ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
DELF Α1 : πιστοποιεί τις πρώτες βάσεις της γαλλικής γλώσσας σε
ένα αρχικό επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε
καθημερινές καταστάσεις.
DELF Α2 : πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής
γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων,
που απαιτούν μία απλή και άμεση συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα
θέματα.
DELF Β1 : πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων της καθημερινότητας : γνώση λεξιλογίου περίπου
2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα
κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της
επικαιρότητας, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης
πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινότητας.
DELF Β2 : πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής
γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική
έκφραση σε πληθώρα θεμάτων
DALF C1 : πιστοποιεί το προχωρημένο επιπέδου της γαλλικής
γλώσσας.
DALF C2 : πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής
γλώσσας. Απαιτεί ακαδημαïκές ή δημιουργικές εργασίες.
Sorbonne I :Το Sorbonne I είναι πτυχίο αρκετά υψηλού επιπέδου
για αυτό ο σπουδαστής πρέπει να έχει ή το DELF ΒI ή επίπεδο DELF
ΒI. (Το DELF ΒI δεν αποτελεί προϋπόθεση για να δώσεις SORBONNE
I). Είναι ένα πτυχίο στο οποίο η εξέταση περιέχει ανάλυση δύο
λογοτεχνικών βιβλίων.
Sorbonne IΙ :Το Sorbonne IΙ είναι το επόμενο πτυχίο μετά το
SORBONNE I. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του
SORBONNE II είναι η κατοχή του SORBONNE I.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ:
αφορούν τα επίπεδα Α(Α1,Α2),B(Β1, Β2), Γ1
http://www.ift.gr/

Οι

εξετάσεις

Γαλλικό Ινστιτούτο

Η διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση των παραπάνω
πιστοποιήσεων γίνονται δυο φορές το χρόνο, κάθε Νοέμβριο ή
Δεκέμβριο και Μάιο.

ΚΠΓ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) είναι ένα σύστημα
εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων
«γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό
ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει
γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.
-Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή
ομογενείς, πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα
.
-Οι εξετάσεις για το ΚΠγ ελέγχουν και αξιολογούν τη γνώση
διαφόρων ξένων γλωσσών κυρίως από Έλληνες χρήστες. Για το λόγο
αυτό, λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες χρήσης της
γλώσσας και ελέγχουν επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης
από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με άλλα
συστήματα αξιολόγησης, τα οποία σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους σε
μία μόνο ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το
περιβάλλον χρήσης της.
-Περιλαμβάνεται στο «προσοντολόγιο» του ΑΣΕΠ.
-Περιλαμβάνεται σε όλες τις διμερεις μορφωτικές συμφωνίες που
συνάπτει το Υπουργείο.
-Έχουν, επίσης, προγραμματισθεί συντονισμένες ενέργειες προβολής
του ΚΠγ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την
ενημέρωση όλων των αρμοδίων φορέων τους.
Γλώσσες και Επίπεδα
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να
πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν
προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του
Συμβουλίου της Ευρώπης και περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο
Αναφοράς για τις γλώσσες.
Στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα :
1.Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»
2.Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»
3.Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »
4.Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »
5.Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »
ενώ οι γλώσσες που εξετάζονται είναι :
o Αγγλική γλώσσα
o Γαλλική γλώσσα

o Γερμανική γλώσσα
o Ιταλική γλώσσα και
o Ισπανική γλώσσα
Η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος θα ολοκληρωθεί σύντομα με
την εξέταση του επιπέδου Γ2 «άριστη γνώση», του οποίου ο
σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη.
Από τα προαναφερόμενα επίπεδα, τα Α1 και Α2 εξετάζονται με ένα
κοινό διαβαθμισμένο τεστ Α, ενώ συγχρόνως, μελετάται η εφαρμογή
κοινού διαβαθμισμένου τεστ και για τα επίπεδα Β και Γ.
Η διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση των παραπάνω
πιστοποιήσεων γίνονται δυο φορές το χρόνο, κάθε Νοέμβριο και Μάιο.

