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International English for Speakers of Other Languages (IESOL)
International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

Ενηµερωτικό Έντυπο

Οι πιστοποιήσεις αγγλικών City & Guilds
IESOL / ΙSESOL, αποτελούν την ιδανική
επιλογή για όσους θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική
γλώσσα, τόσο στον προφορικό όσο και
στο γραπτό λόγο, από έναν παγκόσµιο
φορέα µε ευρεία αναγνώριση από εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και κρατικούς φορείς.
Οι διεθνώς αναγνωρισµένες πιστοποιήσεις
City & Guilds IESOL/ISESOL ενισχύουν την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνήσει αποτελεσµατικά
στην αγγλική γλώσσα και του παρέχουν τα απαραίτητα προσόντα για την προσωπική του εξέλιξη ή την
επαγγελµατική του σταδιοδροµία.
Τα IESOL/ISESOL είναι δυο ανεξάρτητες εξετάσεις
καθώς τα αποτελέσµατα της µίας δεν επηρεάζουν
τα αποτελέσµατα της άλλης (π.χ. εάν ο υποψήφιος
περάσει µε επιτυχία το IESOL και αποτύχει στο
ISESOL τότε πρέπει να δώσει εξετάσεις µόνο για το
ISESOL). Για την απόκτηση ενιαίου πιστοποιητικού
είναι απαραίτητη η επιτυχία και
στις δύο εξετάσεις.
Σε ποιά επίπεδα προσφέρονται οι πιστοποιήσεις IESOL και ISESOL;
Οι πιστοποιήσεις IESOL /ISESOL προσφέρονται
σε 6 διαφορετικά επίπεδα, τα οποία είναι απόλυτα
εναρµονισµένα µε τις προδιαγραφές των επιπέδων του Common European Framework (CEF)
του Συµβουλίου της Ευρώπης.
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Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του προγράµµατος;
Η διεξαγωγή των εξετάσεων γίνεται στο
εκπαιδευτικό κέντρο των υποψηφίων
Οι υποψήφιοι δεν έχουν άγχος για τις εξετάσεις
καθώς διεξάγονται στο Εκπαιδευτικό τους Κέντρο
µε παρουσία οικείων προσώπων τους
Οι υποψήφιοι έχουν ευελιξία στον προγραµµατισµό των εξετάσεων
Oι εξετάσεις δεν περιορίζονται σε συγκεκριµένες

ηµεροµηνίες και οι υποψήφιοι µπορούν να εξεταστούν όποτε αισθάνονται έτοιµοι
Οι υποψήφιοι λαµβάνουν γρήγορα τα αποτελέσµατα των εξετάσεων
Τα αποτελέσµατα εκδίδονται 3-5 εβδοµάδες µετά
τις εξετάσεις και οι υποψήφιοι λαµβάνουν αναφορά επίδοσης
Η αξιολόγηση των εξετάσεων είναι αξιόπιστη
Οι εξετάσεις διενεργούνται σε Πιστοποιηµένα
Κέντρα City & Guilds που πληρούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και εφαρµόζουν αυστηρές διαδικασίες. Οι εξετάσεις διενεργούνται πάντοτε παρουσία Εξουσιοδοτηµένου Επιτηρητή ο οποίος διασφαλίζει την εγκυρότητα της εξεταστικής διαδικασίας
International English for Speakers of Other
Languages (IESOL)
Η εξέταση IESOL αξιολογεί το επίπεδο του υποψηφίου στην κατανόηση προφορικού (listening)
και γραπτού λόγου (reading) και στην παραγωγή
γραπτού λόγου (writing) µε βασικά πλεονεκτήµατα
ότι αποτελεί ένα τεστ:
Ενιαίο και για τα τρία µέρη (listening, reading,
writing), που επιτρέπει στον υποψήφιο να κατανέµει το χρόνο του όπως επιθυµεί. Η γραµµατική
ενσωµατώνεται στην εξέταση των επιµέρους
γνώσεων
Φιλικό λόγω της απλής µορφής του
Επικοινωνιακό, ρεαλιστικό και όχι ακαδηµαϊκό
Σύντοµο σε διάρκεια
Πρωτοποριακό λόγω της δυνατότητας χρήσης
µονόγλωσσου λεξικού
International Spoken English for Speakers of
Other Languages (ISESOL)
Το ISESOL αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου
στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού
λόγου:
Ο υποψήφιος αξιολογείται όποτε είναι έτοιµος,
ανεξάρτητα από το επίπεδό του στην αντίστοιχη
γραπτή εξέταση IESOL
Η συνέντευξη ηχογραφείται και στη συνέχεια
βαθµολογείται στο Ηνωµένο Βασίλειο από έµπειρους εξεταστές του City & Guilds των
οποίων η µητρική γλώσσα είναι η αγγλική
Οι ερωτήσεις αφορούν θέµατα προσωπικού και
γενικού ενδιαφέροντος και αντικατοπτρίζουν
καταστάσεις της καθηµερινής ζωής
Ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται µόνος του και
δεν συνδιαλέγεται µε άλλον υποψήφιο

