου format των εξετάσεων
• αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο βαθμολόγησης του Speaking
και Writing

256 σελ.
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Ν
ΕΑ - Test Booklet με 2 Revision Tests
Ρ
- Companion με μετάφραση του Vocabulary και παραδείγματα
ΔΩ

Exams ECCE B2

Michigan ECCE B2
Speak your mind in writing
Michigan ECCE
Πρόκειται για ένα βιβλίο που διδάσκει στον μαθητή τη συγγραφή
Emails/Letters & Essays. Προσφέρει επίσης υλικό για εξάσκηση
στην προφορική εξέταση.
Περιέχει:
• 10 διπλά μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν writing tasks,
warm-up ερωτήσεις, πλάνα, μοντέλα εκθέσεων και ασκήσεις
• αναλυτική εισαγωγή για Email/Letter & Essay Writing
• Useful Linking Words & Phrases
• 20 Extra Writing Topics
• 9 Speaking Tests
• Glossary

116 σελ.

RECOMMENDED BOOK COMBINATION
Για ολοκληρωμένη προετοιμασία
στις εξετάσεις Michigan ΕCCE,
επιλέξτε τον προτεινόμενο
συνδυασμό βιβλίων, με
Preparation Book, Practice
Test Book και Writing Book, και
επωφεληθείτε με ΕΚΠΤΩΣΗ
στην τελική τιμή!

Προαιρετικό βιβλίο

Grammalysis B2
• 36 μαθήματα
• 6 Revision Lessons
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
• λεξιλόγιο (thematic vocabulary, derivatives,
prepositional phrases, phrasal verbs, words
easily confused)

ΔΩΡΕΑΝ Test Booklet με 6 Revision Tests

192 σελ.
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Exams C1 - ALCE

Advance to Proficiency C1
Η σειρά αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για την απόκτηση του ECPE προσφέροντας γνώσεις επιπέδου C1. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα
στους μαθητές να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ALCE, δεδομένου ότι διδάσκει οργανωμένα και μεθοδικά όλη την εξεταστέα ύλη του
ενδιάμεσου αυτού πιστοποιητικού πριν την απόκτηση του ECPE. Η καινοτομία της σειράς είναι ότι όλα τα βιβλία της λειτουργούν αρμονικά
και συμπληρωματικά μεταξύ τους.
Advance to Proficiency
Coursebook
Πρόκειται για ένα βιβλίο
που βοηθάει τους μαθητές
να προετοιμαστούν για τις
εξετάσεις ALCE.
Περιέχει:
• 40 μαθήματα με Reading,
Vocabulary και θεωρία
γραμματικής
• 10 Revision Lessons
• μεγάλη ποικιλία
συνοδευτικών ασκήσεων

Advance to Proficiency
Listening
Ένα βιβλίο για
επιπλέον ενίσχυση
των δεξιοτήτων
ακουστικής κατανόησης
με στόχο την καλύτερη
προετοιμασία των
μαθητών για τις
εξετάσεις ALCE.
Περιέχει:
• 16 Listening
Practice Tests
βασισμένα στο format
του ALCE

ΑΝ Test Booklet με
ΡΕ 5 Revision Tests
Ω
Δ
192 σελ.

88 σελ.

Speak your mind in
writing C1
Πρόκειται για ένα
ολοκληρωμένο βιβλίο
Writing επιπέδου C1.
Περιέχει:
• 10 διπλά μαθήματα
με warm-up ερωτήσεις,
προτεινόμενα πλάνα
εκθέσεων, βοηθητικές
ασκήσεις και tips
• εισαγωγή για Essay
Writing
• Useful Linking Words
& Phrases
• 10 Extra Essay Topics

96 σελ.

200 σελ.

Προαιρετικά βιβλία

Grammalysis C1-C2
• 15 Modules
• 5 Revision Lessons
• θεωρία γραμματικής
στα ελληνικά
• λεξιλόγιο (derivatives,
prepositional phrases,
phrasal verbs, words
easily confused)

ALCE
6 Complete
Practice Tests
Περιέχει:
• 6 Complete Practice
Tests βασισμένα στο
format του ALCE
• πληροφορίες για τις
εξετάσεις του ALCE

Ν
ΕΑ Test Booklet με
Ρ
5 Revision Tests
ΔΩ

Ιδανικό για μαθητές
που δεν μπορούν να
διαθέσουν πολύ χρόνο
στις σπουδές τους.
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Advance to Proficiency
16+4 Practice Tests
Η καινοτομία του βιβλίου
είναι ότι ανακυκλώνει τα
γραμματικά φαινόμενα και
το λεξιλόγιο με στόχο την
καλύτερη εμπέδωσή τους.
Περιέχει:
• 16 GVR Practice
Tests (Grammar,
Vocabulary, Reading)
• 4 Revision Tests
• 4 Vocabulary
Revision Lessons
• Oral Practice με 8
Complete Oral
Examination Tests
με σύγχρονη
θεματολογία

120 σελ.

