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A1 (80-100 ώρες)

A2 (180-200 ώρες)

B1 (350-400 ώρες)

B2 (500-600 ώρες)

C1 (700-800 ώρες)

C2 (1.000-1.200 ώρες)

Αναγνωρίζω οικείες λέξεις και
βασικές φράσεις που αφορούν σε
μένα, την οικογένειά μου, και το
άμεσο υλικό περιβάλλον μου όταν
οι ομιλητές μιλούν αργά και
καθαρά.

Καταλαβαίνω φράσεις και το
λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας σε
σχέση με άμεσα και ατομικά
ζητήματα (π.χ. ατομικά στοιχεία,
οικογένεια, τοπικά ζητήματα,
ψώνια
και
εργασία).
Αντιλαμβάνομαι το βασικό νόημα
μικρών, απλών και σαφών
μηνυμάτων και ανακοινώσεων.

Καταλαβαίνω
εκτεταμένο
προφορικό λόγο και διαλέξεις,
ακόμα
και
περίπλοκα
επιχειρήματα για σχετικά οικεία
ζητήματα.
Καταλαβαίνω
τις
περισσότερες ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές εκπομπές, ειδήσεις
και επικαιρότητα. Καταλαβαίνω
τις περισσότερες ταινίες στην
κοινή καθομιλουμένη.

Καταλαβαίνω τον εκτενή λόγο
ακόμα και όταν δεν είναι
δομημένος με σαφήνεια και όταν
οι συσχετισμοί είναι νυκτικοί και
δεν επεξηγούνται. Καταλαβαίνω
τηλεοπτικά προγράμματα και
ταινίες
χωρίς
μεγάλη
προσπάθεια.

Δεν έχω καμία δυσκολία στην
κατανόηση
του
εν
γένει
προφορικού λόγου, είτε δια
ζώσης είτε από εκπομπές ακόμη
και όταν εκφέρεται με ταχύτητα
απο ομιλητές της γλώσσας ως
μητρικής, αρκεί να εξοικειωθώ
συν τω χρόνω με την προφορά.

Καταλαβαίνω οικείο λεξιλόγιο και
ονοματολογία, απλές προτάσεις,
π.χ. σε αφίσες, ανακοινώσεις, ή
καταλόγους.

Διαβάζω πολύ μικρά και απλά
κείμενα. Βρίσκω συγκεκριμένες
και προβλέψιμες πληροφορίες σε
υλικό
καθημερινό
όπως
διαφημίσεις,
καταλόγους,
φυλλάδια,
και
ωρολόγια
προγράμματα.
Καταλαβαίνω,
μικρές προσωπικές επιστολές.
Επικοινωνώ απλά για ζητήματα
ρουτίνας που απαιτούν άμεση
ανταλλαγή πληροφοριών για
οικεία
ζητήματα
και
δραστηριότητες.
Διαχειρίζομαι
σύντομες κοινωνικές συνδιαλέξεις
παρ’ όλο που δεν καταλαβαίνω
αρκετά για να συνεχίσω ο ίδιος/η
ίδια τη συζήτηση.

Καταλαβαίνω τα κύρια σημεία
καθαρής καθομιλουμένης για
κοινά ζητήματα που συναντώντα
συχνά στην εργασία, σχολείο,
ελεύθερο
χρόνο,
κ.λπ.
Καταλαβαίνω τα κύρια σημεία
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
εκπομπών, καθημερινότητας, ή
θεμάτων
προσωπικού
ή
επαγγελματικού ενδιαφέροντος,
όταν η εκφορά είναι σχετικά αργή.
Καταλαβαίνω
κείμενα
που
αφορούν σε συχνής χρήσης
καθημερινές και επαγγελματικές
εκφράσεις. Καταλαβαίνω την
περιγραφή
γεγονότων,
συναισθημάτων, επιθυμιών και
προσωπικές επιστολές.

Διαβάζω άρθρα και αναφορές
που αφορούν σε σύγχρονα
προβλήματα και όπου οι
συγγραφείς
υιοθετούν
συγκεκριμένες
στάσεις
ακι
απόψεις.
Καταλαβαίνω
την
σύγχρονη κοινή λογοτεχνική
αφήγηση.
Συνομιλώ με κάποιο βαθμό
ευχέρειας και αυτθορμητισμού
που καθιστά εφικτή την συνομιλία
με χρήστες της γλώσσας ως
μητρικής. Συμμετέχω ενεργά σε
συζητήσεις για οικεία θέματα,
δικαιολογώ και υποστηρίζω τις
απόψεις μου.

Καταλαβαίνω μακροσκελή και
περιγραφικά λογοτεχνικά κείμενα
και διακρίνω τις υφολογικές
διαφορές.
Καταλαβαίνω
εξειδικευμένα άρθρα και τεχνικές
περιγραφές, ακόμη και όταν δεν
αφορούν στο γνωστικό μου πεδίο.

Διαβάζω με ευκολία σχεδόν όλες
τις μορφές γραπτού λόγου, ακόμη
και
αφηρημένα
κείμενα
περίπλοκης
δομής,
όπως
εγχειρίδια, εξειδικευμένα άρθρα
και λογοτεχνία.

