
 
 

Ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο
πιστοποιητικό για κάθε 
βήμα της εκμάθησης 
Αγγλικών

Από το μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης 
της Αγγλικής γλώσσας παγκοσμίως
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Eίμαστε το Cambridge Assessment English

Βοηθάμε εκατομμύρια ανθρώπους να μάθουν
Αγγλικά και να αποδείξουν τη γνώση τους σε όλο 
τον κόσμο. 

Για εμάς, η εκμάθηση Αγγλικών σημαίνει πολλά
περισσότερα από εξετάσεις και βαθμούς. Σημαίνει
να έχεις την αυτοπεποίθηση να διεκδικήσεις
συναρπαστικές εμπειρίες ζωής μέσω της γλώσσας.

Τα πιστοποιητικά μας είναι σχεδιασμένα ώστε 
να παρακινούν τους μαθητές από μικρή ηλικία, 
να σημειώνουν σημαντικές, διαδοχικές επιτυχίες 
σε κάθε βήμα της πορείας τους στην εκμάθηση των
Αγγλικών. Με τη σωστή καθοδήγηση, η εκμάθηση 
μιας γλώσσας μπορεί να γίνει ένα συναρπαστικό
ταξίδι!

Ο όρος Cambridge English Qualifications αναφέρεται
σε όλα τα πιστοποιητικά, από το Pre A1 Starters μέχρι 
και το C2 Proficiency. Tα Cambridge English Qualifications 
αξιολογούν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε βάθος, 
κάνοντας ταυτόχρονα την εκμάθηση ευχάριστη, 
αποτελεσματική και ανταποδοτική. 

Τμήμα του Πανεπιστημίου του Cambridge

Παρέχουν αξιόπιστη αξιολόγηση ανά δεξιότητα, 
βασισμένη στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), 
αποδεικνύοντας κατά πόσον οι γνώσεις του υποψηφίου 
αντιστοιχούν στο ίδιο, ανώτερο ή κατώτερο επίπεδο 
σε σχέση με αυτό για το οποίο αξιολογείται. 

Η αξιολόγηση μέσω των Cambridge English
Qualifications βοηθά τα Κέντρα Προετοιμασίας να 
υλοποιήσουν προγράμματα διδασκαλίας υψηλών
προδιαγραφών και να παρέχουν στους μαθητές τους 
προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου.

Καθώς το ταξίδι της εκμάθησης έχει σημαντική 
διάρκεια, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν 
ενδιάμεσοι στόχοι. 

Οι εξετάσεις μας αποτελούν ορόσημα, δίνοντας τον 
ρυθμό που θα παρακινήσει τους μαθητές σε κάθε βήμα.

Μέσω των Cambridge English Qualifications, 
το παιδί σας θα αποκτήσει καλύτερες προοπτικές
για επιτυχημένες ακαδημαϊκές σπουδές και
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

For every learner,
every step of the way 



Παρακίνηση 

Pre A1 Starters, 
A1 Movers, A2 Flyers 
Ξεκινήστε το συναρπαστικό ταξίδι στην εκμάθηση 

Αγγλικών και δώστε κίνητρο στα παιδιά να 

αγαπήσουν τα Αγγλικά και τη μελέτη.

Όλα τα παιδιά επιβραβεύονται με ένα πιστοποιητικό, 

που δείχνει την επίδοσή τους στις τέσσερις δεξιότητες 

(listening, speaking, reading & writing).

Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να:

• Γιορτάσετε την επιτυχία των παιδιών.

• Ανταμείψετε τις ικανότητές τους.

• Συνεχίσουν στα επόμενα επίπεδα με αυτοπεποίθηση. A2 Key for schools
Τo επόμενο σπουδαίο βήμα στην εκμάθηση Αγγλικών. 

∆ίνει στους μαθητές την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται 
για να προχωρήσουν στην απόκτηση και άλλων 
πιστοποιητικών Αγγλικών υψηλότερου επιπέδου.

Η επιτυχία στα Αγγλικά ξεκινάει από εδώ.

Αποδεικνύει τη γνώση & χρήση της Αγγλικής γλώσσας 
σε βασικό επίπεδο.

• Αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια ανά τον κόσμο 
ως αξιόπιστη απόδειξη για τη γνώση Αγγλικών.

