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Αξιόπιστες εξετάσεις αγγλικών. Ιδανικές για μικρούς μαθητές!

* English for Speakers of Other Languages – Αγγλικά ως ξένη γλώσσα 

Γραπτή εξέταση
• Listening
 Κατανόηση Προφορικού Λόγου

• Reading
 Κατανόηση Γραπτού Λόγου

• Writing
 Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Προφορική εξέταση
• Speaking 
 Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Επίπεδα**
• Fox 
 (κατά προσέγγιση με A1)

• Owl 
 (κατά προσέγγιση με A2)

** Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαικό  
 Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες  
 (CEFR)

Πιστοποιητικά αγγλικής γλώσσας για τη νέα γενιά 

Εμπειρία & Καινοτομία

To LanguageCert Young Learners ESOL* (LYL)  είναι μια 
σειρά πιστοποιήσεων αγγλικής γλώσσας δύο επιπέδων, ειδικά 
σχεδιασμένη να φέρει σε επαφή μαθητές ηλικίας 8-12 με την 
εξέταση και αξιολόγηση, μέσω μιας ευχάριστης και θετικής 
εμπειρίας. 

Γιατί να επιλέξετε τις πιστοποιήσεις 
LanguageCert Young Learners ESOL;

www.languagecert.gr

info@languagecert.gr

facebook.com/languagecert.gr

Δομή

• Θεματολογία ιδανική για παιδιά
 Ευχάριστα, κατάλληλα για την ηλικία θέματα και οικείες   
 καταστάσεις, προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντα των μικρών  
 μαθητών
 π.χ. οικογένεια, φίλοι, σχολείο, κατοικίδια, χόμπι, ιδιαίτερα   
 γεγονότα, κλπ.

• Διασκεδαστικοί τύποι ασκήσεων
 Έγχρωμες εικονογραφήσεις, παιχνίδια ρόλων/     
 αναπαραστάσεις, αφηγήσεις ιστοριών και σύντομες    
 συζητήσεις για την αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων

Ευελιξία

• Ξεχωριστή Γραπτή και Προφορική εξέταση: οι υποψήφιοι  
 μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις και να πάρουν τα    
 πιστοποιητικά τους ταυτόχρονα ή σε διαφορετικές    
 εξεταστικές περιόδους

• Συχνές εξετάσεις σε Εγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα

Αποτελέσματα

• Γρήγορη έκδοση αποτελεσμάτων και πιστοποιητικών σε   
 έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

• 3 επίπεδα επίδοσης 
  Amazing Work
  Well Done
  Almost There

 Τα πρώτα δύο επίπεδα οδηγούν στην απόκτηση     
 πιστοποιητικού

• Statements of result
 Αναφορά των αποτελεσμάτων αποδίδεται σε όλους τους   
 υποψηφίους, ανεξαρτήτως επίδοσης

Representing 5,000 tests

Έχοντας αποκτήσει τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο των πιστοποιήσεων αγγλικής γλώσσας 
του City & Guilds, η LanguageCert εξελίσσει τις πιστοποιήσεις εξασφαλίζοντας ότι βρίσκονται σταθερά στο 
υψηλότερο επίπεδο ποιότητας. Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη των νεαρών μαθητών να 
εξοικειωθούν με τις διαδικασίες αξιολόγησης ενώ συμμετέχουν σε εξετάσεις χωρίς άγχος, η LanguageCert 
ανέπτυξε τις πιστοποιήσεις LYL.

Η LanguageCert είναι φορέας πιστοποίησης του ομίλου PeopleCert, ενός παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα 
των εξετάσεων και πιστοποιήσεων προσώπων, και συνδέει την εμπειρία και παράδοση στις πιστοποιήσεις 
αγγλικής γλώσσας με την προηγμένη τεχνολογία εξετάσεων και αξιολόγησης. 



Εκατομμύρια
εξετάσεις σε όλο

τον κόσμο

24x7x365

Εξυπηρέτηση πελατών
& εξετάσεις 

 8,000
Ειδικοί Θεματικών
Αντικειμένων, 
Επιστημονικοί Συνεργάτες, 
Επιτηρητές και ∆ιορθωτές

Βραβευμένες
peoplecert.orgpeoplecert.org

10,000+
εξεταστικά κέντρα σε 
180 χώρες
 

τεχνολογίες εξετάσεων 
Τηλεπιτήρησης 
(Online Proctoring) και 
Άμεσης Σάρωσης και 
Βαθμολόγησης 
(Instant Scan & Mark) 

Εξετάσεις σε 
έντυπη μορφή 
ή μέσω υπολογιστή

Όμιλος PeopleCert

LanguageCert είναι εμπορική επωνυμία της PeopleCert 
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Για να μάθετε περισσότερα για 
τις πιστοποιήσεις LanguageCert 
Young Learners ESOL, και να 
βρείτε υλικό προετοιμασίας και 
ημερομηνίες εξετάσεων, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.languagecert.gr

Περισσότερες
πληροφορίες: 




