
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

Ακολουθούν οι περιληπτικές περιγραφές των επικοινωνιακών ενεργειών ή δράσεων τις 
οποίες θα πρέπει να είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας οι μαθητές/τριες κάθε επιπέδου, 
ώστε να θεωρούνται επαρκείς χρήστες της ξένης γλώσσας (γλώσσας-στόχου) στο εν λόγω 
επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές στα επίπεδα Α1 και Α2 θα πρέπει να μπορούν: 

Α1  να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με απλή δομή, με λέξεις 
ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να 
ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής ζωής 

 να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες για 
τον εαυτό τους, να ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να 
περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο, κ.τ.λ. 

 να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά 
τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες 
επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά 
και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία 

 να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη 
γλώσσα 

Α2  να κατανοούν και να παράγουν σύντομα και πολύ απλά δομημένα 
κείμενα που αφορούν σε δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας 

 να περιγράφουν καθημερινές τους συνήθειες ή να δίνουν πληροφορίες 
για στοιχεία του άμεσου περιβάλλοντός τους (π.χ. για τον χώρο 
διαβίωσης ή εργασίας τους, για την οικογένειά τους, κ.τ.λ.) 

 να επικοινωνούν (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη 
γλώσσα-στόχο, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για ζητήματα 
προσωπικού ενδιαφέροντος ή άμεσης ανάγκης 

 να διατυπώνουν γραπτά ή προφορικά μια πληροφορία στην ξένη 
γλώσσα με ερέθισμα φράση ή σύντομο κείμενο στην ελληνική. 

Οι μαθητές/τριες στα επίπεδα B1 και B2 θα πρέπει να μπορούν: 

Β1  να κατανοούν και να παράγουν απλά δομημένα και σαφή κείμενα για 
ζητήματα που σχετίζονται με τομείς προσωπικού ενδιαφέροντος, όπως 
εργασία, εκπαίδευση, αναψυχή 

 να αφηγούνται γεγονότα, να περιγράφουν εμπειρίες ή προσωπικά τους 
σχέδια και να εξηγούν τις απόψεις τους 

 να συμμετέχουν σε συνήθεις διαλόγους διαπροσωπικής επικοινωνίας 
χρησιμοποιώντας (σε προσομοίωση) την ξένη γλώσσα σε περιστάσεις 
όπως ταξίδια στο εξωτερικό, επαφές με ξένους επισκέπτες στη χώρα 
τους, σε χώρους εργασίας ή αναψυχής 

 να παράγουν σύντομα και απλά δομημένα, γραπτά και προφορικά,  
μηνύματα στην ξένη γλώσσα, βασισμένα σε προφορικά μηνύματα ή 
απλά γραπτά κείμενα στην ελληνική, ή και αντίστροφα 



 

 

Β2  να κατανοούν τις βασικές ιδέες ή πληροφορίες σχετικά σύνθετων 
κειμένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες 
σχετικές με ποικίλους τομείς της κοινωνικής εμπειρίας ή και τεχνικές 
πληροφορίες (π.χ. οδηγίες χρήσης μιας ηλεκτρικής συσκευής) 

 να παράγουν λεπτομερή, σαφώς δομημένα και συνεκτικά κείμενα 
σχετικά με ικανό εύρος θεμάτων, αναπτύσσοντας κατάλληλη 
επιχειρηματολογία, προκειμένου να εξηγήσουν ή να υποστηρίξουν τις 
θέσεις τους ή σχολιάζοντας τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της 
θέσης ενός άλλου 

 να συμμετέχουν (σε προσομοίωση) σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας τη 
γλώσσα-στόχο με σαφήνεια, με αμεσότητα και ευχέρεια για ζητήματα 
που αφορούν τους νέους και τους ενήλικες πολίτες της δικής τους ή μιας 
ξένης χώρας 

 να επιλέγουν πληροφορίες σχετικές με τον επικοινωνιακό τους στόχο 
από ένα ή περισσότερα κείμενα γραπτού ή προφορικού λόγου στην 
ελληνική, ώστε να παραγάγουν ένα σχετικά σύνθετο κείμενο στην ξένη 
γλώσσα, ή και αντίστροφα. 

 


