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Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΟΡΟΣΗΜΟ, διαπιστώνοντας την ανάγκη της πιστοποιημένης
γνώσης μιας ξένης γλώσσας για την είσοδο στην αγορά εργασίας, προσφέρει σήμερα
μαθήματα και εξετάσεις του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
σε ενήλικες και
φοιτητές.

Τι είναι το BULATS test;
Το
γλώσσας:





είναι ένας πρωτοποριακός τρόπος εξέτασης για την πιστοποίηση μιας ξένης

Χρησιμοποιείται από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς
παγκοσμίως και έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των
επιχειρήσεων για επικοινωνιακές ικανότητες των υπαλλήλων τους.
Δεν απαιτεί προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και ενδείκνυται για όσους θα
χρησιμοποιήσουν μια ξένη γλώσσα μελλοντικά.
Είναι ιδανικό για όποιον χρειαστεί να χρησιμοποιήσει μια ξένη γλώσσα στον εργασιακό
χώρο (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά).
Είναι το μοναδικό σύστημα παγκοσμίως που συνδυάζει αξιοπιστία και απλή πρακτική
εφαρμογή.

Ποια επίπεδα γλωσσομάθειας υποστηρίζει;
Το
παρέχει τεστ για όλους όσους μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα σε όλα τα
επίπεδα. Δεν υπάρχει βαθμολογική βάση, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε ένα από έξι επίπεδα
ανάλογα με τη βαθμολογία τους. Τα επίπεδα αυτά είναι γνωστά ως επίπεδα ALTE (Ένωση
Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη) και συνδέονται με τα επίπεδα του Κοινού
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR). Οι υποψήφιοι λαμβάνουν επίσης μια συνολική
βαθμολογία για το BULATS και βαθμολογία στις επιμέρους ενότητες του τεστ.
Επίπεδα
ALTE

Κοινό
Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο

Βαθμολογία
BULATS

Επίπεδο
δεξιοτήτων

Αναγνώριση
από το ΑΣΕΠ

5
4
3
2
1
0

C2
C1
B2
B1
A2
A1

90-100
75-89
60-74
40-59
20-39
0-19

Προχωρημένο +
Προχωρημένο Μέσο +
Μέσο Στοιχειώδες
Αρχάριο

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Πόσο χρόνο διαρκεί η ισχύς του πιστοποιητικού στην Ελλάδα;
Όσον αφορά την διάρκεια ισχύος του για το ελληνικό δημόσιο ή χρήση του για τον ΑΣΕΠ
ισχύει εφ’ όρου ζωής.

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΟΡΟΣΗΜΟ
Δικαιοσύνης 41 – Ηράκλειο
Τηλ. – Fax: 2810222724
www.orosimo.gr – orosimo@orosimo.gr

Πώς και πότε γίνονται οι εξετάσεις;
Οι εξετάσεις διενεργούνται με ηλεκτρονικό υπολογιστή σε τακτές ημερομηνίες μέσα στο έτος,
στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου ΟΡΟΣΗΜΟ. Ο υπολογιστής επιλέγει ερωτήσεις για
τον υποψήφιο με βάση το πόσο καλά έχει απαντήσει στις προηγούμενες ερωτήσεις
προσαρμόζοντάς τις στο επίπεδο του υποψηφίου. Το τεστ περιλαμβάνει μια μεγάλη βάση
δεδομένων, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα δεξιότητας από αρχάριο έως προχωρημένο. Οι
ερωτήσεις εμφανίζονται στην οθόνη και οι υποψήφιοι απαντούν χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο και το ποντίκι του υπολογιστή. Ο υπολογιστής αξιολογεί την απάντηση της κάθε
ερώτησης και επιλέγει την επόμενη. Οι ερωτήσεις επιλέγονται βάσει του κατά πόσο είναι
σωστή ή λανθασμένη η προηγούμενη απάντηση του υποψηφίου. Με αυτό τον τρόπο, γίνονται
προοδευτικά απλούστερες ή δυσκολότερες έως ότου διαγνωσθεί με συνέπεια και αξιοπιστία
το πραγματικό επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου. Το τεστ μπορεί να διαρκέσει έως και
90 λεπτά ανάλογα με το επίπεδο του υποψηφίου.

Πώς και πότε εξάγονται τα αποτελέσματα;
Τα αποτελέσματα του
διατίθενται αμέσως και οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα
αναλυτικό προφίλ των δεξιοτήτων τους το οποίο συμπεριλαμβάνει τη συνολική τους
βαθμολογία, βαθμολογία στις επιμέρους ενότητες του τεστ (Κατανόηση Προφορικού Λόγου,
Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική / Λεξιλόγιο) και μια περιγραφή των
αναμενόμενων ικανοτήτων του υποψηφίου σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό επίπεδο (δηλώσεις
“CAN DO”). Η συνολική βαθμολογία του BULATS δεν είναι απλώς ένας μέσος όρος των
επιμέρους βαθμολογιών ανά ενότητα. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένους
πίνακες για να υπολογίσει τη συνολική βαθμολογία καθώς αποδίδεται διαφορετική βαρύτητα
σε κάθε ενότητα.
Είναι οικονομικό;
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΟΡΟΣΗΜΟ προσφέρει σήμερα τα μαθήματα και τις εξετάσεις
για ενηλίκους και φοιτητές σε αρκετά προσιτές τιμές. Δείτε:
ΤΜΗΜΑ
BULATS B2
(LOWER)
BULATS C1
(ADVANCED)
BULATS C2
(PROFICIENCY)

ΩΡΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

48

2 x 2 ώρες

3 μήνες

430 €

95 €

60

2 x 1,5 ώρες

5 μήνες

550 €

95 €

36

2 x 1,5 ώρες

3 μήνες

330 €

95 €

Το σκέφτεστε ακόμα;

