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Πλεονεκτήματα του ΤΙΕ Εκπαιδευτικά
1. Είναι πιστοποιητικό που εκδίδεται από ΚΡΑΤΙΚΟ οργανισμό της Ιρλανδίας
Είναι δηλαδή το κρατικό πιστοποιητικό της Ιρλανδίας.
Η Ιρλανδία είναι χώρα με επίσημη γλώσσα την Αγγλική και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεπώς: το ΤΙΕ έχει διεθνές κύρος – αναγνώριση και αξιοπιστία.
2. Είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ από τα επίπεδα Β1 έως C2.
Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος του μπορεί να διεκδικήσει θέση σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή θέση
προϊσταμένου αν είναι διορισμένος ή να ενισχύσει την θέση κατά την διαδικασία αξιολόγησης.
3. Ο κάτοχος του ΤΙΕ επιπέδου C2 έχει την δυνατότητα να πάρει επάρκεια διδασκαλίας.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάρει άδεια διδασκαλίας και να εργαστεί ως καθηγητής σε ιδιωτικά
Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
4. Το Τ.Ι.Ε εξετάζει την ικανότητα του υποψηφίου να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο σε διάφορες
περιστάσεις επικοινωνίας. Συνεπώς η εκπαίδευση του υποψήφιου εστιάζεται στο να βελτιώσει τις
ικανότητες του να μιλήσει και να γράφει και όχι να απομνημονεύει λέξεις και κανόνες γραμματικής.
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Αυτό σημαίνει:






Δεν χάνεται πολύτιμος εκπαιδευτικός χρόνος για να μάθουν οι μαθητές τη δομή της γλώσσας,
ο εκπαιδευτικός χρόνος αξιοποιείται περισσότερο για να αυξήσουμε τις ικανότητες παράγωγης
γραπτού και προφορικού λόγου, έτσι ή μπορεί να κάνουμε λιγότερες ώρες μάθημα crash
course ή αν το τμήμα δεν είναι ταχύρυθμο να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την
επικοινωνιακή τoυ ικανότητα.
Σε αντίθεση με άλλα πιστοποιητικά που έχουν ακριβώς την αντίθετη προσέγγιση, όταν
προσπαθείς να τα αποκτήσεις ξοδεύεις προσπάθεια και χρόνο και αποκτάς γνώσεις που θα τις
χρειαστείς μία μέρα στη ζωή σου, κυρίως την μέρα των εξετάσεων, προσπαθώντας να
αποκτήσεις το ΤΙΕ μάθαινες να επικοινωνείς στα Αγγλικά κάτι που θα το χρειαστείς για όλη
σου τη ζωή.
Σε τουριστικές περιοχές όπως η Κρήτη, το να βελτιώσει ο υποψήφιος την δυνατότητα του να
μιλεί και να γράφει τον βοηθάει να βρει πιο εύκολα εργασία.

5. Εξετάσεις γίνονται όταν το τμήμα είναι έτοιμο
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσαρμόσουμε τον χρόνο εκπαίδευσης ανάλογα με την ετοιμότητα ή μη
του τμήματος. Επομένως μπορούμε να διοργανώσουμε εξετάσεις πιο γρήγορα αν το τμήμα πάει καλά
ή να καθυστερήσουμε λιγάκι τις εξετάσεις αν το τμήμα δεν πάει πολύ καλά ώστε οι μαθητές να
προετοιμαστούν λίγες εβδομάδες ακόμη.
6. Ένα μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί ο υποψήφιος τα επιλέγει ο ίδιος
(prepared task)
Αυτό σημαίνει ότι έχει εκπαιδευτικό κίνητρο γιατί μαθαίνει να μιλάει και να γράφει κυρίως για
θεματικά αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και όχι για ότι επιλέξει ο συγγραφέας ενός course book.
7. To άλλο μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία εξετάζονται αφορούν θέματα καθημερινού
ενδιαφέροντος
Αυτό σημαίνει ότι εκπαιδεύεται να χρησιμοποίει την γλώσσα για θέματα που θα αντιμετωπίζει στην
καθημερινή του ζωή.
8. Το Τ.Ι.Ε είναι Placement test
Αυτό σημαίνει ότι αν κάτι συμβεί και ο υποψήφιος δεν πετύχει το επίπεδο που στοχεύει δεν κόβεται
αλλά παίρνει ένα πιστοποιητικό ανάλογο με τις επιδόσεις του την ημέρα των εξετάσεων. Όταν είναι
έτοιμος μπορεί να ξαναπροσπαθήσει.
9. Εκπαιδευτικό υλικό
Εκτός των μαθήματα που γίνονται στην τάξη με την παρουσία καθηγητής, διαθέτουμε βιβλία και
ηλεκτρονικό υλικό, πλατφόρμα e-learning, που μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική
διαδικασία.
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Οικονομικά πλεονεκτήματα
1.

Η αξία των εξετάσεων είναι 160 €.

1.1 Παροχή 1 – Δωρεάν επανεξέταση
Αν ο υποψήφιος αποτύχει στο ένα μέρος της εξέτασης να πάρει το επίπεδο που στοχεύει και στο
άλλο μέρος το πετύχει, τότε κρατάει το επίπεδο που πέτυχε και ξαναδίνει το επίπεδο που δεν
επέτυχε ΔΩΡΕΑΝ.
Αυτό σημαίνει ότι με 160€ μπορεί να δώσει δύο φορές στην περίπτωση που αποτύχει στο ένα
σκέλος.
Η χρήση της παραπάνω παροχής μπορεί να γίνει το αργότερο σε έξι μήνες από την πρώτη εξέταση
(Λεπτομέρειες υπάρχουν στο site).

1.2 Παροχή 2 – Δεύτερη ευκαιρία
Αν ο υποψήφιος αποτύχει και στα δύο μέρη της εξέτασης να πάρει το επίπεδο που στοχεύει, τότε
μπορεί να ξαναδώσει και τα δύο μέρη της εξέτασης στην προνομιακή τιμή των 80€ (50% του
κόστους εξέτασης).
Η χρήση της παραπάνω παροχής μπορεί να γίνει το αργότερο σε τρεις μήνες από την πρώτη
εξέταση ( Λεπτομέρειες υπάρχουν στο site).
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