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Εξετάσεις Αγγλικών 
για Μικρούς Μαθητές 



Aγαπητοί γονείς, 

Στην εποχή μας τα παιδιά ξεκινούν την εκμάθηση των αγγλικών σε μικρή ηλικία. Mε την 

κατάλληλη καθοδήγηση, η εκμάθηση αυτή μπορεί να είναι γρήγορη και αποτελεσματική.  

Οι γερές βάσεις στην ξένη γλώσσα από νωρίς, δίνουν στον μαθητή ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα για τις μελλοντικές σπουδές και τη σταδιοδρομία του.

Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Γλωσσικές Ικανότητες διεξήχθη το 2012 για λογαριασμό 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη γλωσσική 

επάρκεια των μαθητών στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. 

Το Cambridge English έλαβε μέρος στην υλοποίηση αυτής της έρευνας, η οποία έδειξε ότι όσο 

πιο νωρίς ξεκινούν τα παιδιά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, τόσο πιο πιθανό είναι να 

φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο εξοικείωσης με τη γλώσσα αυτή. 

Τα παιδιά καλό είναι να μαθαίνουν πρακτικά και χρήσιμα αγγλικά, που να τους επιτρέπουν  

να επικοινωνούν με άνεση. Ένα σύστημα διδασκαλίας διεθνών προδιαγραφών θέτει τις 

σωστές βάσεις για μελλοντικές εξετάσεις που θα απαιτηθούν στις περαιτέρω σπουδές και 

στην καριέρα τους. Πάνω από όλα όμως, μεγαλώνοντας ο μικρός μαθητής θα αναπτύσσει 

ολοένα και μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση στη χρήση των αγγλικών.

Η διαδικασία μάθησης ωστόσο δεν πρέπει να αποτελεί πηγή άγχους για τα παιδιά, αλλά να 

γίνεται με τρόπο ευχάριστο και ενθαρρυντικό. Όσο αυξάνεται η αυτοπεποίθηση του μικρού 

παιδιού, τόσο μεγαλύτερη διάθεση έχει να προχωρήσει με την εκμάθηση της Αγγλικής 

γλώσσας. Η βελτίωση στις δεξιότητες listening, speaking, reading & writing πρέπει να επέλθει 

φυσικά και σταδιακά μέσα από τα μαθήματά του.

Ένα παιδί το οποίο μαθαίνει αγγλικά χρειάζεται αρκετή εξάσκηση που μπορεί να γίνεται και 

με τη δική σας συμμετοχή, καθώς η στήριξη και η ενθάρρυνση από πλευράς του γονιού είναι 

σημαντικότατες.

Στο έντυπο αυτό θα θέλαμε να δείτε μαζί μας πώς οι εξετάσεις Αγγλικών pre A1 Starters,  

A1 Movers & A2 Flyers του Cambridge για μικρούς μαθητές μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά 

να βελτιώσουν τα αγγλικά τους, να αποκτήσουν κίνητρο και αυτοπεποίθηση στο μάθημα 

των αγγλικών, πώς μπορείτε εσείς να τα βοηθήσετε στη διαδικασία αυτή, αλλά και πώς το 

παιδί σας θα γίνει περήφανος κάτοχος ενός διεθνούς πιστοποιητικού Cambridge.

Ευχόμαστε στα παιδιά σας καλή πρόοδο στα μαθήματα Αγγλικών τους!

Η ομάδα του Cambridge English



Οι εξετάσεις αγγλικών για μικρούς μαθητές pre A1 Starters, A1 Movers &  
A2 Flyers δημιουργήθηκαν από το Cambridge English, το τμήμα 
εξετάσεων του πανεπιστημίου Cambridge, το οποίο ειδικεύεται στην 
αξιολόγηση της Αγγλικής γλώσσας. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθούν 
τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις αγγλικών διεθνούς επιπέδου και να 
τα προετοιμάσουν για εξετάσεις ανώτερου επιπέδου στο μέλλον.