• Σύμφωνα με έρευνες, η συμμετοχή στην εξέταση
Β1 Preliminary for schools παίζει καθοριστικό ρόλο 
στην επιτυχία για το επόμενο επίπεδο - Β2 First for 
schools. 

B1 Preliminary for schools

Πρόοδος



Ευκαιρίες 

Το πιο εδραιωμένο πιστοποιητικό Αγγλικών στο 

επίπεδο Β2, με τη μεγαλύτερη αναγνώριση 

διεθνώς - από το 1939!

Πρόκειται για τη μοναδική ηλικιακά κατάλληλη 

(for schools) εξέταση - για μαθητές σχολικής ηλικίας - 

στο επίπεδο Β2, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. 

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει αποδεδειγμένα 

τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εργαστεί ή να 

σπουδάσει σε μια αγγλόφωνη χώρα. 

Είναι αποδεκτό για προπτυχιακές αλλά και μεταπτυχιακές 

σπουδές σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο - Βρετανία, 

Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Η.Π.Α., Αυστραλία και αλλού. 

Επιπλέον, χιλιάδες εργοδότες σε όλο τον κόσμο, 

αναγνωρίζουν το πιστοποιητικό ως απόδειξη γνώσης 

της Αγγλικής γλώσσας.

Μάθετε περισσότερα στο b2first.gr

B2 First for schools

Το κορυφαίο πιστοποιητικό Αγγλικών στον κόσμο 
από το 1913!

Αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του έχει επιτύχει ένα 
εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στα Αγγλικά.

Χιλιάδες εργοδότες και πανεπιστήμια ανά τον κόσμο 
εμπιστεύονται το C2 Proficiency για τη γνώση 
Αγγλικών των υποψηφίων τους.

www.cambridgeenglish.gr/corporate-recognition/

C2 Proficiency

Αποτελεί το βασικό κριτήριο εισαγωγής για τα 
πανεπιστήμια στο εξωτερικό. 

Αναγνωρίζεται από 11.000 οργανισμούς παγκοσμίως 
(σε Ευρώπη, Καναδά, Αμερική & Αυστραλία) και από 
το 100% των πανεπιστημίων στη Μεγάλη Βρετανία 
και στην Ιρλανδία.

C1 Advanced

Αυτοπεποίθηση
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Γιατί να επιλέξετε Cambridge English 
Qualifications;

5.5 εκατομμύρια

παγκοσμίως

σχολεία χρησιμοποιούν τα 
πιστοποιητικά μας κάθε 
χρόνο50.000+

των Βρετανικών Πανεπιστημίων
αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά μας100%

Εξετάσεις & tests
διενεργούνται σε
περισσότερες από 140 χώρες

πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα σε Ελλάδα 
& Κύπρο

Περισσότερα από 

2.5 εκατομμύρια

Επικοινωνήστε μαζί μας!
cambridgeenglish.gr

/CambridgeEnglishGreeceCyprus

/cambridgeenglish_greececyprus
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RΣύμφωνα με το πρόσφατα ανανεωμένο Παράρτημα Γλωσσομάθειας 
του Α.Σ.Ε.Π., οι κάτοχοι των Cambridge English Qualifications από 
το 2015 και έπειτα, μπορούν να αποδείξουν διαφορετικό επίπεδο
γνώσης - ανώτερο ή κατώτερο - από αυτό της εξέτασης, ανάλογα 
με τη συνολική τους επίδοση (overall score). Αναλυτικά:

∆ιευρυμένη αναγνώριση 
από το Α.Σ.Ε.Π.NEO!

Άριστη γνώση Γ2/C2

Πολύ καλή γνώση Γ1/C1

Καλή γνώση Β2

Μέτρια γνώση Β1

C2 Proficiency

C1 Advanced

C2 Proficiency

C1 Advanced

B2 First for schools

C1 Advanced

B2 First for schools

B1 Preliminary
for schools

B2 First for schools

B1 Preliminary
for schools

A2 Key for schools

overall score 200-230

overall score 200-210

overall score 180-199

overall score 180-199

overall score 180-190

overall score 160-179

overall score 160-179

overall score 160-170

overall score 140-159

overall score 140-159

overall score 140-150

Cambridge English QualificationsΕπίπεδο γνώσης

25.000+ οργανισμοί αναγνωρίζουν

υποψήφιοι κάθε χρόνο 




