Επίπεδο Β1

(μέτρια γνώση της γλώσσας)

Επίπεδο 2 – Αρχαρίων – Grundstufe (Επίπεδο Β1)

Goethe – Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch

Επίπεδο Β1 (βασικές γνώσεις)

Ο σπουδαστής έχει ήδη τις βάσεις για να προσεγγίσει τον Γερμανικό τρόπο ζωής και
σκέψης. Μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση χρησιμοποιώντας σωστά τις
γραμματικές του γνώσεις , που αυξάνονται όλο και περισσότερο, και ένα λεξιλόγιο που
γίνεται όλο και πιο πλούσιο. Τα κείμενα είναι πιο σύνθετα, έχει ασκήσεις κατανόησης,
εκθέσεις και συζητήσεις πάνω σε θέματα επικαιρότητας.

Τα ακουστικά θέματα είναι προσαρμοσμένα, άλλα παρμένα από την καθημερινότητα
(διακοπές, περιπέτειες, τρόπος διατροφής, υγεία κ.α.).

Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής αποδεικνύει ότι έχει στέρεες βασικές γνώσεις της
γερμανικής καθομιλουμένης και ότι είναι σε θέση να ανταποκρίνεται λεκτικά στις
σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις.

Ο σπουδαστής αναμένεται να κατανοεί τα βασικά σημεία του λόγου, αν χρησιμοποιείται
κατανοητή επίσημη γλώσσα και αν πρόκειται για οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το
σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Καταλαβαίνει τις λεπτομέρειες σημαντικών
πληροφοριών από συνομιλίες, ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους και από ραδιοφωνικές
αγγελίες, όπως και σημαντικές πληροφορίες από δημοσιογραφικά κείμενα και στατιστικές.

1/7

Επίπεδο Β1

Ως προς τη χρήση της γλώσσας είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα Γερμανικά π.χ. κατά τη
διάρκεια ταξιδιών σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα. Να διατυπώνει απλό
και συνεκτικό λόγο για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος.

Μπορεί να εκφράζεται γραπτά με προσωπικά ή ημιεπίσημα κείμενα, όπως για παράδειγμα
επιστολές ή e-mail.

Μπορεί να συμμετάσχει σε μια απλή συζήτηση πάνω σε κάποιο θέμα που να τον ενδιαφέρει
προσωπικά, να εκφράζει σύντομα την άποψή του, να διηγείται καθημερινά επεισόδια, να
περιγράφει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και στόχους, καθώς επίσης να
αιτιολογεί και να εξηγεί σύντομα τα σχέδια και τις απόψεις του. Ακόμη είναι σε θέση να
προτείνει κάτι, να αντιδρά στις απόψεις του συνομιλητή του και να λαμβάνει από κοινού με
το συνομιλητή του μια απόφαση.

Το επίπεδο B1 πιστοποιείται με τα εξής πτυχία:

Goethe – Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch

Οι εξετάσεις του Goethe Institut είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και καταξιωμένες και
διακρίνονται για το μεγάλο τους κύρος. Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας
που χορηγούνται θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας
και σε εκπαιδευτικούς φορείς.

Οι εξετάσεις για το πτυχίο Goethe – Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch διεξάγονται από το
Ινστιτούτου Γκαίτε τρεις φορές το χρόνο,
Ιανουάριο
,
Ιούνιο
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και
Σεπτέμβριο
.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β1

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην
πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας γλώσσας. Τα επίπεδα γνώσης που
πιστοποιεί προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του
Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις
Γλώσσες. Για την επιτυχία στις εξετάσεις, χρειάζεται να έχουν βασική γνώση της
ελληνικής, αφού ελέγχεται και η ικανότητα διαμεσολάβησης (από την ελληνική στην ξένη
γλώσσα).

Tο ΚΠΓ αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο: κάθε Μάιο και κάθε Νοέμβριο. Η εξέταση
για τα επίπεδα Β1 και Β2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.

Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.

Κανονικά Τμήματα

Τμήματα Οκτωβρίου
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Διάρκεια: Οκτώβριος - Μαϊος (8 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου Β1 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Goethe - Zertifikat Β1:Zertifikat Deutsch ή
το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Β1
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Β1.

Τμήματα Φεβρουαρίου

Διάρκεια: Φεβρουάριος - Ιούνιος (5 μήνες)

Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 9 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου Β1 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Goethe - Zertifikat Β1:Zertifikat Deutsch ή
το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Β1
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Β1.
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Εντατικά Τμήματα

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια: Οκτώβριος - Ιανουάριος (4 μήνες)

Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 12 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου Β1 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Goethe - Zertifikat Β1:Zertifikat Deutsch ή
το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Β1
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Β1.

Τμήματα Φεβρουαρίου

Διάρκεια: Φεβρουάριος – Μάιος (4 μήνες)

Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 12 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου Β1 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Goethe - Zertifikat Β1:Zertifikat Deutsch ή
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το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Β1
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Β1.

Θερινά Τμήματα Ιουνίου

Διάρκεια: Ιούνιος - Οκτώβριος (5 μήνες)

Διδασκαλία: 4 φορές την εβδομάδα , 15 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη του επιπέδου Β1 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Goethe - Zertifikat Β1:Zertifikat Deutsch ή
το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Β1
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Β1.

Ειδικό Εντατικό Τμήμα Α1-Α2-Β1

Διάρκεια: Οκτώβριος - Μαϊος (8 μήνες)
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Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 10 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια καλύπτει την ύλη των επιπέδων Α1-Α2-Β1
κι έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Goethe - ZertifikatΒ1: Zertifikat Deut
sch
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Β1
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Β1.
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