160 σελ.

Michigan ECPE C2 Complete
Πρόκειται για ένα βιβλίο επιπέδου C2 που προετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις ECPE.
Είναι βασισμένο στο νέο format του 2021 και λειτουργεί ως μία οικονομική λύση καθώς συνδυάζει
preparation και practice.
Περιέχει:

NEW

1ο μέρος:
• Reading Training με exam-based κείμενα και
αναλυτική καθοδήγηση για τα πιο συχνά ερωτήματα
που συναντώνται στις εξετάσεις
• Vocabulary Focus με ποικιλία λεξιλογικών ασκήσεων
• παρουσίαση της γραμματικής στα αγγλικά με
συνοδευτικές ασκήσεις για εμπέδωση
• Vocabulary Building με phrasal verbs, derivatives,
words easily confused, idioms και prepositional
phrases με συνοδευτικές ασκήσεις

2ο μέρος:
• 10 Practice Tests με Writing,
Listening και Reading (Grammar,
Cloze, Vocabulary, Reading)
• Speaking section με Speaking Test
Guidelines, αναλυτική προετοιμασία
για κάθε stage, Model Speaking Test,
Useful Phrases και 10 Speaking Tests
• Glossary

Exams ECPE C2

Michigan ECPE C2

304 σελ.

NEW

Michigan ECPE C2 Final
Πρόκειται για ένα βιβλίο επιπέδου C2 που προετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις ECPE.
Είναι βασισμένο στο νέο format του 2021.
Περιέχει:
• 10 Practice Tests με Writing, Listening και Reading (Grammar, Cloze, Vocabulary, Reading)
• Speaking section με Speaking Test Guidelines, αναλυτική προετοιμασία για κάθε stage, Model
Speaking Test, Useful Phrases και 10 Speaking Tests
• Glossary

224 σελ.

Speak your mind in writing Michigan ECPE
Πρόκειται για ένα βιβλίο Writing επιπέδου C2 που προετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις ECPE.
Περιέχει:
• 6 διπλά μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν writing tasks με σύγχρονη θεματολογία, warm-up
ερωτήσεις, πλάνα, μοντέλα εκθέσεων και ασκήσεις
• εισαγωγή που περιλαμβάνει αναλυτική καθοδήγηση και ασκήσεις με σκοπό την προετοιμασία για
Article/Proposal & Essay Writing και οδηγίες για τη σωστή χρήση των infographics
• Linking Words & Useful Phrases
• 6 Extra διπλά Writing Tasks
• Glossary

84 σελ.

RECOMMENDED BOOK COMBINATION
Για ολοκληρωμένη προετοιμασία στις εξετάσεις Michigan ΕCPE, επιλέξτε
τον προτεινόμενο συνδυασμό βιβλίων, με Preparation Book, Practice Test
Book και Writing Book, και επωφεληθείτε με ΕΚΠΤΩΣΗ στην τελική τιμή!
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Exams ECPE C2

Michigan ECPE C2
NEW

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε ποια βιβλία
να διδάξετε ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών σας.

Michigan ECPE C2 Super Final
Πρόκειται για ένα βιβλίο επιπέδου C2 που προετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις ECPE και
είναι βασισμένο στο νέο format του 2021.
Περιέχει:
• 20 Practice Tests με Writing, Listening και Reading (Grammar, Cloze, Vocabulary, Reading)
• Speaking section με Speaking Test Guidelines, αναλυτική προετοιμασία για κάθε stage,
Model Speaking Test, Useful Phrases και 20 Speaking Tests
• Glossary

Μπορεί να συνδυαστεί με τα:
• Speak your mind in writing Michigan ECPE για προετοιμασία στο Writing section
• Grammalysis C1-C2 για επιπλέον εξάσκηση στη γραμματική

432 σελ.

Proficiency Foundations
Michigan ECPE Coursebook
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα βασικό εργαλείο μίας ολοκληρωμένης προετοιμασίας για την απόκτηση
του Michigan ECPE. Η καινοτομία του βιβλίου αυτού είναι ότι βοηθάει τη μετάβαση στο επίπεδο C2,
προετοιμάζοντας επαρκώς τους μαθητές για την απόκτηση του ECPE.
Περιέχει:
• 18 Units
• 4 Revision Lessons με Grammar Theory, Vocabulary, Reading, Listening, Speaking και Writing με
μεγάλη ποικιλία συνοδευτικών ασκήσεων
• Extra Vocabulary Practice
• Glossary
ΑΝ - Test Booklet με 6 Tests
ΡΕ - Companion με αγγλικούς ορισμούς και παραδείγματα για όλο το λεξιλόγιο
Ω
Δ
168 σελ.

336 σελ.

