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1. Οξγαληζκόο City & Guilds
1.1. Πνηνο είλαη ν City & Guilds
O City & Guilds, κε πάλσ από 500 πηζηνπνηήζεηο ζε 26 δηαθνξεηηθνύο επαγγεικαηηθνύο ηνκείο θαη κε
2.000.000 ππνςεθίνπο θάζε ρξόλν, απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό
εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηνλ θόζκν. Ιδξύζεθε ζην
Λνλδίλν ην 1878 θαη ζήκεξα έρεη δπλακηθή παξνπζία ζε 100 ρώξεο, κέζα από έλα δίθηπν 8.500
Δμνπζηνδνηεκέλσλ Κέληξσλ.

2. Δμεηάζεηο City & Guilds IESOL θαη ISESOL
2.1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
O City & Guilds δηαζέηεη δύν αλεμάξηεηεο ζεηξέο εμεηάζεσλ (IESOL - Γξαπηέο Δμεηάζεηο θαη ISESOL Πξνθνξηθέο Δμεηάζεηο) πνπ θαιύπηνπλ ηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο πνπ πξνβιέπνληαη από ην Κνηλό
Δπξσπατθό Πιαίζην Γισζζνκάζεηαο (CEFR) ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο.
Οη πηζηνπνηήζεηο City & Guilds IESOL θαη ISESOL πξνζθέξνληαη ζε 6 δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη είλαη
απόιπηα ελαξκνληζκέλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ:
 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
 ALTE (Association of Language Testers in Europe)
 UK Adult ESOL Core Curriculum
Τα επίπεδα θαη νη αληίζηνηρνη ηίηινη έρνπλ σο εμήο:
Δπίπεδα CEFR

Τίηινη CEFR

Τίηινη City & Guilds

A1

Breakthrough

Preliminary

A2

Waystage

Access

B1

Threshold

Achiever

B2

Vantage

Communicator

C1

Effective Operational Proficiency

Expert

C2

Mastery

Mastery

2.2. Αλαγλώξηζε πηζηνπνηήζεσλ IESOL θαη ISESOL
Οη πηζηνπνηήζεηο Αγγιηθώλ ηνπ City & Guilds είλαη ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο όισλ
ησλ ειηθηώλ, ηεο δηεζλνύο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ελώ αλαγλσξίδνληαη από:


Τν Α.Σ.Δ.Π (Οη πηζηνπνηήζεηο ησλ επηπέδσλ B1, B2, C1 θαη C2 είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλεο
από ην Αλώηαην Σπκβνύιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ)



Τν Qualifications and Curriculum Authority (QCA) θαη εκπεξηέρνληαη ζην National Qualifications
Framework (NQF) ηεο Μ. Βξεηαλίαο



Αλώηεξα θαη Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ζε Βξεηαλία & ΗΠΑ



Δξγνδόηεο θαη επαγγεικαηηθνύο νξγαληζκνύο ζε όιν ηνλ θόζκν



Τν EAQUALS (European Association for Quality in Language Services)

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ City & Guilds ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό,
κπνξείηε λα βξείηε ζηηο ηζηνζειίδεο www.cityandguilds.gr θαη www.cityandguilds.com.
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2.3. Πιενλεθηήκαηα εμεηάζεσλ City & Guilds
Οη εμεηάζεηο Αγγιηθήο Γιώζζαο City & Guilds έρνπλ ηα εμήο βαζηθά πιενλεθηήκαηα:
 Έμη (6) εμεηαζηηθέο πεξίνδνη ην ρξόλν, πξνζθέξνληαο ζηνλ ππνςήθην ηε δπλαηόηεηα λα
εμεηαζηεί όηαλ πξαγκαηηθά αηζζάλεηαη έηνηκνο. Οη κήλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη νη εμεηάζεηο είλαη
νη: Ιαλνπάξηνο, Μάξηηνο, Μάηνο, Ινύιηνο, Οθηώβξηνο θαη Γεθέκβξηνο
 Γύν (2) αλεμάξηεηεο εμεηάζεηο γηα ηα γξαπηά θαη ηα πξνθνξηθά, όπνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο κίαο
δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο άιιεο, πξνζθέξνληαο επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα εμεηαζηεί
θαλείο ζηα γξαπηά θαη ζηα πξνθνξηθά ζε δηαθνξεηηθέο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο
 Γειώζεηο εγγξαθήο κέρξη θαη 20 εκέξεο πξηλ ηηο εμεηάζεηο
 Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ ζε 5-6 εβδνκάδεο
 Φηιηθό On-line ζύζηεκα εγγξαθήο ππνςεθίσλ, κε εύρξεζηα εξγαιεία δηαρείξηζεο θαη
νξγάλσζεο ησλ εμεηάζεσλ
 Τειεθσληθή ππνζηήξημε θαη εμππεξέηεζε θάζε κέξα από ηηο 9:00 κέρξη ηηο 21:00.
 Οξγάλσζε Κεληξηθώλ εμεηάζεσλ ζηηο κεγαιύηεξεο πόιεηο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη νπνπδήπνηε
αιινύ ππάξρνπλ Δμνπζηνδνηεκέλα Δμεηαζηηθά Κέληξα City & Guilds
 Έμη (6) δηαζέζηκα επίπεδα Πηζηνπνίεζεο, (Α1 – Α2 – Β1 – Β2 – C1 – C2), πνπ θαιύπηνπλ όιεο
ηηο ειηθίεο θαη όια ηα επίπεδα γλώζεο ησλ ππνςεθίσλ, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ην Κνηλό
Δπξσπατθό Πιαίζην Αλαθνξάο (Common European Framework of Reference) ηνπ Δπξσπατθνύ
Σπκβνπιίνπ

