
Η Smart Studies τώρα δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας να
ανταπεξέλθουν στο σύγχρονο και απαιτητικό χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης

και   να γίνουν  ανταγωνιστικοί στην απαιτητική  αγορά εργασίας.

Σε συνεργασία με την Unicert και το Βρετανικό φορέα British Awarding Association
(BAA) προχωράμε στην εισαγωγή νέων προγραμμάτων που αφορούν κατόχους

πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2.

Level 5 Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages 
(TESOL), αναγνωρισμένα από το Ofqual.

Πρόκειται για  πτυχιακό πρόγραμμα  όπου με την ολοκλήρωση του ο καθηγητής 
αναβαθμίζει τις διδακτικές του ικανότητες και δεξιότητες και ταυτόχρονα έχει στα χέρια
του ένα πολύ δυνατό εφόδιο εύρεσης εργασίας. 

Η  συγκεκριμένη  πιστοποίηση  αντιστοιχεί  σε επίπεδο  πτυχιακού  τίτλου
(Certificate) και  με  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  του  προγράμματος,  ο  φοιτητής
κατοχυρώνει 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να το
παρακολουθήσει  ο  οποιοσδήποτε  ενήλικας  κάτοχος  πιστοποιητικού  Αγγλικής
Γλώσσας επιπέδου C2, με 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

Πρόγραμμα διδασκαλίας μέσω Webinars

Τρόπος παρακολούθησης Part time Full time
Σαββατοκύριακα το μήνα 2 4
Ώρες την ημέρα 7 7
Διάρκεια μαθημάτων Περίπου 4 μήνες Περίπου 2 μήνες

Συνολικές ώρες 100

Level 7 Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) 
αναγνωρισμένο από το Ofqual.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αντιστοιχεί σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου. Με την
επιτυχή  ολοκλήρωση  του  προγράμματος,  ο  φοιτητής  κατοχυρώνει 60  πιστωτικές
μονάδες (ECTS).

Το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί  να  το  παρακολουθήσει  ο οποιοσδήποτε  ενήλικας
κάτοχος  πιστοποιητικού  Αγγλικής  Γλώσσας  επιπέδου  C2,  με  5  χρόνια
επαγγελματικής εμπειρίας και κάτοχος είτε πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ είτε κάτοχος πτυχίου
Bachelor.

Με την απόκτηση του εν λόγω Μεταπτυχιακού Προγράμματος, ο καθηγητής 
αναβαθμίζει τις διδακτικές του ικανότητες και δεξιότητες και συγχρόνως αποκτά ένα 
πολύ δυνατό εφόδιο εύρεσης εργασίας, όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και στο 
εξωτερικό που η ζήτηση για non native Speakers καθηγητές κατόχους μεταπτυχιακού
επιπέδου Level 7 είναι τεράστια. Δίνεται η δυνατότητα να διδάξει σε summer schools 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Πρόγραμμα διδασκαλίας μέσω Webinars

Τρόπος παρακολούθησης Part time Full time
Σαββατοκύριακα το μήνα 2 4
Ώρες την ημέρα 7 7
Διάρκεια μαθημάτων Περίπου 7 μήνες Περίπου 4 μήνες

Συνολικές ώρες 160

Για να ενημερωθείτε για την υποβολή αιτήσεων και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες
παρακαλώ  επικοινωνήστε μαζί μας 

τηλεφωνικά στο  2105319669 

ή 

ηλεκτρονικά στο email smart-studies@hol.gr

mailto:smart-studies@hol.gr

