Εκατομμύρια
εξετάσεις σε
όλο τον κόσμο
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τηλεπιτήρηση
(Οnline Proctoring)

Βραβευμένες
τεχνολογίες εξετάσεων

Η ανακάλυψη
των αγγλικών για τους
μικρούς εξερευνητές
ξεκινάει εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες, υλικό
προετοιμασίας και ημερομηνίες
εξετάσεων επισκεφθείτε το:
languagecert.gr/younglearners
info@languagecert.gr
facebook.com/languagecert.gr
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Η νέα γενιά πιστοποίησης
αγγλικών για παιδιά

Πιστοποιήσεις αγγλικής γλώσσας υψηλών προδιαγραφών, σε όλο τον κόσμο
Το LanguageCert Young Learners ESOL είναι μία σειρά πιστοποιήσεων αγγλικής γλώσσας σε εισαγωγικά
επίπεδα, ειδικά σχεδιασμένη για μικρούς υποψηφίους άνω των 7 ετών, με στόχο να τους δώσει κίνητρο να
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία εξετάσεων για τις μελλοντικές τους
προσπάθειες.

Επίπεδα

Paper-based

Διάρκεια

FOX
(κατά
προσέγγιση)
pre-A1

Listening – 3 μέρη
Reading – 4 μέρη
Writing – 2 μέρη

60 λεπτά

*

Speaking – 3 μέρη

Συνολική
Διάρκεια

Γιατί να επιλέξετε
LanguageCert Young Learners ESOL;
•

Φιλικές για τα παιδιά εξετάσεις με:
Διασκεδαστικά θέματα
Θεματολογία σχετική με την ηλικία
Εικονογραφήσεις γεμάτες χρώματα
Σύντομες συζητήσεις

•

Δύο ξεχωριστές εξετάσεις για κάθε επίπεδο
Γραπτά (Listening, Reading, Writing)

65 λεπτά
5 λεπτά

Προφορικά (Speaking)
•

Εξετάσεις σε Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα

•

Δωρεάν υλικά προετοιμασίας:
Τεστ πρακτικής εξάσκησης

OWL
(κατά
προσέγγιση)
A1

*

Ύλη γραμματικής

Listening – 4 μέρη
Reading – 4 μέρη
Writing – 2 μέρη

75 λεπτά

Speaking – 4 μέρη

7 λεπτά

Λίστα λεξιλογίου
82 λεπτά

*
Listening: Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Writing: Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Reading: Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Speaking: Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Αποτελέσματα και Πιστοποιητικά για όλα τα παιδιά
•
•

LanguageCert
Η LanguageCert είναι φορέας πιστοποίησης αναγνωρισμένος από τον Ofqual, τον επίσημο φορέα της
Βρετανίας για πιστοποιήσεις, εξετάσεις και αξιολογήσεις. Χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην
αξιολόγηση και την πιστοποίηση γλωσσομάθειας προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους
σπουδαστές ανά τον κόσμο. Η εταιρεία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι μέλος του PeopleCert
Group, ενός παγκόσμιου ηγέτη στις πιστοποιήσεις, ο οποίος διεξάγει εκατομμύρια εξετάσεις σε πάνω από
200 χώρες.

Επιβράβευση της προσπάθειας όλων των υποψηφίων, καθώς
όλοι λαμβάνουν πιστοποιητικό
Κάθε πιστοποιητικό έχει έναν αριθμό Foxes ή Owls ενδεικτικό της
απόδοσης των μαθητών στις δεξιότητες στις οποίες δοκιμάστηκαν
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