Δπηπιένλ…
 Δπηηξέπεηαη ε Χξήζε αγγιν-αγγιηθνύ Λεμηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο
 Δληαίν δηαγώληζκα θαη γηα ηα ηξία κέξε (listening, reading, writing) πνπ επηηξέπεη ζηνλ ππνςήθην
λα θαηαλέκεη ην ρξόλν ηνπ όπσο επηζπκεί
 Η γξακκαηηθή δελ εμεηάδεηαη μερσξηζηά αιιά ελζσκαηώλεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ επηκέξνπο
δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ (listening, reading, writing)
 Οη ππνςήθηνη ιακβάλνπλ αλαιπηηθή αλαθνξά επίδνζεο (Statement of Result) όπνπ επεμεγνύληαη
ηπρόλ αδπλακίεο ηνπο

Αθόκα, ν City & Guilds ζπλερίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη γηα ην έηνο 2011. Τώξα, ζε πεξίπησζε
απνηπρίαο ζε κία από ηηο δύν, πξνζθέξεη άκεζα θαη εληειώο δσξεάλ ηα έμνδα κηαο
επαλεμέηαζεο*, αθνύ νη εμεηάζεηο γίλνληαη θάζε δύν κήλεο.
Γηα παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο πνπ εμεηάδεηαη εληόο ηνπ 2011 ζην test γξαπηώλ IESOL B2 θαη ζην test
πξνθνξηθώλ ISESOL B2 θαη πεηπραίλεη κόλν ζην test γξαπηώλ, ζα έρεη ηελ επθαηξία δσξεάλ
επαλεμέηαζεο ζην test πξνθνξηθώλ, ζε κία από ηηο επόκελεο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο ηνπ 2011.
* H πποζθοπά ιζσύει για ςποτηθίοςρ πος εγπάθονηαι και ζηιρ δύο εξεηάζειρ (γπαπηέρ και πποθοπικέρ)
ζε μία εξεηαζηική πεπίοδο ηος 2011.
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2.4. Πνηα είλαη ε δνκή θαη ε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ City & Guilds
Οη πηζηνπνηήζεηο City & Guilds IESOL θαη ISESOL είλαη δπν αλεμάξηεηεο εμεηάζεηο, θαζώο ηα
απνηειέζκαηα ηεο κίαο δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο άιιεο. (γηα παξάδεηγκα, εάλ ν
ππνςήθηνο πεξάζεη µε επηηπρία ην IESOL θαη απνηύρεη ζην ISESOL, ηόηε κπνξεί λα μαλαδώζεη
εμεηάζεηο µόλν γηα ην ISESOL, εθόζνλ ην επηζπκεί).
Οη γξαπηέο εμεηάζεηο IESOL εμεηάδνπλ ηελ:
 Αθνπζηηθή θαηαλόεζε (Listening)
 Καηαλόεζε Γξαπηνύ Κεηκέλνπ (Reading)
 Παξαγσγή Γξαπηνύ Κεηκέλνπ (Writing)
Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ISESOL εμεηάδνπλ ηηο δεμηόηεηεο νκηιίαο θαη ζπδήηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ
κέζσ ελόο ζύληνκνπ, αηνκηθνύ interview.

