4. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΝ
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών
μέσα από ποικιλία θεματικών ενοτήτων καθώς και η ανάπτυξη της ικανότητας για
μάθηση η οποία αποτελείται από στοιχεία όπως, η επίγνωση της γλώσσας και της
επικοινωνίας και οι δεξιότητες δια βίου μάθησης. Παρέχει στους μαθητές τις
γνώσεις και τις δεξιότητες για χρήση της ξένης γλώσσας στον προφορικό και γραπτό
λόγο, και παράλληλα, τους προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουν και να
εκτιμήσουν τον πολιτισμό σε κοινότητες και χώρες όπου ομιλείται η γλώσσαστόχος. Επιπλέον, προσφέρει στους μαθητές την πλούσια εμπειρία και πρόκληση
ώστε να ασχοληθούν και να συμμετέχουν στη γλωσσική και πολιτισμική
ποικιλομορφία του κόσμου στον οποίο ζουν.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΠΑ Α1 (Στοιχειώδης Γνώση της Ξένης γλώσσας)

Ο/Η μαθητής/τρια επιπέδου A1 πρέπει να έχει τη στοιχειώδη επικοινωνιακή
ικανότητα να μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις και
πολύ απλές προτάσεις που στοχεύουν στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών. Να
μπορεί να συστήνεται και να συστήνει άλλους, να υποβάλλει και να απαντά σε
ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που
γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Να μπορεί να επικοινωνεί με απλό τρόπο
υπό την προϋπόθεση ότι το άλλο πρόσωπο μιλά αργά, καθαρά και είναι
διατεθειμένο να βοηθήσει.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΠΑ Α2 (Βασική Γνώση της Ξένης Γλώσσας)

Ο/Η μαθητής/τρια επιπέδου A2 πρέπει να έχει τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα,
δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα στον προφορικό και στο
γραπτό λόγο για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας. Να
μπορεί να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις που συνδέονται με προσωπικές και
οικογενειακές πληροφορίες, θέματα οικεία, ρουτίνας ή άμεσης ανάγκης. Επίσης, να
μπορεί να περιγράφει καθημερινές συνήθειες ή να δίνει πληροφορίες για την
οικογένειά του, το σχολείο, το σπίτι του, την πόλη του κ.λ.π. Να έχει τη δυνατότητα

να κατανοεί και να παράγει σύντομα και πολύ απλά κείμενα που αφορούν
δραστηριότητες της καθημερινής του ρουτίνας. Ακόμη πρέπει να είναι σε θέση να
επικοινωνεί με ομιλητές που γνωρίζουν καλά την ξένη γλώσσα, ανταλλάσσοντας
πληροφορίες για ζητήματα προσωπικού ενδιαφέροντος και άμεσης ανάγκης.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΠΑ Β1 (Μέτρια Γνώση της Ξένης γλώσσας)

Ο/Η μαθητής/τρια επιπέδου Β1 μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του
παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο
και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον
ελεύθερο χρόνο και στην καθημερινότητα. Να μπορεί να χειρίζεται καταστάσεις
που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου
ομιλείται η γλώσσα. Να μπορεί να παράγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που
γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Να μπορεί να περιγράφει εμπειρίες και
γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δίνει συνοπτικά λόγους και
εξηγήσεις για τη γνώμη και τα σχέδιά του.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΠΑ Β2 (Καλή Γνώση της Ξένης γλώσσας)
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ιδέες/πληροφορίες σύνθετων κειμένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν
αφηρημένες έννοιες σχετικές με ποικίλους τομείς κοινωνικής εμπειρίας ή και
τεχνικές πληροφορίες (π.χ. πώς να χρησιμοποιήσει κάποιος μια ηλεκτρική
συσκευή). Επίσης, να μπορεί να παράγει λεπτομερή, ορθά δομημένα και συνεκτικά
κείμενα σχετικά με μια ευρεία γκάμα θεμάτων, αναπτύσσοντας κατάλληλη
επιχειρηματολογία προκειμένου να υποστηρίξει τη θέση του ή αναφέροντας τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας άποψης. Να μπορεί να κάνει συζήτηση
(σε προσομοίωση) στην ξένη γλώσσα με σαφήνεια, με αμεσότητα και ευχέρεια για
ζητήματα που αφορούν τους νέους και τους ενήλικες πολίτες της δικής του ή μιας
ξένης κοινωνίας. Επίσης, να μπορεί να επιλέγει πληροφορίες σχετικές με τον
επικοινωνιακό του στόχο από ένα ή περισσότερα κείμενα γραπτού ή προφορικού

λόγου στην Ελληνική ώστε να παράγει ένα σχετικά σύνθετο κείμενο στην ξένη
γλώσσα ή αντίστροφα.
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