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Ρόδος, 25/10/2013 

 

ΘΕΜΑ: «Σεμινάριο του British Council σε συνεργασία με το Τοπικό Γραφείο 

Διασύνδεσης Ρόδου, για το IELTS για τους φοιτητές της Πανεπιστημιακής 

Μονάδας Ρόδου» 

 

Tο Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Ρόδου σε συνεργασία με το British Council διοργανώνει 

σεμινάριο για το IELTS για τους φοιτητές/τριες της  Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου. Tο 

σεμινάριο προγραμματίζεται την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:30-17:30 στην 

Αίθουσα Χορού του Κτιρίου Κλεόβουλος.  

Το ανωτέρω σεμινάριο θα παρουσιάσει ο κ. Cliff Parry, Academic Manager για το 

Διδακτικό Κέντρο του British Council. Το υλικό του σεμιναρίου έχει σχεδιαστεί με σκοπό 

την ενημέρωση των υποψηφίων να κατανοήσουν την εξέταση IELTS, από τι αποτελείται και 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το περιεχόμενο αποτελείται από: 

• πληροφορίες σχετικές  με το περιεχόμενο των εξετάσεων IELTS,  

• βασικές στρατηγικές για την επιτυχία στο IELTS και 

• κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη βαθμολόγηση και την αξιολόγηση 

επιδόσεων των υποψηφίων IELTS. 

Τι είναι το IELTS; 

Το IELTS (International English Language Testing System) αποτελεί μία από τις 

δημοφιλέστερες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας. Κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται πάνω από δύο 

εκατομμύρια εξετάσεις παγκοσμίως. Η απόκτηση του πιστοποιητικού IELTS θα σας 

βοηθήσει να σπουδάσετε και να εργασθείτε σε όλον τον κόσμο. 

Οι εξετάσεις του IELTS είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον 

οποίο θα χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά στη νέα σας ζωή στο εξωτερικό και, μέσα σε λιγότερο 

από τρεις ώρες, θα αξιολογηθούν όλες οι δεξιότητες σας στην αγγλική γλώσσα: κατανόηση 

προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή 

προφορικού λόγου. 

Αναγνώριση του IELTS 

Πάνω από 8.000 οργανισμοί παγκοσμίως αποδέχονται το IELTS για σκοπούς εκπαίδευσης, 

εργασίας και μετανάστευσης. Οι εξετάσεις του IELTS είναι οι μοναδικές που γίνονται 

αποδεκτές για σκοπούς μετανάστευσης από όλες τις χώρες που απαιτούν σχετικές εξετάσεις. 
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Επισκεφτείτε το http://takeielts.britishcouncil.org/choose-ielts/who-accepts-ielts για να βρείτε 

μία πλήρη λίστα των φορέων που δέχονται το IELTS. 

Πληροφορίες 

British Council, Thessaloniki – Andy Papadimitriou: 2310 378316, 

andy.papadimitriou@britishcouncil.gr 

 British Council, Athens – Maria Andreou: 210 3692 374, maria.andreou@britishcouncil.gr 

http://www.britishcouncil.gr/exam/ielts 

http://takeielts.britishcouncil.org/ 

 

Find us on Facebook www.facebook.com/BritishCouncilGreece 

 

Η ανωτέρω εκδήλωση αποτελεί ιδανική ευκαιρία πληροφόρησης, συζήτησης και ανταλλαγής 

απόψεων σε θέματα που σχετίζονται με τις εξετάσεις επάρκειας γλώσσας IELTS του 

Βρετανικού Συμβουλίου, υπό τον συντονισμό του προσκεκλημένου, εκπαιδευτικού 

συμβούλου του Βρετανικού Συμβουλίου. 

 

 

 
                                                   Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης  

                                                      Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Νικόλαος Σουλακέλλης 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής 

Μέριμνας 
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