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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

MOCK INTERVIEWS 

(ΚΞΓ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) 

 

 Με σκοπό την πληρέστερη προετοιμασία των υποψηφίων και την διαφήμιση του Κέντρου σας, 

προγραμματίζουμε την διεξαγωγή Mock Interviews. Πραγματοποιούνται δια ζώσης ή μέσω ψηφιακής 

αίθουσας Europalso (online).  

1. Mock interviews: 
o Προσομοίωση που αφορά στις εξετάσεις ESB,CAMBRIDGE προσφέρεται από έμπειρους, ειδικά 

εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εξεταστές-συμβούλους για όσους μαθητές ΚΞΓ έχουν δηλωθεί 

να συμμετέχουν στις εξετάσεις.  

Προσομοίωση προφορικών εξετάσεων ESB,CAMBRIDGE 

Στην «Προσομοίωση» οι μαθητές σας που έχουν δηλωθεί να συμμετέχουν στις εξετάσεις ο εξεταστής 

ΔΕΝ σας δίνει βαθμολογία για τα ζευγάρια των μαθητών, αλλά μόνο παρατηρήσεις σχετικά με την 

εικόνα τους. Η διάρκεια της Προσομοίωσης είναι ανάλογη του αριθμού των υποψηφίων και του 

επιπέδου στο οποίο εξετάζονται. 

o Προσομοίωση που αφορά στις εξετάσεις IELTS προσφέρεται από έμπειρους, ειδικά εκπαιδευμένους 

και πιστοποιημένους εξεταστές-συμβούλους για τα κξγ. 

Προσομοίωση προφορικών εξετάσεων IELTS   

Στην «Προσομοίωση» o κάθε υποψήφιος εξετάζεται μόνος του, διαδικτυακά και δίνεται feedback. Η 

διάρκεια της Προσομοίωσης είναι 11- 14 λεπτά. 

 
Για την καλύτερη οργάνωση και ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, συμπληρώστε την παρακάτω ειδική 

φόρμα. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή απορία, επικοινωνήστε με το γραφείο εξετάσεων του 
Συνδέσμου, στο 210 3830752 (εσωτ.1), αρμόδιες υπάλληλοι, κες Βίκυ Μπουγιουκλή, Δήμητρα Χρυσάγη. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ημερομηνία: ____________ 
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ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΞΓ  

Εξεταστική Περίοδος: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 
___________________________________________________________ 
ΟΝΟΜΑ: 
___________________________________________________________ 
ΠΕΡΙΟΧΗ: 
___________________________________________________________ 
ΤΗΛ. :    ΚΙΝΗΤO: 
___________________________________________________________ 
E-MAIL: 
___________________________________________________________ 

 

 
 
Δήλωση Ενδιαφέροντος: 
 

 Ενδιαφέρομαι να γίνει Προσομοίωση Προφορικής Εξέτασης ESB  

o Αριθμός υποψηφίων ESB (κατά προσέγγιση) για τις εξετάσεις Δεκεμβρίου 2018  

 

 Ενδιαφέρομαι να γίνει Προσομοίωση Προφορικής Εξέτασης CAMBRIDGE  

o Αριθμός υποψηφίων CAMBRIDGE (κατά προσέγγιση) για τις εξετάσεις  

Δεκεμβρίου 2018 

 

 Ενδιαφέρομαι να γίνει Προσομοίωση Προφορικής Εξέτασης IELTS  

o Αριθμός υποψηφίων IELTS (κατά προσέγγιση) για τις εξετάσεις  

 

 
 

 Την συμπληρωμένη φόρμα μπορείτε να την αποστείλετε με e-mail europalso@europalso.gr ή με 
φαξ 211 7600080 ή ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Συνδέσμου: Ακαδημίας 98-100, Αθήνα, 10677. 
Πληροφορίες: Γραφείο Εξετάσεων, στο 210 3830752 (εσωτ.1), αρμόδιες υπάλληλοι, κες Βίκυ Μπουγιουκλή, 
Δήμητρα Χρυσάγη. 
 


