
 

 
 

 
 

Η ΚΡΗΤΗ ΑΠΟΚΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TOEFL ΣΤΟ MBS COLLEGE 
 
 
Στο Ηράκλειο Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του κολλεγίου 
MBS στη Θέρισο, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξετάζονται οι 
ενδιαφερόμενοι για το δίπλωμα Αγγλικών TOEFL, αφού μέχρι τώρα δεν υπήρχε 
εξεταστικό κέντρο για το συγκεκριμένο τεστ στην Κρήτη.  
 
Το δίπλωμα TOEFL πιστοποιεί το επίπεδο των Αγγλικών του εξεταζόμενου. Οι 
ενδιαφερόμενοι αποτελούνται συνήθως από άτομα που έχουν σκοπό να 
εισαχθούν σε Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών, να πάρουν υποτροφίες 
από/για ιδρύματα του εξωτερικού και που χρειάζονται την έκδοση 
εξειδικευμένων επαγγελματικών πιστοποιητικών από δημόσιους φορείς. 
 
Το TOEFL αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα και δημοφιλή τεστ 
Αγγλικών παγκοσμίως. Είναι αποδεκτό από περισσότερα από 8,000 ιδρύματα 
και φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο.  Είναι ευέλικτο όσον ν’ αφορά την 
εξεταστική διαδικασία, π.χ. υπάρχουν πολλές διαφορετικές ημερομηνίες 
εξέτασης και κάποιος μπορεί να το δώσει όσες φορές θέλει. Επίσης, 
ολοκληρώνεται μέσα σε μία μέρα, χωρίς ο εξεταζόμενος να πρέπει να 
επιστρέψει στο εξεταστικό κέντρο μία μεταγενέστερη ημέρα για το δεύτερο 
κομμάτι του τεστ, όπως συμβαίνει με άλλα τεστ Αγγλικών όπως το Proficiency. 
Και τέλος, επειδή το TOEFL είναι σχεδιασμένο με βάση τις ακαδημαϊκές 
ανάγκες του μελλοντικού φοιτητή, ο ενδιαφερόμενος προετοιμάζεται στην 
Αγγλική γλώσσα με βάση τις ακαδημαϊκές ανάγκες που θα έχει στο μέλλον.  
 
Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή και γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης http://www.ets.org/toefl/ibt/about/. 
 
Οι ημερομηνίες εξετάσεων για τους επόμενους 4 μήνες είναι το εξής: 
 
Σάββατο, 28 Ιουλίου, 2012 
Σάββατο, 4 Αυγούστου, 2012 
Παρασκευή, 17 Αυγούστου, 2012 
Σάββατο, 25 Αυγούστου, 2012 
Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου, 2012 
Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου, 2012 
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου, 2012 
Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου, 2012 
Σάββατο, 6 ΟκτωβρίουOct 06, 2012 
Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου, 2012 
Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου, 2012 
Σάββατο, 27 Οκτωβρίου, 2012 
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Λίγα λόγια για το εξεταστικό κέντρο 

 
Το MBS College, είναι ένα υψηλού κύρους ιδιωτικό κολλέγιο παροχής 
προγραμμάτων σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης, με βάση το Ηράκλειο Κρήτης. 
Είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, με άδεια λειτουργίας 
και παροχής υπηρεσιών Aνώτατης Eκπαίδευσης. Είναι επιπλέον πιστοποιημένο 
από το British Accreditation Council (BAC) ως ίδρυμα ικανό να προσφέρει και να 
υποστηρίζει υπηρεσίες Aνώτατης Eκπαίδευσης και οι απόφοιτοί του 
πιστοποιούνται αυτομάτως από το UK NARIC – National Academic Recognition 
Information Center (ΔΟΑΤΑΠ Μεγ. Βρετανίας). Το MBS College 
δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση από το 1979. Από το 1991 συνεργάζεται με 
το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο Nottingham Trent University, και από το 
2010 με ένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια παγκοσμίως, το Πανεπιστήμιο 
του Λονδίνου. Τα προγράμματα σπουδών  που διαθέτει καλύπτουν μία ευρεία 
γκάμα αντικειμένων όπως το Business, τα Οικονομικά, τα Χρηματοοικονομικά, 
τη Λογιστική, το Marketing, το Management, την Ψυχολογία, τη 
Δημοσιογραφία, τα Πολυμέσα, τη Γραφιστική και την Αρχιτεκτονική Σχεδίαση 
Εσωτερικών Χώρων.  
 