Michigan Proficiency
Pre-Final Initial ECPE Preparation
Πρόκειται για ένα βιβλίο επιπέδου C2 που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Coursebook και
προετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις ECPE.
Περιέχει:
• 40 Lessons με θεωρία γραμματικής και
ασκήσεις Grammar, Cloze, Vocabulary και
Reading
• 4 Glossary Lessons με στόχο την ανακύκλωση
του λεξιλογίου
• Extra Listening, Writing & Speaking Practice
• Extra Essay Preparation με αναλυτικές οδηγίες
και ασκήσεις για διαφορετικά είδη εκθέσεων
• 8 Essay Lessons τα οποία αναπτύσσουν
essay topics μέσα από warm-up ερωτήσεις,
προτεινόμενα μοντέλα εκθέσεων και βοηθητικές
ασκήσεις
• 20 Writing Topics βασισμένα στα θέματα των
τελευταίων εξετάσεων
• Appendix με Words Easily Confused, πίνακες
με Verbs/Adjectives/Nouns + Prepositions

Ν
ΕΑ - Test Booklet με 4 Progress Tests
Ρ
- Companion με αγγλικούς ορισμούς και παραδείγματα για όλο το λεξιλόγιο
ΔΩ
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160 σελ.

Grammalysis C1-C2
• 15 Modules
• 5 Revision Lessons
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
• λεξιλόγιο (derivatives, prepositional phrases,
phrasal verbs, words easily confused)
Ν
ΕΑ Test Booklet με
Ρ
5 Revision Tests
ΔΩ

248 σελ.

312 σελ.

136 σελ.

Ιδανικό για όσους δεν
μπορούν να διαθέσουν
πολύ χρόνο στις
σπουδές τους.

Τα βιβλία αυτά είναι απαραίτητα για όλους
τους υποψηφίους των εξετάσεων ESB
(B1, B2, C1, C2).
Περιέχουν:
1ο μέρος:
• Grammar & Vocabulary Preparation
που αποτελείται από ενότητες με
επαναληπτικές ασκήσεις πάνω σε
συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα
• λίστες με phrasal verbs, derivatives,
idioms & prepositional phrases με
αναλυτική επεξήγηση και ασκήσεις
εμπέδωσης
2ο μέρος:
• Practice Tests
• Speaking Tests
• 2 Sample Papers
• Glossary

Exams ESB B1 | B2 | C1 | C2

Success in ESB B1 | B2 | C1 | C2

Ν
ΕΑ Companion με μετάφραση
Ρ
του Vocabulary
ΔΩ
320 σελ.

364 σελ.

RECOMMENDED BOOK COMBINATION
Για ολοκληρωμένη προετοιμασία στις εξετάσεις ΕSB B2, επιλέξτε τον
προτεινόμενο συνδυασμό βιβλίων, με Coursebook, Practice Test Book και
Writing Book, και επωφεληθείτε με ΕΚΠΤΩΣΗ στην τελική τιμή!

Let’s IELTS! Preparation & Practice - 10 Complete Practice Tests
Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην αποτελεσματική προετοιμασία των μαθητών για το πιστοποιητικό
IELTS.
Περιέχει:
• συνοπτική θεωρία γραμματικής στα αγγλικά και ασκήσεις εμπέδωσης βασισμένες στο format
του IELTS
• αναλυτικό Test Preparation και για τα 4 parts του ΙELTS (Listening, Reading, Writing, Speaking)
• Useful Tips
• 10 Complete IELTS Practice Tests
• Thematically organised vocabulary list

Exams IELTS

Let’s IELTS!

304 σελ.

Ν
ΕΑ Booklet με τη θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
Ρ
και με Listening & Reading Glossary
ΔΩ
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Exams MSU B2 | C2

Go for MSU B2 | C2
Πρόκειται για δύο βιβλία που συνδυάζουν preparation και practice και είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να προετοιμάσουν τους μαθητές
για τις εξετάσεις του MSU CELC και MSU CELP αντίστοιχα.
Go for MSU CELC B2
Exam Preparation & 10 Complete Practice Tests
1ο μέρος:
• 10 Modules με Reading, Grammar Theory στα ελληνικά και
Vocabulary με μεγάλη ποικιλία συνοδευτικών ασκήσεων
• Glossary
• Exam Description & Essay Preparation με writing models,
suggested plans, useful phrases και tips
2ο μέρος:
• 10 Practice Tests με Glossary που ανακυκλώνουν τα
γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο με στόχο την
καλύτερη εμπέδωσή τους
• 10 Speaking Tests

312 σελ.
68 σελ.

Συνοδεύεται ΔΩΡΕΑΝ από βιβλίο με 3 ολοκληρωμένα
Practice Tests, βασισμένα στις αλλαγές του 2020.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους εξής
τρόπους:
Στην αρχή του σχολικού έτους, ως μια οικονομική λύση,
καθώς συνδυάζει Coursebook και Practice Tests σε ένα
βιβλίο.
Για μαθητές που επιθυμούν ταχύρρυθμη διδασκαλία γιατί
θέλουν να δώσουν εξετάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Για μαθητές που επιθυμούν ταχύρρυθμη διδασκαλία γιατί
επαναλαμβάνουν την τάξη του MSU.

