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Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL
Οι εξετάσεις City & Guilds ESOL είναι μία σειρά εξετάσεων, σε έξι επίπεδα, που
αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς όπως φαίνεται
στον παρακάτω πίνακα.
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Επίπεδα City & Guilds

A1 (Breakthrough)

A1 Preliminary

A2 (Waystage)

A2 Access

B1 (Threshold)

B1 Achiever

B2 (Vantage)

B2 Communicator

C1 (Effective Operational Proficiency)

C1 Expert

C2 (Mastery)

C2 Mastery

Σε κάθε επίπεδο διατίθενται δύο διαφορετικές και αυτόνομες εξετάσεις City & Guilds, η
καθεμία από τις οποίες οδηγεί σε αντίστοιχο πιστοποιητικό:
•

IESOL (International English for Speakers of Other Languages)
Εξετάζει Listening, Reading και Writing σε ένα ενιαίο διαγώνισμα

•

ISESOL (International Spoken English for Speakers of Other Languages)
Εξετάζει Speaking

Για την πιστοποίηση ενός επιπέδου, απαιτείται η απόκτηση και των δύο πιστοποιητικών,
δηλαδή και του IESOL και του ISESOL. Είναι δυνατή και η έκδοση επιπλέον ενιαίου
πιστοποιητικού επιπέδου.

www.cityandguilds.gr
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Οι εξετάσεις μας έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
Σύνδεση με το Κοινό

Οι εξετάσεις μας σχεδιάστηκαν με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

τη Γλώσσα και αποτυπώνουν τα επίπεδα του Πλαισίου. Είναι επίσης
σύμφωνες με τις προδιαγραφές για τη γλωσσομάθεια του Βρετανικού
Υπουργείου Παιδείας, του Ofqual και του Association of Language Testers
in Europe

Μικρή διάρκεια

Οι γραπτές εξετάσεις έχουν διάρκεια 2 έως 3 ώρες, ανάλογα με το επίπεδο,
σε ένα ενιαίο διαγώνισμα. Οι προφορικές εξετάσεις έχουν διάρκεια 5 έως
15 λεπτά, ανάλογα με το επίπεδο

Συγκριτικά χαμηλή βάση

Η βάση για όλα τα επίπεδα είναι 55%

Διεθνή αναγνώριση

Οι εξετάσεις μας αναγνωρίζονται από:
•

τους κρατικούς φορείς της Βρετανίας (τόσο από το Ofqual όσο και από
το Home Office), της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της
Ουγγαρίας, της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ, και άλλων χωρών

•

Πανεπιστήμια της Βρετανίας και της Αμερικής

•

διεθνείς οργανισμούς και εργοδότες παγκοσμίως

•

Κρατική αναγνώριση

Οι εξετάσεις μας αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ στα επίπεδα Β1, Β2, Γ1 και

στην Ελλάδα

Γ2 (το ΑΣΕΠ δεν αναγνωρίζει χαμηλότερα επίπεδα)

Επικοινωνιακή

Οι εξετάσεις μας επικεντρώνονται στις δεξιότητες επικοινωνίας (Listening,

μεθοδολογική

Reading, Writing, Speaking) και δεν εξετάζουν ευθέως Γραμματική και

προσέγγιση

Λεξιλόγιο. Στις γραπτές εξετάσεις IESOL επιτρέπεται η χρήση αγγλοαγγλικού λεξικού.

Χρήση οικείων τύπων

Η τυπολογία των ασκήσεων που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις μας δεν

ασκήσεων

κρύβει εκπλήξεις: πρόκειται για τύπους ασκήσεων που είναι ήδη γνωστοί
σε μαθητές και καθηγητές. Παρόμοιοι τύποι ασκήσεων χρησιμοποιούνται
κατά κόρον στις εξετάσεις Cambridge ESOL και Michigan.

Ευελιξία προθεσμιών

Δηλώσεις συμμετοχής δεχόμαστε ώς και 20 ημέρες πριν τις εξετάσεις

Μεγάλη διαθεσιμότητα

Οι εξετάσεις μας διενεργούνται έξι φορές το χρόνο.

Πολλαπλά Κανάλια

Οι εξετάσεις μας διατίθενται με όλους τους δυνατούς τρόπους σε όλους

Διάθεσης

τους πιθανούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων υποψηφίων,

www.cityandguilds.gr

μαθητών ιδιαιτέρων μαθημάτων και μαθητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
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Δομή και Περιεχόμενο Εξετάσεων City & Guilds IESOL και ISESOL
Οι εξετάσεις μας έχουν ακριβώς την ίδια δομή σε όλα τα επίπεδα. Διαφέρει, όμως, η
έκταση, ο διαθέσιμος χρόνος και το επίπεδο δυσκολίας.
Η δομή των εξετάσεων IESOL (γραπτές) φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Επίπεδο
CEF

Επίπεδο
City & Guilds

∆ιάρκεια

A1

Preliminary

2 ώρες

A2

Access

2 ώρες

B1

Achiever

2 ½ ώρες

B2

Communicator

2 ½ ώρες

C1

Expert

3 ώρες

C2

Mastery

3 ώρες

www.cityandguilds.gr

Ενότητες

Listening
4 μέρη, εκ των οποίων 3
περιλαμβάνουν ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής και 1
συμπλήρωση λέξεων ή φράσεων.
3 από τα 4 κείμενα ακούγονται δύο
φορές, ενώ ένα κείμενο
συνοδευόμενο από ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής ακούγεται
μία φορά.
Reading
4 μέρη, εκ των οποίων 2
περιλαμβάνουν ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής, 1
συμπλήρωση λέξεων και φράσεων
και 1 ταίριασμα επικεφαλίδων με
παραγράφους
Writing
∆ύο ασκήσεις παραγωγής
γραπτού κειμένου εκτάσεως 50
έως 300 λέξεων, ανάλογα με το
επίπεδο
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Η δομή των εξετάσεων ISESOL (προφορικές) φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Επίπεδα
CEF

