29 Λεωφόρος Καλλιπόλεως, 1ος όροφος
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Tηλ.: 22 89 2901, Φαξ.: 22 89 4439
email.: lcentre@ucy.ac.cy

Το πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις εξετάσεις
Αγγλικών IELTS “Academic Module” έχει
προσέγγιση μαθητοκεντρική για τη διδασκαλία της
αγγλικής ως μίας ξένης γλώσσας. Το πρόγραμμα
εστιάζεται στη διδασκαλία της αγγλικής δίνοντας
έμφαση στην ανάπτυξη και των τεσσάρων
δεξιοτήτων επικοινωνίας (ακοή, ομιλία, γραφή,
ανάγνωση).

Διδάσκοντες: Όλοι οι
διδάσκοντες
του
Προγράμματος Ενηλίκων έχουν τουλάχιστον
προσόντα Μεταπτυχιακού επιπέδου με ειδικότητα
στη διδασκαλία της αγγλικής ως δεύτερης/ξένης
γλώσσας. Επιπλέον έχουν την αγγλική ως μητρική
τους γλώσσα, ή την ικανότητα να την ομιλούν ως
μητρική, με εξειδίκευση στην ετοιμασία για
εξετάσεις αυτού του επιπέδου.

Έμφαση δίνεται στην εκμάθηση δομών και
λεξιλογίου για τις ανάγκες του συμμετεχόντων
ώστε να επιτύχουν στις εξετάσεις IELTS οι οποίες
είναι διεθνής εξετάσεις, αναγνωρισμένες και
έγκυρες για την πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής
γλώσσας.

Διδακτική
μέθοδος:
Γίνεται
χρήση
μαθητοκεντρικής προσέγγισης με τη μελέτη και
ανάλυση διδακτικού υλικού, το οποίο έχει
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις εξετάσεις αυτές ή ακόμη
και χρήση υλικού από προηγούμενες εξετάσεις που
έχει παραχωρηθεί από τον αρμόδιο οργανισμό.

Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν;

Ομάδες: Κάθε ομάδα θα έχει τουλάχιστον 8
συμμετέχοντες με μέγιστο αριθμό συμμετοχής τους
12. Το πρόγραμμα προσφέρεται δύο φορές την
εβδομάδα σε απογευματινά μαθήματα των δύο
ωρών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Κύπρου για περίοδο 2 μηνών.

Τα
εργαστήρια
είναι
σχεδιασμένα
για
συμμετέχοντες που είναι εξοικειωμένοι με την
αγγλική γλώσσα σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά
χρειάζονται καθοδήγηση για την εξασφάλιση των
εξετάσεων IELTS.
Τελειόφοιτους Λυκείων,
φοιτητές που σκοπεύουν να μεταβούν στο
εξωτερικό για μεταπτυχιακό, υποψήφιους για
θέσεις σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού που
ζητούν την συγκεκριμένη εξέταση, καθώς επίσης
και για επαγγελματίες που ζητούν να βελτιώσουν
τις ικανότητες τους στη χρήση της αγγλικής της
γλώσσας, ή χρειάζονται το εν λόγω πιστοποιητικό
για σκοπούς εργοδότησης.
To πρόγραμμα δεν αποτελεί ετήσιο πρόγραμμα
προετοιμασίας για τις εξετάσεις IELTS αλλά
αποτελεί εξειδικευμένη επιπλέον προετοιμασία για
την εξασφάλιση των εξετάσεων αυτών.
Προαπαιτούμενα: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
έχουν Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής
γλώσσας επιπέδου IGCSE με ελάχιστη βαθμολογία
“C” και “2” στο προφορικό, ή ισοδύναμο.

Πρόγραμμα μαθημάτων:
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται 15
ημέρες από την ημέρα των εξετάσεων. Οι εγγραφές
στις εξετάσεις, γίνονται από τους ίδιους τους
συμμετέχοντες ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
του Brıtısh Councıl.
Το κόστος του προγράμματος Προετοιμασίας
ανέρχεται στα €250 το άτομο πληρωτέο στο
ΚΕΠΕΑΑ.
Οι εγγραφές γίνονται μέσω ΚΕΠΕΑΑ, στο τηλέφωνο
22894151, μέσω email kepeaa@ucy.ac.cy ή με
ηλεκτρονική
εγγραφή
http://ucy.ac.cy/kepeaa/el/announcements