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ αλά επίπεδν θαίλεηαη παξαθάησ:
Δπίπεδν Eμέηαζεο

Γηάξθεηα IESOL

Γηάξθεηα ISESOL

Α1

Preliminary

2 ώξεο

5 ιεπηά

Α2

Access

2 ώξεο

7 ιεπηά

Β1

Achiever

2.5 ώξεο

9 ιεπηά

Β2

Communicator

2.5 ώξεο

10 ιεπηά

C1

Expert

3 ώξεο

12 ιεπηά

C2

Mastery

3 ώξεο

15 ιεπηά

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθα κε ηε δνκή θαη ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ, κπνξείηε λα
αλαηξέμεηε ζην City & Guilds Handbook for Teachers 2011 Edition.

2.5. Δθπαηδεπηηθό πιηθό πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο εμεηάζεηο City & Guilds
Πέξαλ ηεο πιεζώξαο ησλ βηβιίσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα ηελ εθκάζεζε ζηελ
Αγγιηθήο γιώζζαο, ππάξρνπλ θαη εηδηθά βηβιία πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο εμεηάζεηο City & Guilds, πνπ
δηαηίζεληαη από ειιεληθνύο θαη μέλνπο εθδνηηθνύο νίθνπο.
Δπηπξνζζέησο, δηαηίζεληαη από ηνλ City & Guilds δσξεάλ practice papers γηα θάζε εμέηαζε ζε θάζε
επίπεδν. Τν δσξεάλ εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα καο, www.cityandguilds.gr.
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3. City & Guilds Teachers’ Club
3.1 Πξνλόκηα θαη ππνζηήξημε κειώλ
To City & Guilds Teachers’ Club απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο θαζεγεηέο αγγιηθώλ πνπ επηζπκνύλ λα
ελεκεξώλνληαη γηα ηηο δξάζεηο ηνπ City & Guilds. Αξηζκεί πεξηζζόηεξα από 12.000 κέιε ζε όιε ηελ
Διιάδα, ηα νπνία απνιακβάλνπλ κνλαδηθά πξνλόκηα θαη αθαδεκαηθή ππνζηήξημε.

Ωο Μέινο ηνπ City & Guilds Teachers’ Club έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα:
 Δγγξάθεηε ππνςεθίνπο ζηηο Κεληξηθέο Δμεηάζεηο ηνπ City & Guilds κέζσ ηνπ On-line
Γηαρεηξηζηηθνύ καο ζπζηήκαηνο
 Έρεηε πξόζβαζε ζε πιηθό πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο εμεηάζεηο, κέζσ ηεο εηδηθήο πεξηνρήο κειώλ
ζηελ ηζηνζειίδα www.cityandguilds.gr
 Σπκκεηέρεηε ζε εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλώλεη ν City & Guilds ζε όιε ηελ
Διιάδα
 Σπκκεηέρεηε ζην Student Reference Bonus Scheme, κέζσ ηνπ νπνίνπ θεξδίδεηε αλάινγα κε ην
πιήζνο ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνσζείηε ζηηο Κεληξηθέο Δμεηάζεηο
 Λακβάλεηε ηαθηηθή ελεκέξσζε γηα ηηο δξάζεηο ηνπ City & Guilds, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηηο πόιεηο
εμεηάζεσλ θαη ηα ζέκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ
 Λακβάλεηε ηαθηηθά ην Lion’s Voice, ην Newsletter ηνπ City & Guilds πνπ απνζηέιεηαη ζε
πεξηζζνηεξνπο από 12.000 θαζεγεηέο αγγιηθώλ ζηελ Διιάδα
 Δπσθειείζηε ησλ πξνλνκηαθώλ ηηκώλ πνπ εμαζθαιίδνπκε γηα ηα κέιε καο από πξνκεζεπηέο
άιισλ ππεξεζηώλ
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4. Hκεξνκελίεο θαη Δμέηαζηξα Κεληξηθώλ Δμεηάζεσλ City & Guilds

2011 KEY DATES
Examination Dates

Closing Date for On-line
Registrations

Closing Date for Paper
Registratons

22-23 January 2011

4 January 2011

27 December 2011

19-20 March 2011

25 February 2011

22 February 2011

21-22 May 2011

25 April 2011

19 April 2011

23-24 July 2011

4 July 2011

27 June 2011

Examination Level

Examination Fees

Preliminary Α1 – IESOL

€55

Preliminary Α1 – ISESOL

€55

Access Α2 – IESOL

€55

Access Α2 – ISESOL

€55

Achiever B1 – IESOL

€55

Achiever B1 – ISESOL

€55

Communicator B2 – IESOL

€85

Communicator B2 – ISESOL

€85

Expert C1 – IESOL

€85

Expert C1 – ISESOL

€85

Mastery C2 – IESOL

€95

Mastery C2 – ISESOL

€95

Δπαλέθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ

€25
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