
Λεκτικό για telemarketing σε εκπαιδευτικούς 

 

1. Σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς: 

Γεια σας, ο κύριος/ η κυρία …….; Ονομάζομαι …………… και σας τηλεφωνώ από το 

εκπαιδευτήριο   ……………………… Είστε καλά; 

Έχετε τρία λεπτά χρόνο για να σας ενημερώσω για κάτι που πιθανόν σας ενδιαφέρει;  

Όπως πιθανόν να γνωρίζετε, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 

15.000 εκπαιδευτικών την τριετία 2019, 2010 και 2021, καθώς και τα κριτήρια επιλογής 

τους. Από την ανακοίνωση αυτή προκύπτει σημαντική μοριοδότηση της 

πιστοποιημένης ξένης γλώσσας. Εσείς έχετε πιστοποιητικό ξένης γλώσσας; 

………………………………………………………………………………………………… 

(Αν, ναι) Όπως θα γνωρίζετε υπάρχει μεγάλη διαφορά μοριοδότησης μεταξύ Β2 και 

C2. Εσείς έχετε lower ή proficiency; 

(Αν έχει C2-Proficiency) Τότε εμείς δεν μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι. Ίσως 

μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι σε κάποιον φίλο σας αδιόριστο εκπαιδευτικό. Έχετε 

να μας συστήσετε κάποιον φίλο σας; 

………………………………………………………………………………………………… 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε (και κυρίως για τη σύστασή σας 

(– αν υπήρξε). Γεια σας. 

(Αν, όχι) Τότε ίσως μπορούμε να σας φανούμε πολύ χρήσιμοι, γιατί ετοιμάσαμε στο 

εκπαιδευτήριό μας ένα ειδικό πρόγραμμα σπουδών, 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. Δεν στηριζόμαστε 

δηλαδή στην αποστήθιση, στην οποία υστερούν οι ενήλικες, αλλά στην αξιοποίηση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων, που είναι αυξημένες στους ενήλικες. 



Επιπλέον, επειδή γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς, προβλέψαμε ειδικές, πολύ χαμηλές τιμές. Μπορεί να σας ενδιαφέρει; 

………………………………………………………………………………………………… 

Το πρόγραμμα καταλήγει σε εξετάσεις για την απόκτηση του αναγνωρισμένου από το 

ΑΣΕΠ πιστοποιητικού Αγγλικών TIE - Test of Interactive English. 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. 

 Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα 

οποία θα εξεταστούν (Ρrepared tasks). Έτσι, μπορούν να επιλέξουν και να 

προετοιμάσουν θεματικά αντικείμενα τα οποία τους ενδιαφέρουν. 

 Επειδή το ΤΙΕ είναι achievement test, αυτό σημαίνει πως οι υποψήφιοι 

αποκτούν πιστοποιητικό ανάλογο του επιπέδου που πέτυχαν στις εξετάσεις, 

άρα οι υποψήφιοι έχουν ελάχιστες πιθανότητες να αποτύχουν. 

 Το ΤΙΕ παρέχει δωρεάν επανεξέταση και δεύτερη ευκαιρία. 

 Τα αποτελέσματα εκδίδονται μόλις σε 30 ημέρες και το πιστοποιητικό έρχεται 

άμεσα ώστε οι υποψήφιοι να το καταθέσουν μόλις χρειαστεί. 

 

Επίσης, να ξέρετε πως έχουμε σχεδιάσει και ειδικά ταχύρρυθμα τμήματα για την όσο 

το δυνατό πιο γρήγορη απόκτηση του πιστοποιητικού και από αρχάριους ενήλικες. 

Κλείσιμο 1 

Μπορείτε να περάσετε από το εκπαιδευτήριό μας που βρίσκεται ………….. για να σας 

ενημερώσουμε πιο αναλυτικά; Πότε να σας περιμένουμε; Σας βολεύει την……. ή  

την…….; 

Κλείσιμο 2: Αν οργανώσετε συνάντηση στο φροντιστήριο σας 

Την <ημέρα> ………στις ……. <Ώρα>  και την <ημέρα>…………..στις …… έχουμε 

κανονίσει συνάντηση στο εκπαιδευτήριό μας με συναδέλφους σας για μια πληρέστερη 

ενημέρωση. Θέλετε να έρθετε σε μία από τις δύο συναντήσεις; Σε ποια σας βολεύει να 

σας κλείσω θέση, στην συνάντηση της  …………….. ή της ……………. ;  

………………………………………………………………………………………………… 

 



2. Σε μόνιμους εκπαιδευτικούς: 

