
 

 

 
 

 

 

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

 

Στο Γυμνάσιο της Σχολής μας, τα Αγγλικά διδάσκονται σε επίπεδα, εναρμονισμένα με το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για της Γλώσσες (CEFR). Η  κατάταξη των μαθητών σε επίπεδα 

είναι απαραίτητη για τη σωστή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και γίνεται ως εξής:  

 Οι μαθητές που, κατά την έναρξη στης σχολικής χρονιάς 2021-2022, προβλέπεται να 

έχουν ήδη επίσημη πιστοποίηση (Cambridge Assessment English/University of 

Michigan) έχοντας πάρει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2021, 

απαλλάσσονται από το test κατάταξης.  Η κατάταξη γίνεται βάσει του αποτελέσματος 

της εξέτασης. Για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις αυτές ως 

μεμονωμένοι υποψήφιοι (και όχι μέσω του σχολείου), είναι απαραίτητο να παραδοθεί 

φωτοτυπία του πιστοποιητικού ή του αποτελέσματος της εξέτασης στο σχολείο από 1ης  

Σεπτεμβρίου (καθημερινά 08.00 – 13.00). Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει αποστολή του 

αρχείου ηλεκτρονικά στο info@ellinogalliki.gr (υπόψη κ. Ασυριάν) μόλις ανακοινωθούν 

τα αποτελέσματα των εξετάσεων.  

 Οι μαθητές του ομίλου Αγγλικών εντάσσονται σε τμήμα Αγγλικών στην Α’ Γυμνασίου 

χωρίς τεστ κατάταξης, αλλά βάσει της συνολικής τους επίδοσης στην τάξη φοίτησης 

του ομίλου Αγγλικών, ή βάσει του αποτελέσματός τους στις εξετάσεις Cambridge 

(εφόσον είχαν συμμετοχή σε αυτές). 

 Οι μαθητές που δεν έχουν επίσημη πιστοποίηση (Cambridge Assessment 

English/University of Michigan) υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο test κατάταξης 

για το μάθημα των Αγγλικών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Γυμνασίου 

της Σχολής, την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, στις 18.00 – 19.30. 
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Εξεταστέα ύλη 

Το test κατάταξης είναι διαβαθμισμένο και καλύπτει βασικά τα επίπεδα Α1 – Β1 γνώσης της 

Αγγλικής. Επίσης, περιλαμβάνει διάφορους τύπους ασκήσεων (πολλαπλής επιλογής, 

αντιστοίχιση, συμπλήρωση κενών, κ.λ.π.) έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή 

απόδοση των μαθητών. Συνιστάται στους μαθητές να απαντήσουν σύμφωνα πάντα με τις 

γνώσεις τους, αλλά θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η 

απάντηση όλων των θεμάτων, ακριβώς λόγω της διαβαθμισμένης δυσκολίας του test. Αυτό 

θεωρείται απολύτως φυσιολογικό. Δεδομένου ότι το test αυτό εξετάζει ένα γενικότερο 

επίπεδο γνώσεων, δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα 

κεφάλαια γραμματικής που περιλαμβάνονται: TENSES (Present, Past and Future forms), 

COMPARISON (adjectives, adverbs), PASSIVE VOICE, MODAL VERBS, CONDITIONALS, WISHES, 

REPORTED SPEECH, RELATIVE CLAUSES, GERUND-INFINITIVE STRUCTURES. 

Στην ιστοσελίδα  της Σχολής μπορείτε να βρείτε δείγματα για το τεστ κατάταξης. 

 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!   

 

Η Συντονίστρια του Αγγλικού Τμήματος 
 
                          Ντόρα Ασυριάν 

 

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου 
 

Αιμιλία Καλλίλα 

 

 

 

 


