
 

1/16 

2 

 

Το flex English B2 
χωρίζεται σε πέντε 
κατηγορίες : 

 

 Vocabulary 

 Grammar 

 Reading 

 Listening 

 Writing 
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Τα 15 topics που 
περιλαμβάνονται στο 
Vocabulary. 

Κάθε topic χωρίζεται 
σε Presentation και 
Practice. 
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Η πρώτη δραστηριότητα του 
Presentation ενός Vocabulary 
Unit. 

Οι λέξεις παρουσιάζονται σε 
ομάδες και όχι όλες μαζί ώστε 
να είναι ευκολότερο για τον 
μαθητή να τις αντιμετωπίσει.  

Για κάθε λέξη υπάρχει 
ηχητικό απόσπασμα με την 
προφορά της από native 
speaker, μετάφραση στα 
Ελληνικά και μια πρόταση 
που περιέχει την λέξη ώστε 
να μπορεί ο μαθητής να την 
κατανοήσει καλύτερα.  

Εκτός από αυτά έχουμε 
συνδέσει το oxford dictionary 
για πιο λεπτομερή μελέτη. 

Παρέχονται δραστηριότητες 
που βοηθούν τον μαθητή να 
μάθει πιο εύκολα και 
ευχάριστα το λεξιλόγιο. 
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Δραστηριότητα του 
Practice ενός Vocabulary 
Unit. 

Αυτές οι δραστηριότητες 
ελέγχουν αν ο μαθητής 
διάβασε τις λέξεις μέσα 
από το Presentation. 

Έτσι ο καθηγητής μπορεί 
να ξέρει αν ο μαθητής 
ήρθε διαβασμένος στο 
μάθημα ή όχι. 

Εκτός από την 
βαθμολόγηση όταν ο 
μαθητής απαντήσει 
βλέπει και επιπρόσθετη 
βοήθεια όπως αυτή που 
φαίνεται δίπλα. 
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Τα 15 topics που 
περιλαμβάνονται στο 
Grammar. 

Κάθε topic χωρίζεται 
σε Presentation και 
Practice. 
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Το Presentation κάθε 
Unit γραμματικής 
περιέχει μια σειρά 
από βίντεο και μικρές 
δραστηριότητες που 
βοηθούν τον μαθητή 
να θυμηθεί και να 
εμπεδώσει καλύτερα 
την γραμματική. 
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Εδώ βλέπουμε την 3η 
άσκηση από τις 6 που 
έχει αυτό το Grammar 
Unit. Κάθε άσκηση 
περιέχει 10 
ερωτήσεις. 

Οι ασκήσεις ελέγχουν 
αν ο μαθητής διάβασε 
και κατανόησε την 
γραμματική. 

Έτσι ο καθηγητής 
γνωρίζει αν ο μαθητής 
είναι διαβασμένος 
πριν έρθει στην τάξη. 

Οι ασκήσεις είναι 
πολλών διαφορετικών 
τύπων. 
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Τα 15 topics που 
περιλαμβάνονται στο 
Reading. 

Παρέχονται 15 
διαφορετικά κείμενα 
με ασκήσεις 
διαφόρων τύπων και 
θέμα γύρω από το 
κάθε topic. 
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Άσκηση με ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής 
για το Reading. 

Παρέχονται και άλλοι 
διαφορετικοί τύποι 
ασκήσεων. 
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Τα 15 topics που 
περιλαμβάνονται στο 
Listening. 

Παρέχονται 15 
διαφορετικά ηχητικά 
αποσπάσματα με 
ασκήσεις διαφόρων 
τύπων και θέμα γύρω 
από το κάθε topic. 

 

 



 

11/16 

2 

 

Άσκηση με ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής 
για το Listening. 

Παρέχονται και άλλοι 
διαφορετικοί τύποι 
ασκήσεων. 
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Τα 15 topics που 
περιλαμβάνονται στο 
Writing. 

Παρέχονται 15 
διαφορετικά είδη 
εκθέσεων για τα 
οποία γίνεται μια 
μικρή εισαγωγή, 
παρέχονται χρήσιμες 
λέξεις και φράσεις και 
κατόπιν θέματα για 
την συγγραφή 
ανάλογης έκθεσης. 
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Πριν τους τίτλους των 
εκθέσεων δίνονται 
χρήσιμες λέξεις ή 
φράσεις που θα 
βοηθήσουν τον 
μαθητή να γράψει την 
έκθεση. 

Η πλατφόρμα στέλνει 
αυτόματα την έκθεση 
στον καθηγητή ο 
οποίος μπορεί να την 
διορθώσει online. 
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1. Βίντεο επεξήγησης 

Κάθε άσκηση έχει το 
δικό της βίντεο 
επεξήγησης στα 
Ελληνικά.  

Σ’ αυτό το βίντεο 
εξηγούμε στον 
μαθητή πως 
λειτουργεί η άσκηση 
και τι ζητάμε από 
αυτόν συνεπώς δεν 
υπάρχει το 
ενδεχόμενο να μην 
καταλάβει τι πρέπει 
να κάνει. 

 



 

15/16 

2 

 

2. Υποβολή ερώτησης 

Πατώντας το κουμπί 
done ο μαθητής 
δηλώνει ότι 
ολοκλήρωσε την 
άσκηση και θέλει να 
βαθμολογηθεί. 

Άμεσα εμφανίζεται η 
βαθμολογία του και 
έχει πρόσβαση στην 
σωστή απάντηση. 
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3. Βίντεο απάντησης 

Οι ασκήσεις της 
γραμματικής, reading 
και listening έχουν και 
βίντεο απάντησης.  

Έτσι ο μαθητής μπορεί 
όχι μόνο να δει αν έχει 
απαντήσει σωστά ή 
λάθος αλλά ν’ ακούσει 
τον καθηγητή μας να 
του εξηγεί ποια είναι 
η σωστή απάντηση 
και τι έπρεπε να 
προσέξει. 

 

 


