LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet

Η νέα γενιά
πιστοποίησης τουρκικών

www.languagecert.org/TurkYet

The Next Generation
of Turkish Language Certiﬁcates

Υψηλές προδιαγραφές στην πιστοποίηση τουρκικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο
Το LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet είναι μια σειρά πιστοποιήσεων τουρκικής γλώσσας ειδικά
σχεδιασμένη για όσους σκοπεύουν να σπουδάσουν ή να δουλέψουν εκεί που η γνώση των τουρκικών
είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Εμπειρία & Καινοτομία
Το Ankara Üniversitesi TÖMER συνεργάζεται με την LanguageCert για τη διεξαγωγή εξετάσεων
τουρκικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο.
Οι δύο αυτοί οργανισμοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν εξετάσεις τουρκικής γλώσσας με
την ονομασία LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet. Οι εξετάσεις LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet
αναπτύσσονται από το Ankara Üniversitesi TÖMER και διεξάγονται από την LanguageCert.

Γιατί να επιλέξετε τις πιστοποιήσεις LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet;
Εξετάσεις ευέλικτες και φιλικές
•
•
•
•
•
•
•

Σε ποιον απευθύνονται οι πιστοποιήσεις LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet;
•
•
•

LanguageCert
Η LanguageCert είναι ένας Φορέας Πιστοποίησης που ασχολείται με την αξιολόγηση και την πιστοποίηση
γλωσσικών δεξιοτήτων. Είναι μέλος του ομίλου PeopleCert , ενός παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της
πιστοποίησης, που διεξάγει εκατομμύρια εξετάσεις σε περισσότερες από 200 χώρες.

Άτομα σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν ως μητρική τους την τουρκική γλώσσα
Σε μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα στην τουρκική γλώσσα
Άτομα που χρειάζονται απόδειξη των γνώσεών τους στην τουρκική γλώσσα για εκπαιδευτικούς
ή επαγγελματικούς λόγους

Γραπτή εξέταση

Επίπεδα CEFR*

•

Listening

A1 – Στοιχειώδης γνώση

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

A2 – Βασική γνώση

Reading

B1 – Μέτρια γνώση

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

B2 – Καλή γνώση

Writing

Γ1 – Πολύ καλή γνώση

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Γ2 – Άριστη γνώση

•

Ankara Üniversitesi TÖMER
Το Κέντρο Διδασκαλίας και Έρευνας Τουρκικών και Ξένων Γλωσσών AÜ TÖMER (Turkish and Foreign
Languages Teaching and Research Centre) ιδρύθηκε το 1984 με στόχο τη διδασκαλία της τουρκικής ως
ξένης γλώσσας σε όλο τον κόσμο. Το AÜ TÖMER είναι το πρώτο ίδρυμα που ασχολήθηκε με την
διδασκαλία και την αξιολόγηση της τουρκικής ως ξένης γλώσσας στην Τουρκία.

Εξετάσεις διαθέσιμες σε όλα τα επίπεδα του CEFR* (A1 – Γ2)
Ξεχωριστές Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις που οδηγούν σε δύο ξεχωριστά πιστοποιητικά
Δωρεάν υλικό προετοιμασίας
Συχνές εξετάσεις σε Εγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα
Γρήγορη έκδοση αποτελεσμάτων και πιστοποιητικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Δίπλωμα για τα επίπεδα Γ1 και Γ2, για τους επιτυχόντες στις Γραπτές και τις Προφορικές Εξετάσεις
Δια βίου αναγνωρισμένα πιστοποιητικά

•

Δίπλωμα C1
ελάχιστη
προϋπόθεση
για είσοδο σε
Τουρκικά
Πανεπιστήμια **

Προφορική εξέταση
•

Speaking
Παραγωγή Προφορικού Λόγου

* Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
(Common European Framework of Reference for Languages).
** Οι κάτοχοι πιστοποιητικών πρέπει να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο που
τους ενδιαφέρει προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις εκάστοτε προϋποθέσεις.

Όμιλος PeopleCert
Εκατομμύρια εξετάσεις σε όλο
τον κόσμο
10.000+ εξεταστικά κέντρα σε
200 χώρες
8.000 Ειδικοί Θεματικών
Αντικειμένων, Επιστημονικοί
Συνεργάτες & Επιτηρητές
Εξυπηρέτηση πελατών 24x7x365
Βραβευμένες τεχνολογίες
εξετάσεων
Εξετάσεις με τηλεπιτήρηση
(Οnline Proctoring)

Πανεπιστήμιο της Ankara
Το πρώτο ίδρυμα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην Τουρκία
4.000+ άτομα ακαδημαϊκό
προσωπικό
40.000+ προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί φοιτητές το χρόνο
TÖMER
Το πρώτο ίδρυμα για τη διδασκαλία
και την αξιολόγηση της τουρκικής ως
ξένης γλώσσας στην Τουρκία

Περισσότερες πληροφορίες για τις
εξετάσεις LanguageCert AÜ
TÖMER TürkYet και διαθέσιμο
υλικό προετοιμασίας:
www.languagecert.org/TurkYet
info@languagecert.org
facebook.com/languagecert.org

LanguageCert είναι εμπορική επωνυμία της PeopleCert Qualiﬁcations Ltd,
εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου με αριθ. 09620926.
TÖMER είναι καταχωρημένη εμπορική ονομασία του Πανεπιστημίου της Ankara.
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Προγράμματα και πιστοποιήσεις σε
12 γλώσσες