Εκφράζομαι με ευχέρεια και
αυθόρμητα χωρίς να αναζητώ τις
κατάλληλες εκφράσεις. Χρησιμοποιώ τη γλώσσα με ευελιξία και
αποτελεσματικότητα για κοινωνικούς
και
επαγγελματικούς
σκοπούς. Εκφράζω ιδέες και
απόψεις με ακρίβεια και με
δεξιοτεχνία σε άλλους ομιλητές.

Συμμετέχω αβίαστα και με
ευχέρεια σε συζητήσεις και
γνωρίζω
ιδιωματισμούς,
καθημερινές
εκφράσεις
και
αποδίδω λεπτές έννοιες με
ακρίβεια. Αν έχω πρόβλημα
μπορώ να απανορθώσω χωρίς να
το αντιληφθούν οι άλλοι ομιλητές.

Παρουσιάζω
σαφείς
και
λεπτομερείς περιγραφές για μια
σειρά θεμάτων σχετικών με τα
ενδιαφέροντά μου. Εξηγώ τις
απόψεις
μου
σε
καίρια
αναπτύσσοντας προτερήματα και
μειονεκτήματα των διάφορων
επιλογών.
Γράφω σαφείς κα λεπτομερείς
περιγραφές
για
πληθώρα
ζητημάτων που με ενδιαφέρουν.
Γράφω εκθέσεις με πληροφορίες
και αιτιολογώ τα υπέρ και τα κατά
απόψεων. Εξηγώ τη σημασία
γεγονότων και εμπειριών σε
επιστολές.

Παρουσιάζω
σαφείς
και
λεπτομερείς περιγραφές περίπλοκων θεμάτων ενσωματώνοντας
δευτερεύομντα θέματα, αναπτύσσοντας συγκεκριμένες απόψεις
και ολοκληρώνοντας με συμπεράσματα.

Παρουσιάζω
σαφέις
και
υφολογικά ενιαίες περιγραφές ή
επιχειρήματα με ύφος που
αρμόζει στην περίσταση και
βοηθάει τον συνομιλητή μου να
επισημαίνει και να θυμάται τα
καίρια σημεία.

Εκφράζομαι με σαφή και
δομημένο λόγο, αναπτύσσοντας
συγκεκριμένες απόψεις με κάποια
έκταση. Γράφω για περίπλοκα
θέματα σε επιστολές, εκθέσεις και
αναφορές
τονίζοντας
τα
σημαντικά ζητήματα με το
κατάλληλο ύφος.

Γράφω σαφέις και υφολογικά
ενιαίες περιγραφές, περιλήψεις
και βιβλιοκρισίες με επιχειρήματα
και κατάλληλο ύφος. Γράφω
επιτηδευμένες
επιστολές,
αναφορές
ή
άρθρα
που
προτάσσουν απόψεις με λογική
δομή που βοηθάει τον αναγνώστη
να θυμάται τα καίρια σημεία.

Συνομιλώ με απλό τρόπο αρκεί ο
συνομιλητής
να
είναι
διατεθειμένος να επαναλάβει ή να
αναδιατυπώσει πιο αργά και να
με βοηθήσει να εκφράσω αυτό
που θέλω. Ρωτάω και απαντάω
σε απλές ερωτήσεις οικείων
θεμάτων ή για ζητήματα άμεσων
αναγκών.
Χρησιμοποιώ απλές φράσεις και
προτάσεις για να περιγράψω πού
μένω και τους ανθρώπους που
γνωρίζω.

Χρησιμοποιώ μια σειρά από
φράσεις και προτάσεις για να
περιγράψω με απλούς όρους την
οικογένειά μου και άλλα
πρόσωπα, συνθήκες διαβίωσης,
σπουδές, τρέχουσα και
προηγούμενη εργασία.

Γράφω μια απλή καρτ ποστάλ,
π.χ., για να στείλω ευχές για τις
διακοπές. Συμπληρώνω αιτήσεις
με ατομικά στοιχεία (π.χ. όνομα,
εθνικότητα, διεύθυνση σε καρτέλα
ξενοδοχείου).

Γράφω σύντομα και απλά
σημειώματα και μηνύματα σχετικά
με τις άμεσες ανάγκες μου. Γράφω
επίσης ένα απλό προσωπικό
γράμμα, π.χ. για να ευχαριστήσω
κάποιον για κάτι.

Χειρίζομαι τις περισσότερες
καταστάσεις που προκύπτουν
ενώ ταξιδεύω σε περιοχές όπου
ομιλείται η γλώσσα. Συμετάσχω
χωρίς
προετοιμασία
σε
συζητήσεις για ζητήματα οικεία,
προσωπικού χαρακτήρα ή που
αφορούν στην καθημερινότητα
(π.χ. οικογένεια, χόμπι, δουλειά,
ταξίδια και επικαιρότητα).
Συνδέω φράσεις με απλό τρόπο
για να περιγράψω εμπειρίες και
συμβάντα, όνειρα, ελπίδες και
φιλοδοξίες.
Δίνω
σύντομες
εξηγήσεις για απόψεις και σχέδια.
Αφηγούμαι ιστορίες και τις πλοκές
βιβλίων ή ταινιών και περιγράφω
τις αντιδράσεις μου.
Γράφω απλά κείμενα για οικεία ή
προσωπικά θέματα και επίστολές
περιγράφοντας εμπειρίες και
εντυπώσεις.
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