Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)
Επίπεδο

C2

C1

B2

B1

Περιγραφή
Μπορεί να κατανοήσει με
ευκολία γραπτό και
προφορικό λόγο και να
συνοψίσει πληροφορίες
από διάφορες προφορικές
και γραπτές πηγές,
αναδομώντας επιχειρήματα
και αφηγήσεις με λογικό
ειρμό. Μπορεί να
εκφραστεί αυθόρμητα,
επακριβώς και με
ευφράδεια, ξεχωρίζοντας
τις λεπτότερες νοηματικές
αποχρώσεις σε περίπλοκες
καταστάσεις.
Μπορεί να κατανοήσει
απαιτητικά κείμενα και να
διακρίνει το
υποκρυπτόμενο νόημα, να
εκφραστεί αυθόρμητα και
με ευφράδεια και να
χρησιμοποιήσει τη γλώσσα
ευέλικτα και
αποτελεσματικά για
κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς
και επαγγελματικούς
σκοπούς. Παράγει σαφές,
καλοδιατυπωμένο και
λεπτομερές κείμενο για
περίπλοκα θέματα,
επιδεικνύοντας ελεγχόμενη
χρήση συνδετικών
φράσεων και λογικών
δομών.
Μπορεί να κατανοήσει τις
κύριες ιδέες περίπλοκου
κειμένου για αφηρημένα
και μη θέματα, καθώς και
τεχνικής συζήτησης του
τομέα της ειδίκευσης του.
Ως ένα βαθμό μπορεί να
συνεννοείται με ευφράδεια
και αυθορμητισμό με
native speakers. Είναι σε
θέση να παράγει σαφές και
λεπτομερές κείμενο για ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων και
να εξηγήσει μια άποψη
επίκαιρου ενδιαφέροντος
προβάλλοντας τα
πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των
εναλλακτικών λύσεων.
Μπορεί να κατανοήσει τα
κύρια σημεία συνήθους και
σαφούς πληροφορίας για
οικεία θέματα εργασίας,
σχολείου και ελεύθερου
χρόνου. Είναι σε θέση να
χειριστεί τις περισσότερες
των περιπτώσεων που θα

Αγγλικά

Γαλλικά

Κινέζικα

CPE
IELTS level 8
TOEFL*: 120;
300; 667
PTE 85+
BULATS 90-100
TOEIC° 990

DALF C2

HSK 6

CAE
IELTS level 7-7.5
TOEFL*: 110-119;
270-229; 637-676
PTE 76-84
BEC Higher
BULATS 75-89
TOEIC° 945-989;
1305+

DALF C1
CCIP (DFA2)

HSK 5

FCE
IELTS level 5.56.5
TOEFL*: 87-109;
227-269; 567-636
PTE 59-75
BEC Vantage
BULATS 60-84
TOEIC° 785-944;
1095-1304

DELF B2
Accès au DALF
CCIP (DFA1)

HSK 4

PET
IELTS level 4-5
TOEFL*: 57-78;
163-212; 487-549
PTE 43-58
BEC Preliminary
BULATS 36-59
TOEIC° 550-784;

DELF B1

HSK 3

(360-400 ώρες)

(600 λέξεις)
(440-500 ώρες)

A2

A1

προκύψουν κατά τη
διάρκεια ενός ταξιδιού
στην περιοχή όπου
ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί
να παράγει απλά δομημένο
κείμενο για οικεία ή
ενδιαφέροντα για τον
χρήστη θέματα και να
περιγράψει εμπειρίες και
γεγονότα, όνειρα και
φιλοδοξίες καθώς και να
αιτιολογήσει και να
εξηγήσει με συντομία
απόψεις και σχέδια .
Μπορεί να κατανοήσει
προτάσεις και εκφράσεις
που χρησιμοποιούνται
συχνά και που αφορούν
ζητήματα άμεσου
ενδιαφέροντος, όπως
στοιχειώδεις προσωπικές
και οικογενειακές
πληροφορίες, αγορές,
τοπική γεωγραφία και
εργασία. Μπορεί να
επικοινωνήσει σε
περιπτώσεις που απαιτούν
απλή και άμεση ανταλλαγή
πληροφοριών για οικεία και
συνήθη θέματα. Είναι σε
θέση να περιγράψει με
απλούς όρους το παρελθόν
του, το κοντινό του
περιβάλλον και ζητήματα
άμεσης ανάγκης.
Μπορεί να κατανοήσει και
να χρησιμοποιήσει
καθημερινές εκφράσεις και
στοιχειώδεις φράσεις που
αποσκοπούν στην
ικανοποίηση απτών και
συγκεκριμένων αναγκών.
Είναι σε θέση να συστηθεί
και να συστήσει, να κάνει
ερωτήσεις και να δίνει
απαντήσεις για προσωπικές
πληροφορίες. Μπορεί να
επικοινωνεί με απλό τρόπο
υπό τον όρο ότι ο
συνομιλητής είναι
πρόθυμος να βοηθήσει
μιλώντας αργά και καθαρά.

790-1094

KET
TOEFL* 18-56;
60-162; 340-486
PTE 30-42
BULATS 20-35
TOEIC° 225-549;
385-789

DELF A2
CCIP (CFS, CFP,
CFTH)

HSK 2

BULATS 0-19
TOEIC° 120-224

DELF A1

HSK 1

TOEFL*: Οι βαθμοί είναι με την εξής σειρά: iBT (internet-based), CBT (computer-based), PBT
(paper-based)
TOEIC°: Βαθμοί για listening & reading, A2-C1 TOEIC βαθμοί για listening, reading, speaking &
writing