Επίπεδο
City & Guilds

∆ιάρκεια

A1

Preliminary

5 λεπτά

A2

Access

7 λεπτά

B1

Achiever

10 λεπτά

B2

Communicator

12 λεπτά

C1

Expert

12 λεπτά

C2

Mastery

15 λεπτά

Ενότητες

Η εξέταση αποτελείται από μία
προσωπική συνέντευξη μεταξύ ενός
Εξεταστή (Interlocutor) και ενός
υποψηφίου. Η συνέντευξη
ηχογραφείται μέσω ψηφιακού
μαγνητοφώνου και τα ηχητικά αρχεία
βαθμολογούνται στη συνέχεια από
εξειδικευμένους διορθωτές.
Ο Interlocutor δεν βαθμολογεί.
Ακολουθεί απλώς το λεπτομερές
σενάριο που του δίνεται για να
διαχειρισθεί τη συνομιλία με τον
υποψήφιο.
Η εξέταση περιλαμβάνει τις
ακόλουθες ενότητες:
1. Προσωπικές Πληροφορίες
2. Παίγνιο ρόλων με βάση
κοινωνικές καταστάσεις
(situational roleplay)
3. Ανταλλαγή Πληροφόρησης ή/και
απόψεων(information gap or
opinion gap)
4. Παρουσίαση θέματος από τον
υποψήφιο: ο υποψήφιος καλείται
να μιλήσει επί μισό ώς τρία λεπτά
(ανάλογα με το επίπεδο) επί
θέματος που του ανατίθεται

Στις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας City & Guilds, «βάση» είναι το 55%. Βαθμός από 55%
ώς 70% αντιστοιχεί σε «Pass» στις εξετάσεις, ενώ βαθμός πάνω από 70% αντιστοιχεί σε
«First Class Pass». Ωστόσο, είναι απαραίτητο η «βάση» να επιτευχθεί σε κάθε μία από

τις ενότητες της εξέτασης. Αν ο υποψήφιος, λόγου χάριν, συγκεντρώσει 54% στο
Reading, ακόμη και αν έχει συγκεντρώσει 100% στο Listening και στο Writing, θα
αποτύχει.

www.cityandguilds.gr
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Τί είναι οι πιστοποιήσεις αγγλικής γλώσσας
Με τον όρο «πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας» αναφερόμαστε σε μία σειρά
διαφορετικών προγραμμάτων πιστοποίησης, τα οποία κατά κανόνα συνδέονται με
προγράμματα εκπαίδευσης και προσφέρονται σε διάφορες βαθμίδες γνώσης.

Η πιστοποίηση γνώσης της γλώσσας αφορά κατά παράδοση τα επίπεδα του

ανεξάρτητου και του ικανού χρήστη, τα οποία είναι και τα επίπεδα που αναγνωρίζονται
από το ΑΣΕΠ και περιγράφονται στις σχετικές προκηρύξεις του με τον εξής τρόπο:

Χαρακτηρισμός
Ανεξάρτητος Χρήστης
Ικανός Χρήστης

Κωδικός Επιπέδου
Β1
Β2
Γ1

Περιγραφή ΑΣΕΠ
μέτρια γνώση
καλή γνώση
πολύ καλή γνώση

Γ2

άριστη γνώση

Στην κοινή γλώσσα έχει επικρατήσει η πιστοποίηση του επιπέδου Β2 να ονομάζεται
λανθασμένα «λόουερ» (Lower), ενώ η πιστοποίηση επιπέδου Γ2 έχει, αντιστοίχως,
επικρατήσει να αποκαλείται «προφίσιενσυ» (Proficiency)

www.cityandguilds.gr
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Βαθμίδες Πιστοποίησης – Επίπεδα Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Για την καλύτερη κατανόηση των βαθμίδων πιστοποίησης, περιγράφονται καταρχάς
παρακάτω τα επίπεδα γνώσης της γλώσσας που έχει ορίσει το Κέντρο Σύγχρονων
Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Χαρακτηρισμός
Βασικός
Χρήστης

Επίπεδο
Α1

Α2

Ανεξάρτητος
Χρήστης

Β1

Β2

Χαρακτηρισμός
Ικανός Χρήστης

Επίπεδο
Γ1

Γ2

www.cityandguilds.gr

Συνοπτική Περιγραφή
Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι
οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων
αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να
απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα
άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό
τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι
διατεθειμένος να βοηθήσει.
Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και
που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές
και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να
επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και
απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα
ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου
περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.
Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και
χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που
συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να
χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε
μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με
θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει
εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά
λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.
Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για
συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων
πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια
άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς
ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να
παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει
μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

Συνοπτική Περιγραφή
Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων
και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα
και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να
χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς,
ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή,
καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας
ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και
μηχανισμών συνοχής.
Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί
να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές
προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές
σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη
άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα
και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

