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P O W E R E D  B Y

U N I V E R S I T Y  S T U D I E S

Όλοι γνωρίζουμε πως η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι η πιο
σημαντική επένδυση για το μέλλον των παιδιών! 

Η αναζήτηση των σωστών επιλογών και η λήψη των κατάλληλων
αποφάσεων για τη χώρα, το πανεπιστημιακό ίδρυμα και τη σχολή που
θα επιλέξει κανείς, είναι απαραίτητες συνισταμένες για την επιτυχημένη
ακαδημαϊκή καριέρα, την άρτια επαγγελματική πορεία και την
ισορροπημένη ψυχική υγεία των μαθητών και μαθητριών και αυριανών
επιστημόνων.

Εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το καλύτερο
πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να σας δώσουμε τις σωστές κατευθύνσεις
και προοπτικές και να συνεργαστούμε μαζί σας ώστε να έχετε ένα
σίγουρο αποτέλεσμα!

Στη διάθεση σας!
Τόνια Κεράτσα ΒΑ, ΜΑ
Μάνος Σιγανός ΒΑ, ΜΑ



Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ  Σ Ε

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ
Ε Π Ι Π Ε Δ Ο

L I V E  Y O U R
S T U D I E S

Καθοδήγηση και συμβουλευτική 

Μαθήματα για τις εξετάσεις στη

γλώσσα στόχο (π.χ.χημεία,

μαθηματικά, critical thinking,

θεωρητικά μαθήματα)

 Μαθήματα για τις εξετάσεις

γλωσσομάθειας

Αιτήσεις, έγγραφα, μεταφράσεις 

Ασφαλιστική κάλυψη

Τι προσφέρουμε:

Παρέχουμε την ευκαιρία σε όποιον/α

επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση σε

σπουδές διεθνούς κύρους

(προπτυχιακές & μεταπτυχιακές), είτε

οι σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν

την πρώτη του επιλογή, είτε το

εναλλακτικό του σχέδιο. Παρόλο που

πολλές φορές η διαδικασία

αναζήτησης της κατάλληλης σχολής

και η εισαγωγή σε αυτή, μπορεί να

είναι χαοτικές, εμείς σας

προσφέρουμε τις λύσεις:

Ποιοι είμαστε:
είμαστε πτυχιούχοι καθηγητές με πολύ

μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία, την

ενασχόληση με τις εκπαιδευτικές

ανάγκες των μαθητών και μαθητριών

μας και υπέρμαχοι της αριστείας.

Ερευνούμε τα εκπαιδευτικά πρότυπα σε

διεθνές επίπεδο διαμορφώνοντας τις

κατάλληλες προοπτικές, ανάλογα με τις

επιθυμίες και το όραμα των υποψηφίων

φοιτητών και φοιτητριών. Είμαστε

πολύγλωσσοι, υποστηρικτές της

διαφορετικότητας, των global goals &

opportunities, και επιθυμία μας είναι να

βοηθάμε τους μαθητές μας να

πετυχαίνουν τους στόχους τους.

Υπεύθυνοι προγράμματος: 

Τόνια Κεράτσα ΒΑ, ΜΑ

Μάνος Σιγανός ΒΑ, ΜΑ



Ο Ι
Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ
Μ Α Σ

L O O K
A H E A D

Οι παροχές μας είναι εξατομικευμένες

ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε

σχολής εισαγωγής, τις ανάγκες του

υποψηφίου και τη χώρα που βρίσκεται

το πανεπιστημιακό ίδρυμα, στο οποίο

στοχεύουμε. 

Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για

προπτυχιακές και μεταπτυχιακές

σπουδές σε όποια χώρα σας ενδιαφέρει

Τα μαθήματα μας γίνονται δια ζώσης και

διαδικτυακά.

Μετά την αρχική μας συζήτηση με

βάση τις επιθυμίες, τους στόχους

και τις ανάγκες του μαθητή/της

μαθήτριας, προτείνουμε και

σχεδιάζουμε μαζί σας το πλάνο που

θα ακολουθήσουμε.

Ανάλογα με τη χώρα και τη σχολή

που στοχεύουμε ξεκινάμε, όπου

απαιτείται, τα μαθήματα

προετοιμασίας για τις εισαγωγικές

εξετάσεις και τις εξετάσεις

γλωσσομάθειας στη γλώσσα που

μας ενδιαφέρει.

Παράλληλα, μεταφράζουμε και

επικυρώνουμε τα απαραίτητα

έγγραφα και ετοιμάζουμε το

portfolio (αίτηση) του υποψηφίου.