RECOMMENDED BOOK COMBINATION
Για ολοκληρωμένη προετοιμασία στις εξετάσεις MSU CELC B2, επιλέξτε
τον προτεινόμενο συνδυασμό βιβλίων, με Coursebook, Practice Test Book
και Writing Book, και επωφεληθείτε με ΕΚΠΤΩΣΗ στην τελική τιμή!

Go for MSU CELP C2
Preparation & 15 Complete Practice Tests
1ο μέρος:
• Exam Description & Essay Preparation
με writing models, suggested plans,
useful phrases και tips
2ο μέρος:
• 15 Practice Tests με Glossary που
ανακυκλώνουν τα γραμματικά φαινόμενα
και το λεξιλόγιο με στόχο την καλύτερη
εμπέδωσή τους
3ο μέρος:
• Speaking Preparation με tips και
useful phrases

352 σελ.

ΑΝ 100 Extra Grammar Items Booklet με
ΡΕ 100 grammar items αυξημένης δυσκολίας
Ω
Δ
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Πρόκειται για μια σειρά βιβλίων που συνδυάζουν preparation και practice και προετοιμάζουν τους μαθητές για τις εξετάσεις LRN
(B1, B2, C2).
The Key to LRN B1
4 Complete Practice Tests & 2 Past Papers
• Introduction to the LRN Exam
• Χρήσιμες συμβουλές για τις εξετάσεις
• 4 Practice Tests με Listening, Writing, Reading, Use of English και Glossary
• 1 Sample Speaking Test
• 4 Speaking Practice Tests
• 2 Past Papers με Glossary
• Speaking Support Material για ολοκληρωμένη προετοιμασία για την προφορική εξέταση

156 σελ.

The Key to LRN B2
Grammar Preparation,
10 Complete Practice Tests &
5 Past Papers
• 10 Modules με ασκήσεις γραμματικής
• 1 Consolidation Module για
επανάληψη της ύλης
• Introduction to the LRN Exam
• 10 Practice Tests με Listening,
Writing, Reading, Use of English και
Glossary
• 1 Sample Speaking Test
• 10 Speaking Practice Tests
• 5 Past Papers με Glossary
• χρήσιμες συμβουλές για τις εξετάσεις

Exams LRN B1 | B2 | C2

The key to LRN B1 | B2 | C2

The Key to LRN B2
Grammar Preparation &
10 Complete Practice Tests

264 σελ.

• 10 Modules με ασκήσεις
γραμματικής
• 1 Consolidation Module
για επανάληψη της ύλης
• Introduction to the LRN
Exam
• 10 Practice Tests με
Listening, Writing, Reading,
Use of English και Glossary
• 1 Sample Speaking Test
• 10 Speaking Practice Tests

172 σελ.

RECOMMENDED BOOK COMBINATION
Για ολοκληρωμένη προετοιμασία στις εξετάσεις LRN B2, επιλέξτε τον
προτεινόμενο συνδυασμό βιβλίων, με Coursebook, Practice Test Book και
Writing Book, και επωφεληθείτε με ΕΚΠΤΩΣΗ στην τελική τιμή!

The Key to LRN C2
Grammar Preparation,
8 Complete Practice Tests & 7 Past Papers

The Key to LRN C2
Grammar Preparation &
8 Complete Practice Tests

• 10 Modules με ασκήσεις γραμματικής
• 1 Consolidation Module για
επανάληψη της ύλης
• Introduction to the LRN Exam
• 8 Practice Tests με Listening, Writing,
Reading, Use of English και Glossary
• 1 Sample Speaking Test
• 8 Speaking Practice Tests
• 7 Past Papers με Glossary

• 10 Modules με ασκήσεις
γραμματικής
• 1 Consolidation Module για
επανάληψη της ύλης
• Introduction to the LRN
Exam
• 8 Practice Tests με Listening,
Writing, Reading, Use of
English και Glossary
• 1 Sample Speaking Test
• 8 Speaking Practice Tests

300 σελ.

160 σελ.
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Το βιβλίο αυτό είναι ένα βασικό εργαλείο για τους μαθητές που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του TOEIC καθώς
συνδυάζει preparation και practice.

Ιδανικό για όσους δεν μπορούν να
διαθέσουν πολύ χρόνο στις σπουδές τους
καθώς η ύλη είναι σχεδιασμένη ώστε να
καλύπτεται περίπου σε 3 μήνες.
Targeting New TOEIC
Preparation & 7 Complete Practice Tests
1ο μέρος:
• 9 Units με θεωρία γραμματικής στα ελληνικά και συνοδευτικές
ασκήσεις, λεξιλογικές ασκήσεις και κείμενα με ερωτήσεις
κατανόησης
• 3 Consolidation Units με επαναληπτικές ασκήσεις για καλύτερη
εμπέδωση της γραμματικής και του λεξιλογίου
• Grammar Reference με συγκεντρωμένη τη θεωρία γραμματικής
στα ελληνικά
2ο μέρος:
• 7 Complete Practice Tests
• Glossary

ΔΩ
ΡΕ
ΑΝ

Exams TOEIC

Targeting New TOEIC

i-book με 600 ερωτήματα γραμματικής
και 200 ερωτήματα λεξιλογίου

376 σελ.

