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Niveaustufenbeschreibung Neugriechisch
UNIcert®-Stufen Basis, I und II

UNIcert® Basis / UNIcert® Βάση – Γενική επιστημονική γλώσσα
Αυτό το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή στη γλωσσική εκπαίδευση, ειδική για Πανεπιστήμια της
UNIcert®-βάσης (προπαρασκευαστικό επίπεδο πριν την πρώτη βαθμίδα) σε σύνολο περίπου xxx διδακτικών
ωρών συν επιπλέον xxx ωρών μελέτης.
Ο κάτοχος αυτού του πτυχίου – εξαρτάται από το βαθμό - έχει αποκτήσει τις πρώτες βασικές γνώσεις για απλή
και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σε καθημερινές καταστάσεις. Καταλαβαίνει ακούγοντας και διαβάζοντας,
προτάσεις και συνηθισμένες εκφράσεις περί γενικών θεμάτων και θεμάτων που αφορούν τις σπουδές του/της.
Καταφέρνει με απλά γλωσσικά μέσα να δίνει πληροφορίες πάνω σε ορισμένα επιλεγμένα θέματα άμεσης
σημασίας (όπως για παράδειγμα καταγωγή, εκπαίδευση, σπουδές, οικογένεια, στενό περιβάλλον ). Μέσα σ'
αυτό το φάσμα απέκτησε κοινωνικοπολιστικές γνώσεις και βασικές διαπολιτισμικές ικανότητες.
Αυτό το πτυχίο είναι διαπιστευμένο από την ομάδα εργασίας των κέντρων γλωσσών και από τα τμήματα
εκμάθησης ως βάση (προπαρασκευαστικό επίπεδο του συστήματος τεσσάρων βαθμίδων της UΝΙcert®).
Ο τελικός στόχος του επιπέδου της βαθμίδας εκπαίδευσης UΝΙcert® βάσης αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2
"Waystage" του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

UNIcert® Stufe I / Επίπεδο Ι – Γενική επιστημονική γλώσσα
Το παρόν πτυχίο ξένων γλωσσών πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή στην ειδικά από ανώτερες και ανώτατες
σχολές προσφερόμενη γλωσσική εκπαίδευση επιπέδου Ι του UNIcert® σε σύνολο xxx ωρών διδασκαλίας
εβδομαδιαίως (περίπου xxx ώρες πραγματικής εργασίας). Ο/Η κάτοχος του παρόντος πτυχίου έχει αποκτήσει –
σε συνδυασμό πάντοτε με τη βαθμολογία- βασικές γνώσεις στην ξένη γλώσσα με τη δυνατότητα περαιτέρω
καλλιέργειας και με τις οποίες μπορεί να αντεπεξέλθει σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, που σχετίζονται με την
καθημερινή και την επαγγελματική του/της ζωή ή με τον τομέα των σπουδών του/της.
Κατανοεί στον προφορικό αλλά και στον γραπτό λόγο βασικές πληροφορίες σε γενικά και άμεσα συναρτημένα
με τις σπουδές του/της θέματα. Είναι σε θέση να εκφράζεται και να ανταλλάσσει απόψεις γραπτά και
προφορικά γύρω από θέματα γενικού ενδιαφέροντος, της προσωπικής του/της ζωής και του τομέα των σπουδών
του/της, χρησιμοποιώντας βασικούς τρόπους έκφρασης, βασικά γραμματικά φαινόμενα και απλό λεξιλόγιο.
Είναι εξοικειωμένος/η με συγκεκριμένα στοιχεία διαφορετικών πολιτισμών.
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Το παρόν πτυχίο αναγνωρίζεται από τα μέλη του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού των Κέντρων
Γλωσσών, των Ινστιτούτων Γλωσσικών Σπουδών και των Ινστιτούτων Ξένων Γλωσσών ως πτυχίο UNIcert ®
επιπέδου Ι (σύμφωνα με το σύστημα UNIcert® τεσσάρων επιπέδων από επίπεδο Ι έως και IV). Το επίπεδο, το
οποίο επιδιώκεται από την εκπαιδευτική βαθμίδα UNIcert® - επίπεδο Ι, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 "Threshold"
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

UNIcert® Stufe II / Επίπεδο ΙΙ – Γενική επιστημονική γλώσσα
Το παρόν πτυχίο ξένων γλωσσών πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή στην ειδικά από ανώτερες και ανώτατες
σχολές προσφερόμενη γλωσσική εκπαίδευση επιπέδου Ι του UNIcert σε σύνολο xxx ωρών διδασκαλίας
εβδομαδιαίως (περίπου xxx ώρες πραγματικής εργασίας). Ο/Η κάτοχος του παρόντος πτυχίου ανταποκρίνεται –
σε συνδυασμό πάντοτε με τη βαθμολογία - στις πρωταρχικές γλωσσικές απαιτήσεις τυχόν παραμονής του/της
λόγω σπουδών και επαγγελματικών υποχρεώσεων σε μια χώρα, όπου η συγκεκριμένη γλώσσα είναι επίσημη
(κατώτατο επίπεδο κινητικότητας).
Κατανοεί τα σημαντικότερα σημεία του περιεχομένου κειμένων γενικού ενδιαφέροντος ή άμεσα σχετιζομένων με
το επάγγελμα ή τις σπουδές του/της, των οποίων το λεξιλόγιο είναι γενικό ή εξειδικευμένο σε συγκεκριμένα
θέματα, π.χ. λόγων και διαλέξεων, όπως επίσης και κειμένων μέσης βαθμίδας δυσκολίας. Είναι σε θέση να
εκφράζεται κατάλληλα στο γραπτό και στον προφορικό λόγο γύρω από μια ποικιλία πολιτιστικών και σχετικών
με την ειδικότητά του/της θεμάτων και λαμβάνει ενεργά μέρος σε ανάλογες συζητήσεις, όπου και είναι σε θέση
να χρησιμοποιεί μέχρις ενός σημείου σύνθετες γλωσσικές δομές και εξειδικευμένο λεξιλόγιο. Αυτός/αυτή έχουν
αποκτήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο κοινωνικοπολιτισμικές γνώσεις και διαπολιτιστικές ικανότητες.
Το παρόν πτυχίο αναγνωρίζεται από τα μέλη του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού των Κέντρων
Γλωσσών, των Ινστιτούτων Γλωσσικών Σπουδών και των Ινστιτούτων Ξένων Γλωσσών ως πτυχίο UNIcert ®
επιπέδου ΙΙ (σύμφωνα με το σύστημα UNIcert® τεσσάρων επιπέδων από επίπεδο Ι έως και IV). Το επίπεδο, το
οποίο επιδιώκεται από την εκπαιδευτική βαθμίδα UNIcert® - επίπεδο Ι, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 "Vantage"
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
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