Επίπεδο C1

Επίπεδο 4 – Προχωρημένων – Oberstufe (Επίπεδο C1)

(πολύ καλή γνώση της γλώσσας)

Goethe – Zertifikat C1

Επίπεδο Γ1 (πολύ καλή γνώση της γλώσσας)

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις σε πολύ προχωρημένο
επίπεδο.

Είναι η τελειοποίηση της γλώσσας και της αφομοίωσης των τρόπων έκφρασης,
απαραίτητων για την ολοκληρωμένη κατοχή της γλώσσας. Η γλώσσα των media και της
πολιτικής. Μελέτη πάνω σε ιδιαίτερες συντακτικές δομές, στο ύφος της ομιλούμενης
γλώσσας, των επιστολών και της δημοσιογραφίας. Είναι εφικτή η κατανόηση απαιτητικών
κειμένων υψηλού βαθμού δυσκολίας και ο σπουδαστής μπορεί να αναγνωρίσει ακόμη και
έννοιες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται πως αναζητά
εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική
ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές. Μπορεί να παραγάγει καλά διαρθρωμένα κείμενα
με σαφήνεια και λεπτομέρεια πάνω σε σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας σωστή χρήση
συνδετικών στοιχείων.

Το επίπεδο C1 πιστοποιείται με τα εξής πτυχία:
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Goethe – Zertifikat C1

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 C1 διεξάγονται από το Ινστιτούτου Γκαίτε
τρεις φορές το χρόνο,
Φεβρουάριο, Ιού
νιο
και
Σεπτέμβριο
.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γ1

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.
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Έναρξη μαθημάτων 2 φορές τον χρόνο Οκτώβριο και Ιούνιο.

Κανονικά Τμήματα

Τμήματα Οκτωβρίου

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 C1 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του
Goethe
Zertifikat
C1
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Γ1
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Γ1.

Εντατικά Τμήματα
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Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια: Οκτώβριος – αρχές Ιανουαρίου (3 μήνες)

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 Β2 και C1
κι έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του
Goethe
-Zertifikat
C1
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Γ1
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία Β2 και
C1.

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 C1 κι έχει
την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του
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Goethe
Zertifikat
C
1
ή το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
C
1
. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις
κι έχει δυνατότητα προετοιμασίας και συμμετοχής στις εξετάσεις για τα πτυχία
C
1.
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