ΔΩ
ΡΕ
ΑΝ

Targeting New TOEIC
5 Complete Practice Tests
Πρόκειται για μία συντομότερη έκδοση του Targeting New TOEIC Preparation & 7 Complete Practice Tests και περιλαμβάνει:
• 5 Complete Practice Tests
• Glossary

208 σελ.
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i-book με 600 ερωτήματα γραμματικής
και 200 ερωτήματα λεξιλογίου

192 σελ.

Success in PTE B2
Intensive Course & 10 Practice Tests
Πρόκειται για ένα βιβλίο που συνδυάζει
preparation και practice και προετοιμάζει
τους μαθητές για τις εξετάσεις PTE
επιπέδου B2.
1ο μέρος:
• 5 Units με αναλυτικές οδηγίες και
ασκήσεις για κάθε μέρος της εξέτασης
PTE, Reading, Writing και μεγάλη
ποικιλία ασκήσεων Vocabulary και
Grammar
2ο μέρος:
• 10 Practice Tests
βασισμένα στο format του PTE
3ο μέρος:
• 5 PTE Speaking Tests βασισμένα
στα θέματα των εξετάσεων
• Glossary

Exams PTE B2 | C2

Success in PTE B2 | C2

88 σελ.

Ιδανικό για όσους δεν μπορούν
να διαθέσουν πολύ χρόνο στις
σπουδές τους.

PTE B2 6 Complete Practice Tests
Πρόκειται για ένα βιβλίο που
προετοιμάζει τους μαθητές για τις
εξετάσεις PTE επιπέδου B2.
1ο μέρος:
• 6 Practice Tests βασισμένα στο
format του PTE
2ο μέρος:
• 5 PTE Speaking Tests βασισμένα
στα θέματα των εξετάσεων
• Glossary

196 σελ.

Success in PTE C2
Intensive Course & 10 Practice Tests
Πρόκειται για ένα βιβλίο που
συνδυάζει preparation και practice
και προετοιμάζει τους μαθητές για τις
εξετάσεις PTE επιπέδου C2.
1ο μέρος:
• 5 Units με αναλυτικές οδηγίες και
ασκήσεις για κάθε μέρος της εξέτασης
PTE, Reading, Writing και μεγάλη
ποικιλία ασκήσεων Vocabulary
και Grammar
2ο μέρος:
• 10 Practice Tests
βασισμένα στο format του PTE
3ο μέρος:
• 6 PTE Speaking Tests βασισμένα
στα θέματα των εξετάσεων
• Glossary

Exams TIE

TIE for all
TIE for all
Πρόκειται για ένα βιβλίο που στόχο έχει την επαρκή προετοιμασία των μαθητών
για τις εξετάσεις του πιστοποιητικού TIE μέσα από πλούσιο και αναλυτικό υλικό
βασισμένο στο format των εξετάσεων.
1ο μέρος:
• αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση του TIE
• 4 Units με οδηγίες για όλα τα μέρη της εξέτασης
• μεγάλη ποικιλία ασκήσεων
2ο μέρος:
• sample conversations, sample investigations, sample news stories,
sample book presentations και sample essays
• Glossary
112 σελ.
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Exams ΚΠΓ B1 & B2

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B1 & B2
ΚΠΓ LEVEL B (Β1 & Β2)
10 (8+2) Complete Integrated Practice Tests
Πρόκειται για ένα βιβλίο επιπέδου B (Β1 & Β2) που στόχο έχει να προετοιμάσει
επαρκώς τους μαθητές για την απόκτηση του ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας) μέσα από Practice Tests με πλούσια θεματολογία και ποικιλία
ασκήσεων.
Περιέχει:
• 8 Practice Tests
• 2 Past Papers που καλύπτουν τις 4 ενότητες του πιστοποιητικού:
Reading comprehension and language awareness, Writing and mediation,
Listening comprehension και Oral production and mediation
• Glossary με ελληνική μετάφραση

236 σελ.

