
Προς: Σύλλογο διδασκόντων σχολείου …………… 

 

Θέμα: Μοριοδότηση Εκπαιδευτικών του σχολείου σας 

 

Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι, 

Ονομάζομαι ………. και είμαι ο ……………….. (ιδιοκτήτης / διευθυντής 

σπουδών) του εκπαιδευτηρίου ………..  

Όπως πιθανόν έχετε ήδη πληροφορηθεί, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε 

την πρόσληψη 15.000 εκπαιδευτικών για τα έτη 2019, 2020 και 2021, καθώς και τα 

κριτήρια με τα οποία θα γίνουν οι προσλήψεις αυτές. Από την ανακοίνωση αυτή 

προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν σημαντικό αριθμό μορίων από την 

πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, και συγκεκριμένα 8 μόρια για άριστη γνώση 

(C2), 6 μόρια για πολύ καλή γνώση (C1) και 4 μόρια για καλή γνώση (Β2). 

Ωστόσο, εκτός από τις νέες αυτές προσλήψεις, όλοι μας γνωρίζουμε πόσο 

σημαντικό είναι το εφόδιο της πιστοποιημένης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και για 

τους διορισμένους εκπαιδευτικούς. Κατέχοντας το απαραίτητο πιστοποιητικό, οι 

διορισμένοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί μπορούν να διεκδικήσουν θέση ευθύνης, να 

συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και να το χρησιμοποιήσουν για 

άλλους επαγγελματικούς και κοινωνικούς λόγους. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, στο εκπαιδευτήριό μας σχεδιάσαμε ένα ειδικό 

πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, λαμβάνουμε υπόψη 

την προϋπάρχουσα γνώση, την αξιοποιούμε και την βελτιώνουμε ενώ ταυτόχρονα 

καλύπτουμε πιθανά κενά που πιθανόν να υπάρχουν. Η καινοτομία μας ωστόσο 

βασίζεται στο γεγονός πως για να  εκπαιδεύσουμε τους συμμετέχοντες να μιλάνε και 

να γράφουν σωστά στην αγγλική γλώσσα, αξιοποιούμε τα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα, αποκτώντας έτσι διάθεση και κίνητρο για μάθηση. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδηγεί σε εξετάσεις για την απόκτηση του 

αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού Αγγλικών TIE - Test of 

Interactive English. Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου πιστοποιητικού μας 

επιτρέπουν οι υποψήφιοι να δώσουν εξετάσεις όταν το τμήμα είναι έτοιμο καθώς το 

ΤΙΕ διοργανώνει εξετάσεις πολύ συχνά, όπως επίσης και άμεση έκδοση 

αποτελεσμάτων και αποστολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Εργαζόμενοι που 

έχουν μία προϋπάρχουσα γνώση  από την κοινωνική, εκπαιδευτική  ή επαγγελματική 

τους ζωή, αλλά αισθάνονται ότι ξέχασαν τα Αγγλικά γατί έχουν καιρό να ασχοληθούν 

μ’ αυτά και να τα χρησιμοποιήσουν, μπορούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ΤΙΕ 

ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

Ειδικά, ταχύρρυθμα τμήματα για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη απόκτηση του 

πιστοποιητικού έχουν προβλεφθεί και για τους αρχάριους ενήλικες, ενώ επίσης έχουν 

προβλεφθεί και ειδικές τιμές για εκπαιδευτικούς. 

 

Παρακαλώ θερμά να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη του συλλόγου σας.  

 

Με εκτίμηση, 

…………….. 

Ιδιοκτήτης/Διευθυντής Σπουδών Εκπαιδευτηρίου ……………………. 


