Πτυχία και εξετάσεις

TORFL

Το TORFL (Test of Russian as a Foreign Language or Тест по русскому языку как
иностранному or ТРКИ)
είναι μια τυπο
ποιημένη
εξέταση
που
εποπτεύεται
από
το
Ρωσικό
Υπουργείο
Παιδείας
και
Επιστήμης
.
Η εξέταση έχει έξι επίπεδα που έρχονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα επίπεδα του Κοινού
Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες (
ALTE
).
TORFL (ТРКИ)

ALTE level

CEFR level

ESOL exam

Level 4 (ТРКИ4)

Level 5- Good User

C2

CPE

Level 3 (ТРКИ3)

Level 4- Competent User

C1

CAE

Level 2 (ТРКИ2)

Level 3-Independent User

B2

FCE

Level 1 (ТРКИ 1)

Level 2- Threshold User

B1

PET
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Basic (ТБУ)

Level 1-Waystage User

A2

KET

Elementary (ТЭУ)

Breakthrough

A1

-

Από το 1998 η εξέταση έγινε υποχρεωτική για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ρωσίας.
Το μόνο πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την κατάρτηση της Ρωσικής γλώσσας είναι TORFL
certificate
.
Το χαμηλότερο επίπεδο το οποίο απαιτείται για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο είναι
TORFL-1, ενώ να για το
Β
achelor
ήΜ
aster
πτυχίο χρειάζεται κανείς να έχει τουλάχιστον επίπεδο
TORFL
-2.

Το σύστημα TORFL αποτελείται από έξι επίπεδα επάρκειας που αντιστοιχούν στο Κοινό
Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Το κάθε επίπεδο αποτελεί
ται
από π
έντε
ενότητες
: speaking, listening, reading, grammar and vocabulary, and writing.
Η ελάχιστη βαθμολογία για το κάθε επίπεδο έιναι τουλάχιστον 66% στην κάθε ενότητα
(μέσα σε αυτό το συνολικό ποσοστό επιτρέπεται όμως να έχει κανείς τουλάχιστον 60% σε
μια από τις πέντε ενότητες).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ του TORFL
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- Το πιστοποιητικό TORFL έχει μόνιμη ισχύ, δηλαδή δεν χρειάζεται να ξαναδίνεις
κανείς την εξέταση μετά από το πέρασμα χρόνου όπως συμβαίνει με τα κάποια πτυχία σε
άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.
- Αν ο μαθητής σε μια από τις πέντε ενότητες δεν παίρνει αρκετούς βαθμούς, έχει
δικαίωμα να ξαναδώσει την εξέταση την επόμενη φορά
μόνο στην ενότητα στην
οποία απέτυχε
.

Πτυχία

Διπλώματα TORFL που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο Λομονόσοβ

Αναγνωρίζονται πανελλαδικώς (ΑΣΕΠ) και διεθνώς (ALTE).

Οι εξετάσεις διενεργούνται από τους ειδικούς, καθηγητές του τμήματος φιλολογίας του
Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ, και στην Θεσσαλονίκη διεξάγονται
δύο φορές το χρόνο κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο.
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Lomonosov Certificate έχει έξι επίπεδα:

-

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТЭУ)
ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТБУ)
1ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 1)
2ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 2)
3ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 3)
4ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 4)

Διπλώματα TORFL που χορηγούνται από το Ινστιτούτο Πούσκιν της Μόσχας

Αναγνωρίζονται διεθνώς (ALTE).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από την επιτροπή εξεταστών προερχόμενων από
το
Ινστιτούτο Πούσκιν της Μόσχας (
Μέλος του
ALTE) μια φορά το χρόνο
στη Θεσσαλονίκη κάθε Ιούνιο
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.

Pushkin of Moscow Certificate έχει έξι επίπεδα:

-

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТЭУ)
ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТБУ)
1ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 1)
2ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 2)
3ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 3)
4ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 4)

Διπλώματα που χορηγούνται από το Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών

Αναγνωρίζονται ΜΟΝΟ από το ΑΣΕΠ.

Υπάρχουν 4 πτυχία πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας που αντιστοιχούν στα επίπεδα Β1,
Β2, C1, C2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου και χορηγούνται από το Ινστιτούτο Πούσκιν
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Αθηνών. Οι τακτικές εξετάσεις Ρωσικής γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν για όλα τα
επίπεδα, διενεργούνται δύο φορές το χρόνο: τους μήνες
Νοέμβριο και
Δεκέμβριο
και τους
μήνες
Μάιο
και Ιούνιο στην Αθήνα.

Τα επίπεδα του Ινστιτούτου Πούσκιν Αθηνών:

-

РУССКИЙ ЯЗЫК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ
РУССКИЙ ЯЗЫК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ
РУССКИЙ ЯЗЫК – ПОСТПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ
РУССКИЙ ЯЗЫК – ДИПЛОМ "ПУШКИН"
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