Ειδικό μάθημα Αγγλικών

Αγγλική Φιλολογία
Αγγλική Φιλολογία
Preparation + 11 Practice Tests + 11 Past Papers
Πρόκειται για ένα βιβλίο που συνδυάζει preparation και practice και
προετοιμάζει επαρκώς τους υποψηφίους για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στο
Ειδικό μάθημα των Αγγλικών.
Περιέχει:
1ο μέρος:
• μεγάλη ποικιλία ασκήσεων προετοιμασίας για την εξοικείωση
των μαθητών με όλα τα μέρη της εξέτασης
2ο μέρος:
• 11 Practice Tests με πλούσια θεματολογία για επαρκή εξάσκηση
3ο μέρος:
• 1 Sample Test και 11 Past Papers των τελευταίων ετών
• Glossary

Includes Past Paper 2021

128 σελ.
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Grammar

Grammalysis

NEW

Πλεονεκτήματα της σειράς:
Η θεωρία γραμματικής είναι γραμμένη
στα ελληνικά και με πολύ απλά λόγια.
Είναι πολύ πρακτική καθώς η θεωρία
γραμματικής δίνεται ακριβώς δίπλα από
τις ασκήσεις.
Παρέχει μια μεγάλη ποικιλία
γραμματικών και λεξιλογικών
ασκήσεων με στόχο την εξάσκηση
και εμπέδωση των φαινομένων.
Γίνεται διαρκής επανάληψη της ύλης.
Προετοιμάζει κατάλληλα τους μαθητές
για οποιοδήποτε πιστοποιητικό.
140 σελ.

Grammalysis A1
• 36 μαθήματα
• 12 Vocabulary Lessons
• 6 Writing Lessons
• 6 Revision Lessons
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά

ΔΩΡΕΑΝ

Test Booklet με 6 Revision Tests

172 σελ.

Grammalysis B1
• 40 μαθήματα
• 10 Reviews
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά

192 σελ.

Grammalysis B2
• 36 μαθήματα
• 6 Revision Lessons
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
• λεξιλόγιο (thematic vocabulary,
derivatives, prepositional phrases,
phrasal verbs, words easily confused)

196 σελ.

Grammalysis A2
• 42 μαθήματα
• 14 Vocabulary Lessons
• 14 Writing Lessons
• 7 Revision Lessons
• 10 Final Revision Lessons
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
• βοηθητικό λεξιλόγιο
• οδηγίες για τα Writing Tasks
ΔΩΡΕΑΝ

Test Booklet με 7 Revision Tests

160 σελ.

Grammalysis C1-C2
• 15 Modules
• 5 Revision Lessons
• θεωρία γραμματικής στα ελληνικά
• λεξιλόγιο (derivatives, prepositional
phrases, phrasal verbs, words easily
confused)

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Test Booklet με
10 Revision Tests

Test Booklet με
6 Revision Tests

Test Booklet με
5 Revision Tests

Super Course News
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Skills

Writing Skills
NEW

info

page 23

info

page 27

info

144 σελ.

page 16

116 σελ.

page 28

info

info

88 σελ.

page 24

96 σελ.

page 29

info

80 σελ.

84 σελ.

Speak your mind in writing C2
Πρόκειται για ένα πλήρες βιβλίο Writing επιπέδου C2.
Περιέχει:
• 20 Units με σύγχρονη θεματολογία
• 40 Writing Tasks με warm-up ερωτήσεις, προτεινόμενα πλάνα εκθέσεων, βοηθητικές ασκήσεις και tips
• εισαγωγή για Essay Writing
• Linking Words & Useful Phrases
• 10 Extra Essay Topics

112 σελ.

Speaking Skills
Speaking Practice B1-B2
Πρόκειται για ένα βιβλίο που έχει στόχο να βελτιώσει τις προφορικές δεξιότητες του μαθητή.
Η καινοτομία του είναι ότι παρέχει πλούσιο και αναλυτικό υλικό που βοηθάει τον μαθητή να
εμπλουτίσει τις ιδέες και το λεξιλόγιό του.
Περιέχει:
• 10 θεματικά οργανωμένα Units με μεγάλη ποικιλία ερωτήσεων που συνοδεύονται
από opening phrases, ideas to use και model answers
• θεματικά οργανωμένο Vocabulary Bank
• Extra Practice
• Practice Tests επιπέδου Β1 & Β2
112 σελ.
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Revision Books

Το Revision Book σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε το μάθημα πιο ευέλικτο καθώς περιέχει μεγάλη ποικιλία επιπλέον ασκήσεων,
βασισμένων στην ύλη που έχει διδαχθεί. Είναι ιδανικό για τάξεις με μαθητές διαφορετικής ηλικίας και διαφορετικών δυνατοτήτων.
Το Revision Book μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους εξής τρόπους:
1. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, παράλληλα με τα Coursebook και Activity Book, για περισσότερη επανάληψη και καλύτερη
εμπέδωση της ύλης.
2. Στην αρχή του σχολικού έτους, για την ομαλή ένταξη ενός νέου μαθητή στην κατάλληλη τάξη.
3. Στο τέλος του σχολικού έτους, μετά την ολοκλήρωση των Coursebook και Activity Book, για επανάληψη της ύλης που έχει διδαχθεί
κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
4. Σε θερινά μαθήματα, είτε για επανάληψη της προηγούμενης τάξης είτε για εντατική διδασκαλία της επόμενης τάξης.

Junior A

124 σελ.

Junior B

64 σελ.