Τρία επίπεδα 

Οι εξετάσεις διατίθενται σε τρία επίπεδα pre A1 Starters, A1 Movers & A2 Flyers για 
παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών.  Έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ούτως ώστε 
τα παιδιά να μαθαίνουν προοδευτικά και συστηματικά, ξεκινώντας από απλές 
λέξεις και φράσεις για τα pre A1 Starters και προχωρώντας σταθερά μέσω των A1 
Movers και A2 Flyers σε ευρύτερο και υψηλότερο επίπεδο αγγλικών. Οι εξετάσεις 
για μικρούς μαθητές είναι σε πλήρη αντιστοιχία με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις Γλώσσες.

pre A1 Starters
Tα παιδιά αποκτούν πρώτη επαφή με τον καθημερινό 
γραπτό και προφορικό λόγο των αγγλικών και αποκτούν 
αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

A1 Movers
Ένας θαυμάσιος τρόπος να βοηθήσετε τα παιδιά να εξελίξουν 
τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να εμβαθύνουν ακόμα 
περισσότερο στα αγγλικά.

A2 Flyers
Δίνουν στα παιδιά μια εξαιρετική ευκαιρία να δείξουν ότι 
μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για προφορική 
και γραπτή επικοινωνία στα αγγλικά, σε βασικό επίπεδο.

‘Πραγματικά’ αγγλικά 

Οι εξετάσεις αγγλικών του Cambridge για μικρούς μαθητές είναι βασισμένες στις 
γλωσσικές δεξιότητες. Καλύπτουν τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες – listening, 
speaking, reading και writing – με έμφαση στις ικανότητες speaking και listening (για 
κάθε παιδί προβλέπεται σύντομη προφορική εξέταση με καταρτισμένο εξεταστή). 
Αυτό σημαίνει ότι ο μαθησιακός στόχος είναι οι πραγματικές και πρακτικές 
ικανότητες στα αγγλικά. Στην εξέταση παρουσιάζονται ρεαλιστικές, καθημερινές 
καταστάσεις που συνδέουν την εκμάθηση με την πραγματική ζωή.
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Starters  Listening
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Part 1
– 5 questions –

Listen and draw lines. There is one example. 
Sue Ann Lucy Nick

Pat
Jill

Dan
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Pre A1
Starters

A1 Movers



Δομή εξετάσεων

Οι εξετάσεις pre A1 Starters, A1 Movers & A2 Flyers αποτελούνται από τρεις ενότητες: 

  Listening Speaking Reading & writing 

Δεν υπάρχει αποτυχία και κάθε παιδί λαμβάνει επίσημη βεβαίωση που 
περιγράφει ξεκάθαρα την επίδοσή του.
 

Starters Movers Flyers

Listening 20’ 25’ 25’

Reading & Writing 20’ 30’ 40’

Speaking 3–5’ 5–7’ 7–9’

Ευχάριστες και φιλικές

Πάνω από 700.000 μαθητές σε περισσότερες από 100 χώρες συμμετέχουν κάθε 
χρόνο στις εξετάσεις αγγλικών του Cambridge για μικρούς μαθητές. Έρευνες 
έχουν επισημάνει ότι τα παιδιά βρίσκουν τη σχετική προετοιμασία αλλά και τις 
ίδιες τις εξετάσεις ιδιαίτερα ευχάριστες. Τα θέματα των εξετάσεων έχουν πλούσια 
χρώματα, οι δε οδηγίες είναι σαφείς και απλές στην τήρηση από τα παιδιά, ενώ 
το προφορικό μέρος αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία. Σαν μακροπρόθεσμο 
αποτέλεσμα, τα παιδιά υιοθετούν θετική στάση απέναντι στην εκμάθηση 
γλωσσών.

Πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο του Cambridge

Οι εξετάσεις αγγλικών του Cambridge για μικρούς μαθητές θέτουν διεθνή 
πρότυπα στη διδασκαλία αγγλικών σε μικρές ηλικίες, τόσο για τους μαθητές 
όσο και για τους καθηγητές. Κατά την προετοιμασία των παιδιών για τα Pre 
A1 Starters, A1 Movers & A2 Flyers, οι καθηγητές ακολουθούν τις πιο σύγχρονες 
μεθόδους διδασκαλίας. Tο Cambridge συνεργάζεται στενά με πολλά σχολεία 
υποστηρίζοντας τους καθηγητές στο έργο τους. H επιτυχία γίνεται αντιληπτή 
όταν το παιδί σας λαμβάνει τo επίσημο πιστοποιητικό από το Cambridge.

Τα γραπτά διορθώνονται από ειδικούς στη διδασκαλία και αξιολόγηση γλωσσών 
στο τμήμα εξετάσεων του πανεπιστημίου Cambridge, όπου και εκδίδονται 
τα πιστοποιητικά των μαθητών. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλοι οι μικροί μαθητές 
αξιολογούνται σύμφωνα με τα ίδια διεθνή κριτήρια. Έτσι τα παιδιά, οι γονείς και οι 
καθηγητές τους είναι σε θέση να διαπιστώσουν πραγματική πρόοδο στην πορεία 
για την απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών.
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Part 3
– 5 questions –

Listen and tick ( ) the box. There is one example.

What animal has Alex got in his bedroom?

 
 

 

A  
B  

C  

1 Which picture are May and Sam looking at?

 
 

 

A  
B  

C  

2 What are Mrs Good’s class doing this afternoon?

 
 

 

A  
B  

C  
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Starters  Reading &
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2

Part 1
– 5 questions –

Look and read. Put a tick (✔) or a cross (✘) in the box.
There are two examples.

Examples

  These are grapes. ✔

  This is a house. ✘

Questions

1

  This is a helicopter. 
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Part 5
– 5 questions –

Look at the pictures and read the questions. Write one-word 

answers.

Examples

 Where are the people? in the kitchen...............................

 How many children are there?  two
...............................

Questions

1 What are the children some toy ...............................

 
playing with?
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Flyers  Listening

4

Part 3
– 5 questions –

Where did Uncle Robert get each of these things?

Listen and write a letter in each box. There is one example.

Painting E

Drums

Swan

Fan

Chocolates

Gloves

4
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Πιστοποιητικό για όλους τους μαθητές

Δεν υπάρχει η έννοια της αποτυχίας - κάθε παιδί λαμβάνει ένα επίσημο  
πιστοποιητικό από το Cambridge, το οποίο δείχνει καθαρά τις επιδόσεις του στις 
τρεις ενότητες της εξέτασης, σε μία κλίμακα βαθμολογίας από το 1 μέχρι το 5, 
με ισάριθμες ασπίδες. Χωρίς να αγχώνουμε τα παιδιά, δείχνουμε με τις ασπίδες 
την πρόοδο και βλέπουμε το περιθώριο βελτίωσης ανά δεξιότητα – αντί για 
βαθμούς, ποσοστά κλπ. Έτσι, μπορείτε να προσδιορίσετε την απόδοση του 
παιδιού σε καθεμιά από αυτές και να τη συγκρίνετε πιθανώς με την απόδοσή του 
την προηγούμενη χρονιά ή να θέσετε στόχο για τα επόμενα βήματά του. 

Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά βρίσκουν 
αυτά τα βραβεία ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, 
η δε επίτευξη των στόχων τους στα 
πρώτα στάδια της εκμάθησης των 
αγγλικών μπορεί να παίξει καθοριστικό 
ρόλο στη στάση τους απέναντι στην 
εκμάθηση γλωσσών.

Πώς μπορείτε εσείς να 
βοηθήσετε το παιδί σας να βελτιώσει τα αγγλικά του

Επισκεφθείτε τη σελίδα ’Γονείς και μαθητές’ και βρείτε ποικιλία υλικού για την 
ενασχόλησή σας με την εκμάθηση των παιδιών, 
όπως: 

• Άρθρα και υλικό για γονείς

•  Παιχνίδια, συμβουλές και δραστηριότητες
εκμάθησης στη σελίδα ‘Παιχνίδια & social media’

•  Εγγραφείτε στο Newsletter για γονείς και
λάβετε πρακτικές ιδέες, δωρεάν συμβουλές και
δραστηριότητες που θα βοηθήσουν το παιδί σας
στην εκμάθηση αγγλικών.

www.cambridgeenglish.org/gr/parents-and-children

Πιστεύω πως η όλη διαδικασία με βοήθησε πολύ!  