International English for Speakers of Other Languages (IESOL)
International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

Επικοινωνία
Ποια είναι η διάρκεια των εξετάσεων
IESOL/ISESOL;
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη διάρκεια
εξέτασης του IESOL/ISESOL στα διάφορα επίπεδα:
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Σε ποια άλλα επίπεδα προσφέρονται πιστοποιήσεις αγγλικών από τον City & Guilds;
Ο City & Guilds έχει σχεδιάσει µια σειρά πιστοποιήσεων που καλύπτει όλες τις ανάγκες των
υποψηφίων και της αγοράς εργασίας:
Αγγλικά για παιδιά
International Young Learners ESOL
Γραπτή εξέταση που απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας 8-13 ετών. Αποτελείται από ασκήσεις που
καλύπτουν ενδιαφέροντα θέµατα όπως επιστηµονική φαντασία, παιχνίδια, σπίτι, οικογένεια κλπ.
International Young Learners Spoken ESOL
Προφορική εξέταση που απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας 8-13 ετών. Αξιολογεί την ικανότητα των
παιδιών να αναπτύσσουν απλά θέµατα της
ηλικίας τους.

Εξειδικευµένα Αγγλικά
English for Business Communication (EBC)
Απευθύνεται σε όσους θέλουν να εξοικειωθούν µε
ρεαλιστικές επιχειρηµατικές καταστάσεις. Ο υποψήφιος αναλαµβάνει το ρόλο του διοικητικού υπαλλήλου και διεκπεραιώνει στην αγγλική γλώσσα
εργασίες όπως είναι η σύνταξη κειµένων, fax, email, αναφορών κ.λπ.
Spoken English Test for Business
Αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί στην αγγλική γλώσσα και να αναλύει ρεαλιστικές - επιχειρηµατικές καταστάσεις.
English for Office Skills
Σχεδιασµένη για όσους εργάζονται σε γραµµατειακές
θέσεις όπου απαιτείται γρήγορη και σωστή παραγωγή και επεξεργασία επιχειρηµατικών κειµένων. Η
εξέταση αποτελείται από την κατανόηση προφορικού
και γραπτού λόγου καθώς και τη διόρθωση και τον
έλεγχο επιχειρηµατικών εγγράφων.
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Ποιός είναι ο City & Guilds;
Ο City & Guilds, µε πάνω από 800 πιστοποιήσεις σε 26 διαφορετικούς επαγγελµατικούς
τοµείς και µε 1.800.000 υποψηφίους κάθε
χρόνο, αποτελεί το µεγαλύτερο στον κόσµο
µη κερδοσκοπικό οργανισµό εκπαίδευσης και
πιστοποίησης επαγγελµατικών γνώσεων και
δεξιοτήτων.
Ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1878 και σήµερα έχει
δυναµική παρουσία σε 100 χώρες, µέσα από
ένα δίκτυο 8.500 Εξουσιοδοτηµένων Κέντρων
που περιλαµβάνει Πανεπιστήµια, Κολέγια,
Υπουργεία, Εκπαιδευτήρια, Εταιρίες, Κέντρα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Επαγγελµατικές
Ενώσεις, ∆ήµους, Κοινότητες.
Ο City & Guilds είναι µέλος του EAQUALS
(European Association for Quality in Language
Services).
Όραµα και δέσµευση του City & Guilds είναι:
«Να εµπλουτίσουµε και να βελτιώσουµε την
επαγγελµατική και προσωπική ζωή των
ανθρώπων, ως ο ηγετικός φορέας πιστοποίησης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης
σε παγκόσµιο επίπεδο».
Ο City & Guilds:
παρέχει διεθνώς αναγνωρισµένους
τίτλους επαγγελµατικής κατάρτισης
καθιερώνει ποιοτικά πρότυπα και
εξεταστικά συστήµατα για την αξιολόγηση
γνώσεων και δεξιοτήτων
προάγει τη γνώση και την κινητικότητα των
εργαζοµένων
δίνει σε όλους τους πολίτες ισότιµες ευκαιρίες
για επαγγελµατική αποκατάσταση και ανέλιξη
σχεδιάζει διδακτέα ύλη, σε πρακτικό και
θεωρητικό επίπεδο, µε ισχύ στη διεθνή
αγορά εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
την City & Guilds Ελλάς:
Κοραή 3, 105 64 Αθήνα
Τηλ.: 210 372 9150
Fax: 210 372 9151
info@cityandguilds.gr
www.cityandguilds.gr

