Advanced Επίπεδο Γ1

Τι είναι το CAE;

CAE – ADVANCED ( Γ1 )

To CAE ( Certificate of advanced English ) είναι το advanced τού πανεπιστημίου Cambridge.
To
advanced
είναι το επίπεδο ανάμεσα στο
lower
και το
proficiency
. Η εξέταση περιλαμβάνει πέντε ενότητες, οι οποίες είναι:
Reading
,
Writing
,
Use
of
English
,
Listening
,
Speaking
. Κάθε εξεταστική ενότητα αντιστοιχεί βαθμολογικά στο 20% επί του συνολικού βαθμού και
υπάρχουν τρείς βαθμοί επιτυχίας, οι Α, Β και C. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται 2 φορές
το χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μετά από 2 μήνες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CAE – ADVANCED ( Γ1 )
Το CAE – ADVANCED αναγνωρίζεται ως πιστοποίηση υψηλής γνώσης της αγγλικής από
επαγγελματικά και ακαδημαϊκά
περιβάλλοντα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Αναγνωρίζεται επίσης από διεθνής κυβερνητικούς φορείς και τον ΑΣΕΠ.
-
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Αποτελεί ένα αξιόλογο βήμα πριν την απόκτηση του CPE – PROFICIENCY.
Ισχύει εφ’ όρου ζωής.

Τι είναι το EDEXCEL ADVANCED;

EDEXCEL / PTE GENERAL – LOWER ( Β2 ), ADVANCED ( Γ1 ), PROFICIENCY ( Γ2 )

Το EDEXCEL ή αλλιώς PTE GENERAL ( Pearson Test of English General ) εκδίδεται από το
EDEXCEL FOUNDATION πού δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου του
Λονδίνου και του Συμβουλίου Επαγγελματικής και τεχνικής Εκπαίδευσης. Το PTE LEVEL 3
αντιστοιχεί στο lower, το PTE LEVEL 4 αντιστοιχεί στο advanced και το PTE LEVEL 5
αντιστοιχεί στο proficiency. Και τα τρία πτυχία αποτελούνται από δύο ενότητες: η πρώτη
περιλαμβάνει listening, reading, writing και η δεύτερη είναι το speaking. Επιτυγχάνουν στο
test όσοι αξιολογούνται με pass, pass with merit και merit. Oι εξετάσεις γίνονται 2 φορές το
χρόνο, το Μάιο και το Δεκέμβριο και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μετά από 2 μήνες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ EDEXCEL- LOWER ( Β2 ) – ADVANCED ( Γ1 ) - PROFICIENCY
(
Γ2 )
Το Edexcel είναι μια πιστοποίηση αγγλικών με επικοινωνιακό χαρακτήρα που εξετάζει τη
γνώση του εξεταζόμενου μέσα από υλικό που βασίζεται σε ρεαλιστικές καταστάσεις και όχι
σε ασκήσεις γραμματικής.
Γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ και οι κάτοχοι του γίνονται δεκτοί για σπουδές από τα
περισσότερα Βρετανικά πανεπιστήμια.
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