Πτυχία TFLF

Πτυχίο γλωσσομάθειας TFLF (Test Francophone Langue Française Certificat de
compétences linguistiques) του
Πανεπιστήμιου
της
Λιέγης

Οι εξετάσεις διεξάγονται σε έξι επίπεδα:A1,A2, B1,B2, C1,C2 καλύπτοντας το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
. Τα θέματα ειδικά μελετημένα για να ανταποκρίνονται στις ηλικιακές απαιτήσεις και τα
ενδιαφέροντα της πλειοψηφίας των Ελλήνων υποψηφίων έχοντας φιλική δομή και
τυπολογία.

Από τον Ιούνιο του 2010, οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου της Λιέγης για τα επίπεδα Β1, Β2,
C1 και C2 είναι επίσημα αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού.

Oι εξετάσεις διοργανώνονται δύο φορές, τον Ιανουάριο και τον Μάιο.

Τα έξι επίπεδα πιστοποίησης της γνώσης της Γαλλικής Γλώσσας με βάση το Κοινό
Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών είναι τα ακόλουθα:

Α1: Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί και να χειρίζεται
καθημερινές εκφράσεις και βασικές φράσεις στην γαλλική γλώσσα. Για παράδειγμα, να
μπορεί να συστήνεται και να μιλά για τον εαυτό του και άλλους και να μιλά για τα βασικά
θέματα της καθημερινότητάς του.

Α2: Ο υποψήφιος μπορεί να επικοινωνεί με επιτυχία σε απλές, καθημερινές καταστάσεις.
Μπορεί να περιγράφει με απλούς όρους θέματα της ζωής του, του περιβάλλοντος και των
αναγκών του. Μπορεί να ανταπεξέλθει σε ανάγκες επικοινωνίας που απαιτούν απλή
ανταλλαγή πληροφοριών σε οικεία θέματα.
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Β1: Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τα κύρια σημεία επί θεμάτων που
απαντώνται καθημερινά στο σχολείο, ελεύθερο χρόνο, εργασία. Μπορεί να παράγει μικρά
κείμενα σε θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος, μπορεί να περιγράφει οικείες εμπειρίες και
γεγονότα και προσωπικά ενδιαφέροντα, όνειρα, σχέδια κλπ.

Β2: Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί τις κύριες ιδέες σε πιο σύνθετα κείμενα επί διαφόρων
θεμάτων. Μπορεί να αντιδρά με σχετική άνεση και αυθορμητισμό σε βαθμό που να μπορεί
να επικοινωνήσει με γαλλόφωνους χωρίς πρόβλημα αλληλοκατανόησης. Μπορεί να παράγει
ξεκάθαρα κείμενα επί διαφόρων θεμάτων και να εξηγεί την άποψή του σε δεδομένα θέματα
δίνοντας παράλληλα τα υπέρ και τα διαφόρων επιλογών.

C1: Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά κείμενα και βαθύτερα
νοήματα. Μπορεί να εκφράζεται προφορικά άνετα και χωρίς μεγάλο δισταγμό προφορικά
αλλά και γραπτά. Επιδεικνύει ευελιξία στην χρήση της γλώσσας και μπορεί να την
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά σε κάθε περιβάλλον.

C2: Μπορεί να κατανοεί σχεδόν τα πάντα που ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να εκφράζεται
αυθόρμητα και να κατανοεί τις λεπτές διαφορές στα νοήματα
.
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