Revision Books

στο Revision Book αν το παραγγείλετε
με το πακέτο μαθητή

Junior A & B

144 σελ.

84 σελ.

Senior A | B | C | D

Senior A | B | C

132 σελ.

Senior A | B | C | D

136 σελ.

136 σελ.

184 σελ.

144 σελ.

140 σελ.

136 σελ.

88 σελ.

88 σελ.

88 σελ.

88 σελ.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1

Τα Τετράδια Ενημέρωσης & Προόδου μαθητή καθώς και Dictation & Spelling συμβάλλουν θετικά στην πρόοδο των μαθητών και
αποτελούν τον κρίκο επαφής και συνεργασίας μαθητή-καθηγητή-γονέα και κέντρου ξένων γλωσσών.

Τιμή
τεμαχί
1€ + Φ ου
ΠΑ

ετικέτα μαθητή ή
ΛΟΓΟΤΥΠΟ Κ.Ξ.Γ.
(προαιρετικά)

ετικέτα μαθητή ή
ΛΟΓΟΤΥΠΟ Κ.Ξ.Γ.
(προαιρετικά)

96 σελ.

2

80 σελ.

ΔΩΡΕΑΝ βεβαιώσεις σπουδών για όσους μαθητές χρησιμοποιούν τα βιβλία των εκδόσεων Super Course.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών
βεβαιώνει ότι ο/η μαθητής/τρια
παρακολούθησε με επιτυχία την τάξη

τη σχολική χρονιά

Η επίδοσή του/της ήταν
Η Διεύθυνση του Κ.Ξ.Γ.

3

Διαφημιστικά τετράδια τυπωμένα με το λογότυπο
του Κ.Ξ.Γ. σας, με τον Super Junior και τους φίλους
του, κατάλληλα να μοιραστούν κατά την διάρκεια των
εγγραφών ή στα σχολεία την ημέρα του αγιασμού.
Το τεμ. 0,50€ + ΦΠΑ

4

Ο υπεύθυνος Καθηγητής

Τα 15 καλύτερα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα αγγλικά
σε σύγχρονες εκτελέσεις με παιδικές φωνές. Συνοδεύονται
από βιβλιαράκι με τους αγγλικούς στίχους, την ιστορία του
κάθε τραγουδιού, τις άγνωστες λέξεις μεταφρασμένες στα
ελληνικά και τυπωμένο το λογότυπο του Κ.Ξ.Γ. σας στο CD
και στην κασετίνα. Το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο
για τους μαθητές σας.
Το τεμ. 3,50€ + ΦΠΑ
Ενδεικτική τιμή για ποσότητα από 20 τεμ. και άνω.

32 σελ.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η εκτύπωση και η αποστολή με courier.
Για τον πλήρη κατάλογο των διαφημιστικών επισκεφτείτε το site μας.
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Επωφεληθείτε διπλά στέλνοντας
τους μαθητές σας στο
SPORTS & LANGUAGE CAMP
στη Χαλκιδική.
Σε ένα ιδεώδες περιβάλλον, οι μαθητές σας θα βελτιώσουν
τα Αγγλικά τους και θα περάσουν αξέχαστες διακοπές!
• Μέσα σε πολυεθνικά τμήματα οι μαθητές θα επικοινωνούν
στην Αγγλική γλώσσα
• Επιλεγμένοι καθηγητές για το summer school συντονίζουν
και καθοδηγούν τους μαθητές μας, όχι μόνο στο καθημερινό
μάθημα, αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες του Αγγλικού
προγράμματος
• Ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με διαδραστικούς πίνακες
• Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα μεθοδολογίας που βασίζεται
κυρίως στην προφορική επικοινωνία
Δωρεάν συμμετοχή των μαθητών σας - όσον αφορά τη
διαμονή, διατροφή και συμμετοχή σε όλες τις αθλητικές
δραστηριότητες - αν ο πατέρας τους ή η μητέρα τους
ανήκουν σε συμβεβλημένα ταμεία ή αν είναι δικαιούχοι του
προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
Super Course News
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New Technologies | VR
42

VR Tour
H εφαρμογή Tech it easy! 3 VR Tour προσφέρει μία πρωτόγνωρη εμπειρία
εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσω της εικονικής πραγματικότητας
(Virtual Reality). Αποτελείται από 18 διαφορετικές VR περιηγήσεις και δίνει
την ευκαιρία στους μαθητές να «ταξιδέψουν» εικονικά σε διάφορα μέρη
του πλανήτη -και όχι μόνο- και να γνωρίσουν πολιτισμούς από ολόκληρο
τον κόσμο. Το περιεχόμενο και η θεματολογία τους βασίζονται στην ύλη του
βιβλίου και είναι προσεκτικά σχεδιασμένες, ώστε να ανταποκρίνονται στο
γλωσσικό επίπεδο των μαθητών. Στόχος της εφαρμογής είναι να προσφέρει
στους μαθητές αξέχαστες εμπειρίες μέσα από τις οποίες θα εμπλουτίσουν τις
γνώσεις τους και τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Κάθε περιήγηση συνοδεύεται
από φυλλάδιο εργασιών, με warm-up και follow-up activities, δίνοντας κίνητρο
στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα και να μοιραστούν
αυτά που έμαθαν και βίωσαν κατά τη διάρκεια της εμπειρίας.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο mobile application Tech it easy! 3 στο
Google Play, το App Store και το Oculus Store.