Επίσης, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ! 
Μιχαέλα Ανθοπούλου (υποψήφια A2 Flyers) 



Γιατί να συμμετέχει το παιδί σας 
στις εξετάσεις pre A1 Starters,  A1 
Movers & A2 Flyers

• Ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών
• Κίνητρο να αγαπήσουν τα παιδιά τα αγγλικά και
τη μελέτη
• Παρακολούθηση της προόδου ανά δεξιότητα και
βήμα-βήμα
• Σωστές βάσεις και ομαλή μετάβαση στις επόμενες
εξετάσεις Cambridge 

Αγγλικά για όλους

Η εκμάθηση αγγλικών δε σταματά εδώ. Τα pre  
A1 Starters, A1 Movers και A2 Flyers αξιολογούν και 
επιβραβεύουν τα πρώτα βήματα των μαθητών στα 
αγγλικά. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι εξετάσεις 
A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced και C2 
Proficiency, για παιδιά σχολικής ηλικίας και ενήλικες, 
με αξεπέραστη διεθνή αναγνώριση. 

Οι εξετάσεις αγγλικών του Cambridge οδηγούν 
σε κάτι πολύ παραπάνω από ένα πιστοποιητικό. 
Σηματοδοτούν την πρόοδο στην εκμάθηση 
της γλώσσας και ανοίγουν τις πόρτες για να 
εκπληρωθούν οι στόχοι και τα όνειρα των  
παιδιών σας.

B1

A2

B2

A1

C2

CEFR
level

C1

A2

Key
for Schools

Preliminary 
for Schools

Pre
A1

A1

A2

B1

First
for Schools

Advanced

B2

ProficiencyC2

C1

Movers

Starters

Flyers

Πιστεύω ότι η περσινή εξέταση Flyers με βοήθησε 
να βελτιωθώ, επιμένοντας περισσότερο σε όσα με 
δυσκόλευαν.  
Παναγιώτης Κοκοράκης (υποψήφιος Α2 Flyers) 



Δηλώστε συμμετοχή 

Ρωτήστε τον καθηγητή του παιδιού σας ή επικοινωνήστε με ένα από τα 
εξεταστικά μας κέντρα στην Ελλάδα και μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο 
συμμετοχής, τις ημερομηνίες εξετάσεων και το κόστος για τις εξετάσεις pre A1 
Starters, A1 Movers & A2 Flyers.  
www.cambridgeenglish.org/gr/find-a-centre

Είμαστε το Cambridge Assessment English. 
Τμήμα του Πανεπιστημίου του Cambridge

Βοηθάμε τη νεά γενιά όχι μόνο να μάθει σωστά 
αγγλικά, αλλά και να είναι σε θέση να το αποδείξει με 
ένα  επίσημο πιστοποιητικό από το Cambridge 
• Διενεργούμε εξετάσεις σε περισσότερες από 130 χώρες από το 1913

• 5,5 εκατομμύρια σπουδαστές συμμετέχουν στις εξετάσεις μας κάθε χρόνο

•  Προσφέρουμε πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το 100% των βρετανικών
Πανεπιστημίων ως απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

•  Είμαστε εμπνευστές και δημιουργοί του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς για τις γλώσσες που χρησιμοποιεί η Ε.Ε. για τα κράτη μέλη της

•  Συνιδρυτές του IELTS, του πιο γνωστού τεστ για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια
παγκοσμίως

• Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια πιστοποιήσεις
 στην Ελλάδα



Προετοιμάστε το παιδί σας για ένα λαμπρό μέλλον 

/cambridgeenglish   

/CambridgeEnglishGreece

/CambridgeEnglishTV

cambridgeenglish.org/gr