Αναλαμβάνουμε, σε συνεργασία με

τον υποψήφιο, το personal statement

ή motivational letter, εφ' όσον

ζητηθεί από το πανεπιστήμιο.

Προσφέρουμε τη δυνατότητα 

 διαδικτυακής εξέτασης στο χωρό

μας, εφ' όσον παρέχεται από το

πανεπιστήμιο.

Η διαδικασία:

 



Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ

S M A R T L E A R N I N G

Μπορεί το παιδί μου να έχει ιατρική

κάλυψη στην ξένη χώρα;

Ναι! Σας φέρνουμε σε επαφή με τους

αξιόπιστους συνεργάτες ,μας για την

παροχή ασφαλιστικής κάλυψης του

υποψηφίου κατά τη διάρκεια των

σπουδών.

Ποια πρότυπα εξετάσεων καλύπτετε;

Αναλαμβάνουμε προετοιμασία όλων των

προτύπων διαθνών εξετάσεων εισαγωγής,

όπως IMAT, BMAT, UCAT, SAT, GRE, TSA.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία

σε περίπτωση που κάποιο πανεπιστήμιο

διεξάγει τις δικές του εξετάσεις. Σε όλα τα

μαθήματα διδάσκουμε και την

απαιτούμενη ορολογία στη γλώσσα-

στόχο.

Καλύπτουμε επίσης όλες τις απαιτούμενες

εξετάσεις γλωσσομάθειας (π.χ. IELTS,

Cambridge, CERVANTES, PUSKIN, CELI κ.λπ). 

Πότε πρέπει να ξεκινήσω την

προετοιμασία;

Καθώς η προετοιμασία για τα

πανεπιστήμια του εξωτερικού καλύπτει

και την ύλη των πανελληνίων

εξετάσεων, η προετοιμασία μπορεί να

ξεκινήσει ήδη από τη β' λυκείου. Με τον

τρόπο αυτό, υπάρχουν πολλές

εναλλακτικές δυνατότητες επιτυχίας 

 χωρίς επιπλέον κόπο. Φυσικά, μπορούν

να γίνουν και ταχύρρυθμα μαθήματα

πριν την διεξαξωγή των εξετάσεων

εισαγωγής.



L O V E
T E A C H I N G

Για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνηση ή περαιτέρω διευκόλυνση,

στην διάθεση σας!

Στοιχεία επικοινωνίας/Δήλωση ενδιαφέροντος/Ερωτήσεις:

Tόνια Κεράτσα

hello@ltwo.gr

www.ltwo.gr

Facebook: L.two

Instagram: love.l.two

τηλ.: 22210 29880

Αριθμός αδείας ΕΟΠΠΕΠ: 2307083 



Το κέντρο ξένων γλωσσών και μεταφραστικών υπηρεσιών L.two αποτελεί

μια οικογενειακή επιχείρηση (πρώην κέντρο ξένων γλωσσών Λάμπρου), με

παρουσία 42 ετών στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης! Τα τελευταία

6 χρόνια η Τόνια Κεράτσα έχει αναλάβει την διοίκηση και το L.two

αποτελεί έναν συνεχώς εξελισσόμενο εκπαιδευτικό οργανισμό με

συνεργασίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, που επενδύει στην εξέλιξη

μικρών και μεγάλων μαθητών, την καινοτομία στις B2B συνέργειες και τον

γλωσσικό επαγγελματισμό. 

Στο L.two παραδίδουμε μαθήματα Αγγλικών, Ισπανικών και Ρωσικών,

γενικών, επαγγελματικών και ορολογίας. Κάνουμε σεμινάρια για καθηγητές

και teacher training courses. Επίσης, σε συνεργασία με αξιόλογους

καθηγητές άλλων κλάδων, έχουμε ξεκινήσει μαθήματα εισαγωγής σε

πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και τις αιτήσεις σε αυτά. 

 Στο L.two συνεργαζόμαστε με καθηγητές με πανεπιστημιακή εμπειρία,

φυσικούς ομιλητές της κάθε γλώσσας με διάθεση για συνεχόμενη εξέλιξη.

Στο L.two μεταφράζουμε στις γλώσσες εργασίας μας, εξερευνούμε τη

γλώσσα, επενδύουμε στη γνώση των μαθητών μας, αγαπάμε τη δουλεία

μας και την κάνουμε καλά!

Θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας και να σας βοηθήσουμε να

κατακτήσετε τους γλωσσικούς σας στόχους!

Φιλικά,

Τόνια Κεράτσα

Αγγλική Φιλολογία ΕΚΠΑ

Ισπανική Φιλολογία ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακό στην τεχνική και Εμπορική Μετάφραση UMIST

LinkedIn: Antonia Keratsa