Super Course News

H εφαρμογή Tech it easy! 4 AR Experience προσφέρει μία
πρωτόγνωρη εμπειρία εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσω της
επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality). Αποτελείται
από 6 διαφορετικά μαθήματα του Coursebook και συνδυάζει
τη μάθηση με τη διασκέδαση, αφού ζωντανεύει το περιεχόμενο
των κειμένων στον φυσικό κόσμο των μαθητών δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με το βιβλίο τους. Η επαυξημένη
πραγματικότητα συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση των κειμένων
και στοχεύει στον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών με την
παρουσίαση πρόσθετων πληροφοριών.
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New Technologies | AR

AR Experience
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interactive
books

Δείτε τους μαθητές σας να
βελτιώνουν την προφορά τους,
την ανάγνωση και τις επιδόσεις
τους με το i-book!

από την Junior A έως το C2
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Vocabulary:
Ο μαθητής ακούει και
μαθαίνει την προφορά και τη
μετάφραση των λέξεων με
ευχάριστο τρόπο.

Grammar & Vocabulary
activities:
Ο μαθητής κάνει επανάληψη
τη γραμματική και το
λεξιλόγιο του μαθήματος
με ευχάριστες ασκήσεις σε
μορφή video games.

Reading:
Ο μαθητής εξασκείται στην
ανάγνωση των κειμένων και
του δίνεται η δυνατότητα να
βελτιώσει την προφορά του.

Songs & Video Clips:
Ο μαθητής μαθαίνει και
διασκεδάζει με τα τραγούδια
του βιβλίου.

Videos:
Ο μαθητής βλέπει τα videos
του μαθήματος.

Αυτόματο σύστημα
αξιολόγησης:
Οι ασκήσεις διορθώνονται
αυτόματα και ο καθηγητής
ελέγχει τον μαθητή καθώς
λαμβάνει μέσω e-mail ή με
εκτύπωση τη βαθμολογία
του.

44

Super Course News

Κάντε το μάθημα μέσα στην τάξη ακόμα πιο
αποτελεσματικό και διασκεδαστικό με τις
διαδραστικές ασκήσεις και τα παιχνίδια που
προστέθηκαν στο interactive software των
βιβλίων μας.

NEW
Interactive
Software &
Games

Διαδραστικοί
Πίνακες σε Κέντρα
Ξένων Γλωσσών

Animated Videos

με την ιστορία του μαθήματος

Όλη η ύλη των
βιβλίων από
Pre-Junior έως
Proficiency C2

ΔΩΡΕΑΝ τεχνική
υποστήριξη

Εκπαιδευτικά Videos

που ζωντανεύουν τα κείμενα του Coursebook

Video Clips

των τραγουδιών του μαθήματος

Grammar Videos

με τη γραμματική του μαθήματος

Τρισδιάστατα παιχνίδια
σε κάθε μάθημα
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TEACHER’S i-book
Το πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο
που θα σας λύσει τα χέρια και θα κάνει
την προετοιμασία του μαθήματος πιο εύκολη!
Το Teacher’s i-book παρέχει στους καθηγητές όλο το απαραίτητο
διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς. Περιλαμβάνει:
το i-book του μαθητή, με όλα τα Lessons και extras της
σειράς
Printable & Interactive Teaching Material, με tests &
quizzes σε ηλεκτρονική και διαδραστική μορφή, είτε για
εκτύπωση είτε για αποστολή με email στους μαθητές
(συμπεριλαμβάνονται term tests και final test)
Audio Section, με το ακουστικό υλικό της σειράς
(συμπεριλαμβάνονται και τα ηχητικά του Revision Book)
Teacher’s Guide με αναλυτική καθοδήγηση και χρήσιμες
συμβουλές για τον τρόπο διδασκαλίας της σειράς
Tutorial videos με βοηθητικές step-by-step οδηγίες για τον
τρόπο λειτουργίας διάφορων εκπαιδευτικών εργαλείων,
όπως το Talking Pen και το i-book

Με λεπτομερείς
οδηγίες και
επεξηγήσεις για
την ορθή χρήση του.

Ιδιαίτερα πρακτικό
τόσο για δια ζώσης όσο
και για διαδικτυακά
μαθήματα.

Με συγκεντρωμένο
το ακουστικό υλικό
όλων των components
της σειράς για τη
διευκόλυνσή σας.

Το Τeacher’s i-book παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ
με το πακέτο καθηγητή.

