
Η νέα γενιά 
πιστοποίησης 
αγγλικών

languagecert.gr



Εξετάσεις ευέλικτες και φιλικές, με διεθνή αναγνώριση

• Έμφαση στις γλωσσικές δεξιότητες, χωρίς να απαιτείται ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις

• Ξεχωριστές Γραπτές και Προφορικές εξετάσεις, με ξεχωριστά πιστοποιητικά

• Δωρεάν επανεξέταση σε περίπτωση επιτυχίας μόνο σε μια από τις δύο εξετάσεις

• Συχνές εξετάσεις:
 o  Κεντρικές Εξετάσεις κάθε μήνα στην Αθήνα και 4 φορές το χρόνο σε όλη την Ελλάδα
 o  Επιπλέον εξετάσεις σε Εγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα LanguageCert

• Γρήγορα αποτελέσματα και πιστοποιητικά:
 o  4 – 6 εβδομάδες μετά από Κεντρικές Εξετάσεις
 o  10 ημέρες μετά από εξετάσεις σε Εγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα
 o  Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό (e-certificate) ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα
 o  Έντυπο πιστοποιητικό μία εβδομάδα μετά τα αποτελέσματα

• Αναγνωρισμένες στην Ελλάδα από το ΑΣΕΠ (Επίπεδα Β1, Β2, C1, C2) και ελεγχόμενες από τον 
Ofqual, τον επίσημο φορέα της Αγγλίας για την αναγνώριση πιστοποιήσεων

Υψηλές προδιαγραφές στην πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο

Γραπτή εξέταση
• Listening  
 Κατανόηση Προφορικού Λόγου

• Reading
 Κατανόηση Γραπτού Λόγου

• Writing
 Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Προφορική εξέταση
• Speaking 
 Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Η νέα γενιά πιστοποιητικών 
αγγλικής γλώσσας

Εμπειρία & Καινοτομία

Γραπτή Εξέταση
• Εξέταση τριών ενοτήτων (Listening, Reading, Writing) 

• Ενιαίος χρόνος εξέτασης για Reading & Writing, χωρίς χρονικούς περιορισμούς ανά ενότητα

• Βάση επιτυχίας: γενικός μέσος όρος 50%Η LanguageCert φέρνει τη νέα γενιά πιστοποιήσεων 
αγγλομάθειας LanguageCert International ESOL 
και στην Ελλάδα. Έχοντας αποκτήσει τα πνευματικά 
δικαιώματα και το περιεχόμενο των αντίστοιχων 
πιστοποιήσεων αγγλικής γλώσσας του City & Guilds, 
η LanguageCert εξελίσσει τις πιστοποιήσεις και 
εξασφαλίζει ότι βρίσκονται σταθερά στο υψηλότερο 
επίπεδο ποιότητας.  

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. 

Το LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) είναι μια σειρά 
πιστοποιήσεων αγγλικής γλώσσας ειδικά σχεδιασμένη για όσους σκοπεύουν να σπουδάσουν ή να δουλέψουν 
εκεί που η γνώση των Αγγλικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση. 

 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 • Προσωπική συνέντευξη για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοσή του 

από τρίτους

• Διεξάγεται από εγκεκριμένους Διαχειριστές Συνομιλίας οι οποίοι δεν βαθμολογούν.          
Ηχογραφείται, εξασφαλίζοντας αμεροληψία και δυνατότητα αναβαθμολόγησης 

• Αξιολογείται από εγκεκριμένους Βαθμολογητές, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία

Γιατί να επιλέξετε τις πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL;

Προφορική Εξέταση

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

Επίπεδα*
A1 – Preliminary

A2 – Access

B1 – Achiever

B2 – Communicator

C1 – Expert

C2 – Mastery



Εκατομμύρια 
εξετάσεις σε
όλο τον κόσμο
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info@languagecert.gr

facebook.com/languagecert.gr

LanguageCert is a business name of PeopleCert Qualifications Ltd, UK company number 09620926
 

10,000+
εξεταστικά κέντρα 
σε 200 χώρες
 

Βραβευμένες
τεχνολογίες εξετάσεων 

Εξετάσεις με 
τηλεπιτήρηση
(Οnline  Proctoring)

Εξυπηρέτηση πελατών
& εξετάσεις
24x7x365 

8,000
Ειδικοί Θεματικών
Αντικειμένων, 
Επιστημονικοί Συνεργάτες, 
Επιτηρητές & Διορθωτές

Περισσότερες πληροφορίες,
υλικό προετοιμασίας &
ημερομηνίες εξετάσεων:
www.languagecert.gr