Λίγα λόγια για το τεστ 

 
Το TOEFL iBT γίνεται εξολοκλήρου στον υπολογιστή και βασίζεται σε ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Ολοκληρώνεται μέσα σε μία ημέρα, οι 
εξετάσεις πραγματοποιούνται καθημερινά και οι υποψήφιοι μπορούν να 
ξαναδώσουν εξετάσεις εν επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους μετά 
από λίγες κιόλας ημέρες από την τελευταία φορά που έδωσαν το τεστ. Το TOEFL 
μετρά την ικανότητά του κατόχου του να διαβάζει, αν κατανοεί τον προφορικό 
λόγο, να μιλά και να γράφει στην αγγλική γλώσσα, καθώς και τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιεί τις παραπάνω δεξιότητες ταυτόχρονα μέσα σε μια αίθουσα 
Πανεπιστημίου. 
 
Το Internet-based TOEFL αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 
 
 Κατανόηση γραπτού κειμένου – Reading 

Στο μέρος αυτό ο υποψήφιος διαβάζει από 3 έως 5 αποσπάσματα των 700 
περίπου λέξεων από ακαδημαϊκά κείμενα και καλείται να απαντήσει σε 12-14 
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για κάθε κείμενο. Ο διαθέσιμος χρόνος 
κυμαίνεται από 60 – 100 λεπτά και η βαθμολογία κυμαίνεται από 0 – 30. 
 
 Κατανόηση προφορικού λόγου – Listening 

Στο τμήμα αυτό εξετάζεται και αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να 
κατανοεί τον προφορικό λόγο σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η διάρκεια της 

http://www.the-bac.org/
http://www.naric.org.uk/


 

 
 

εξέτασης είναι 60-90 λεπτά και η βαθμολογία κυμαίνεται από 0-30. Οι 
υποψήφιοι ακούνε ηχογραφημένες διαλέξεις και συζητήσεις (διάρκειας 3-5 
λεπτών η καθεμία περίπου) και μετά καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις (5 
ή 6 για κάθε περίπτωση). 
 
 Προφορική εξέταση – Speaking 

Στο μέρος αυτό αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να μπορεί να 
επικοινωνεί σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες 
ερωτημάτων στις οποίες εξετάζεται είναι οι εξής: 
 

 Ανεξάρτητα Ερωτήματα – Independent Tasks: Τα δυο (2) πρώτα 
ερωτήματα ζητούν από τους υποψήφιους να εκφράσουν την άποψη 
τους πάνω σε ένα οικείο θέμα. Ο υποψήφιος έχει 15 δευτερόλεπτα να 
προετοιμαστεί και 45 δευτερόλεπτα για να απαντήσει. 

 Συνδυαστικά Ερωτήματα – Integrated Tasks: Τα επόμενα τέσσερα (4) 
ερωτήματα απαιτούν τον συνδυασμό ικανοτήτων προκειμένου ο 
υποψήφιος να εκφράσει τη γνώμη για ένα συγκεκριμένο θέμα. Πιο 
συγκεκριμένα, ζητείται από τον υποψήφιο να διαβάσει, να ακούσει και 
έπειτα να απαντήσει προφορικά. Για κάθε συνδυαστικό ερώτημα ο 
υποψήφιος έχει στην διάθεση του 30 δευτερόλεπτα προετοιμασίας και 
ένα λεπτό για να ολοκληρώσει την απάντηση του. 

 
Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν ακουστικά και μικρόφωνα για την εξέταση αυτή. 
Οι απαντήσεις καταγράφονται ηλεκτρονικά και μέσω διαδικτύου μεταδίδονται 
στο βαθμολογικό κέντρο του ETS όπου αξιολογούνται από βαθμολογητές. Η 
συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης είναι 20 λεπτά. Οι απαντήσεις 
βαθμολογούνται από 0-4 και το σύνολο της βαθμολογίας μετατρέπεται σε μια 
κλίμακα 0-30.  
 
 Γραπτή εξέταση – Writing 

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο υποψήφιος πρέπει να γράψει μία έκθεση 
μέσα σε 30 λεπτά.  
 
Το σκορ των γραπτών και προφορικών της εξέτασης TOEFL αξιολογείται από 
επίσημους αξιολογητές της ETS με ανώνυμο τρόπο. 
 
Η βαθμολογία του κάθε μέρους κυμαίνεται από 0 έως 30 ενώ η διάρκεια είναι 
διαφορετική σε κάθε μέρος της εξέτασης. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε 
εβδομάδα και τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Επικοινωνία – Πληροφορίες: 
 
MBS COLLEGE 
Καρίνα Μητροπούλου 
2810 342 700 
marketing@mbs.edu.gr  
www.mbs.edu.gr 
 
Ώρες Επικοινωνίας:  
Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00 
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