Γεια σας, ο κύριος/ η κυρία …….; Ονομάζομαι …………… και σας τηλεφωνώ από το 

εκπαιδευτήριο   ……………………… Είστε καλά; 

Έχετε τρία λεπτά χρόνο για να σας ενημερώσω για κάτι που πιθανόν σας ενδιαφέρει;  

Επειδή γνωρίζουμε την επαγγελματική αβεβαιότητα που επικρατεί στο χώρο των 

εκπαιδευτικών του Δημοσίου, τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν εδώ και 

χρόνια και πόσο σημαντική είναι η αναβάθμιση της θέσης τους και κυρίως η ανάληψη 

θέσης ευθύνης, ετοιμάσαμε στο εκπαιδευτήριό μας ένα ειδικό πρόγραμμα σπουδών 

αγγλικής γλώσσας, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, γιατί 

αυτό βοηθάει σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση του βιογραφικού τους. 

Εσείς έχετε πιστοποιητικό ξένης γλώσσας; 

………………………………………………………………………………………………… 

(Αν, ναι) Όπως θα γνωρίζετε υπάρχει πάντα διαφορά μοριοδότησης μεταξύ Β2 και 

C2. Εσείς έχετε lower ή proficiency; 

(Αν έχει C2-Proficiency) Τότε εμείς δεν μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι. Ίσως 

μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι σε κάποιον φίλο σας και συνάδελφό σας. Έχετε να 

μας συστήσετε κάποιον φίλο σας; 

………………………………………………………………………………………………… 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε (και κυρίως για τη σύστασή σας 

– αν υπήρξε). Γεια σας. 

(Αν, όχι) Τότε ίσως μπορούμε να σας φανούμε πολύ χρήσιμοι, γιατί ετοιμάσαμε στο 

εκπαιδευτήριό μας ένα ειδικό πρόγραμμα σπουδών, 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. Δεν στηριζόμαστε 

δηλαδή στην αποστήθιση, στην οποία υστερούν οι ενήλικες, αλλά στην αξιοποίηση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων, που είναι αυξημένες στους ενήλικες. 



Επιπλέον, επειδή γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς, προβλέψαμε ειδικές, πολύ χαμηλές τιμές. Μπορεί να σας ενδιαφέρει; 

………………………………………………………………………………………………… 

Το πρόγραμμα καταλήγει σε εξετάσεις για την απόκτηση του αναγνωρισμένου από το 

ΑΣΕΠ πιστοποιητικού Αγγλικών TIE - Test of Interactive English. 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. 

 Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα 

οποία θα εξεταστούν (Ρrepared tasks). Έτσι, μπορούν να επιλέξουν και να 

προετοιμάσουν θεματικά αντικείμενα τα οποία τους ενδιαφέρουν. 

 Επειδή το ΤΙΕ είναι achievement test, αυτό σημαίνει πως οι υποψήφιοι 

αποκτούν πιστοποιητικό ανάλογο του επιπέδου που πέτυχαν στις εξετάσεις, 

άρα οι υποψήφιοι έχουν ελάχιστες πιθανότητες να αποτύχουν. 

 Το ΤΙΕ παρέχει δωρεάν επανεξέταση και δεύτερη ευκαιρία. 

 Τα αποτελέσματα εκδίδονται μόλις σε 30 ημέρες και το πιστοποιητικό έρχεται 

άμεσα ώστε οι υποψήφιοι να το καταθέσουν μόλις χρειαστεί. 

 

Επίσης, να ξέρετε πως έχουμε σχεδιάσει και ειδικά ταχύρρυθμα τμήματα για την όσο 

το δυνατό πιο γρήγορη απόκτηση του πιστοποιητικού και από αρχάριους ενήλικες. 

Κλείσιμο 1 

Μπορείτε να περάσετε από το εκπαιδευτήριό μας που βρίσκεται ………….. για να σας 

ενημερώσουμε πιο αναλυτικά; Πότε να σας περιμένουμε; Σας βολεύει την……. ή  

την…….; 

Κλείσιμο 2: Αν οργανώσετε συνάντηση στο φροντιστήριο σας 

Την <ημέρα> ………στις ……. <Ώρα>  και την <ημέρα>…………..στις …… έχουμε 

κανονίσει συνάντηση στο εκπαιδευτήριό μας με συναδέλφους σας για μια πληρέστερη 

ενημέρωση. Θέλετε να έρθετε σε μία από τις δύο συναντήσεις; Σε ποια σας βολεύει να 

σας κλείσω θέση, στην συνάντηση της  …………….. ή της ……………. ;  

………………………………………………………………………………………………… 


