
Παρακαλώ ανοίξτε τη σελίδα:
     https://www.17-minute-languages.com/gr/login/

Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον 
κωδικό σας από το email.

Πατήστε στο: εγγραφή
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  μ ά θ η μ α  γ λ ώ σ σ α ς :

  Έ τ σ ι  α ρ χ ί ζ ε τ ε  μ ε  

   τ η ν  ε κ μ ά θ η σ η
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Βήμα 1: Εγγραφείτε με τον προσωπικό σας κωδικό

Αμέσως μετά την πληρωμή των μαθημάτων λάβατε ένα email από εμάς. Σε αυτό το email θα βρείτε τους 
προσωπικούς σας κωδικούς για το μάθημα γλώσσας.

Μία μικρή συμβουλή από εμάς:
Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα σελιδοδείκτη στον πλοηγό αναζήτησης για τις σελίδες που πρέπει 
να εγγραφείτε. Έτσι μπορείτε να βρίσκετε γρήγορα και χωρίς πρόβλημα το μάθημα γλώσσας.

Βήμα 2: Ανοίξτε το μάθημα γλώσσας
Τώρα είστε στον ιδιωτικό σας χώρο εκμάθησης.

Για όλους όσους έχουν ένα πλήρες πακέτο:
Βλέπετε συνδέσμους για τα εκάστοτε μαθήματα στα διαφορετικά επίπεδα εκμάθησης.
Στοιχειώδεις γνώσεις = επίπεδο A1 / A2
Μαθήματα για προχωρημένους = Niveau Β1 / Β2
Εδώ μπορείτε να επιλέξετε το μάθημά σας
Μία μικρή συμβουλή από εμάς:

Εάν έχετε αγοράσει το πλήρες πακέτο, ξεκινήσετε με το μάθημα βασικών γνώσεων 
(επίπεδο A1 / A2). Κάνετε το τεστ κατάταξης στην αρχή του μαθήματος. 
Εάν βρίσκεστε ήδη στο επίπεδο Β1 (ή σε υψηλότερο), θα σας το γνωστοποιήσει το σύστημα.

Παρακαλώ πατήστε πάνω
 στον σύνδεσμο στο μάθημά σας.

https://www.17-minute-languages.com/gr/login/


Βήμα 3: Μάθετε με τις καθημερινές σας ασκήσεις

Εάν είναι η πρώτη φορά που μαθαίνετε με το συγκεκριμένο μάθημα, παρακαλώ επιλέξτε ένα όνομα 
χρήστη / ψευδώνυμο και εγγραφείτε.

Η επιλογή είναι εντελώς ελεύθερη :)

Τώρα έχετε την επιλογή:

     1. Εάν θέλετε, μπορείτε να κάνετε μια μικρή ξενάγηση στο μάθημα γλώσσας. Σε 5 μικρά 
         βήματα θα σας δείξουμε τις σημαντικότερες λειτουργίες του μαθήματος.

Στο τέλος της ξενάγησης θα βρείτε το τεστ κατάταξης.
Εκεί μπορείτε να ελέγξετε τις γνώσεις σας.
Στη συνέχεια τα μαθήματα ξεκινάνε από το επίπεδο γνώσεων, στο οποίο βρίσκεστε.

.       2. Θέλετε να ξεκινήσετε αμέσως με την

Μάθετε με τις καθημερινές σας ασκήσεις:
Die Tagesaufgaben führen Sie durch den Sprachkurs.

Μία μικρή συμβουλή από εμάς:
Η ομάδα εξυπηρέτησης σας μπορεί να σας βοηθήσει σε ό,τι χρειάζεστε.
Εάν έχετε ερωτήσεις, απευθυνθείτε με ένα email στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
support-gr@17-minute-languages.com

    Οι καθημερινές σας ασκήσεις σας καθοδηγούν
     μέσα στο μάθημα γλώσσας.
     Ξεκινήστε με την εκμάθηση πατώντας αριστερά πάνω:
     Μαθαίνω λεξιλόγιο

     Αμέσως θα ξεκινήσει η εκμάθηση του λεξιλογίου.
     Τώρα θα εμφανίζονται οι καθημερινές ασκήσεις αυτόματα.

Πατήστε πάνω στο κόκκινο κουμπί με 
την ένδειξη: OK 

Τώρα ξεκινάει το μάθημα γλώσσας.

r

mailto:supprt-en@17-minute-languages.com
mailto:supprt-en@17-minute-languages.com
mailto:rt-gr@17-minute-languages.com
mailto:-gr@17-minute-languages.com

	Folie 1
	Folie 2

