Προδιαγραφές για την πιστοποίηση του επιπέδου
Pre-A1 γαλλικά

Η πιστοποίηση Pre-A1 δηλώνει ότι ο κάτοχός της μπορεί να κατανοεί απλές
φράσεις και σύντομα κείμενα γραπτού λόγου που αναφέρονται σε
καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να αναγνωρίζει ονόματα, λέξεις και
τυποποιημένες εκφράσεις για καθημερινά θέματα.
Η θεματολογία είναι προσαρμοσμένη στις ηλικίες των υποψηφίων και οι
καταστάσεις που περιγράφονται τους είναι οικείες. Η εξέταση αποτελείται
αποκλειστικά από ερωτήσεις κλειστού τύπου και σκοπό έχει την κατανόηση
του γραπτού λόγου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση, οι φράσεις
και οι σύντομες περιγραφές συνοδεύονται από οπτικά ερεθίσματα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες
πληροφορίες, εύκολα προβλέψιμες, σε απλές προτάσεις και σύντομα γραπτά
κείμενα και να κατανοούν καθημερινές εκφράσεις που έχουν στόχο την
ικανοποίηση βασικών αναγκών.
Συγκεκριμένα, οι μαθησιακοί στόχοι που θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί είναι:
 η ανεύρεση πληροφοριών σε απλά κείμενα πληροφοριακού χαρακτήρα
και
 η κατανόηση απλών φράσεων, κειμένων ή διαλόγων που άπτονται της
καθημερινής ζωής των υποψηφίων (σχολείο, οικογένεια, αθλήματα,
διακοπές, ψυχαγωγία).
Τα κείμενα που δίνονται στους υποψηφίους τοποθετούνται στο περικείμενο
μιας συγκεκριμένης περίστασης, σε ένα από τα πεδία στα οποία διαρθρώνεται
η κοινωνική τους ζωή.
Στο προσωπικό πεδίο περιγράφονται τα πρόσωπα (γονείς, αδέλφια,
παππούδες, γιαγιάδες, κολλητοί, φίλοι…), οι τόποι (χώρα, πόλη / σπίτι,
δωμάτιο, περιβάλλων χώρος…), τα ζώα (κατοικίδια…), τα αντικείμενα
(έπιπλα, ρουχισμός…), ο ελεύθερος χρόνος (διασκέδαση, αθλήματα, χόμπι,
ταξίδια και διακοπές), οι κοινωνικές εκδηλώσεις (γενέθλια, γιορτές…), οι
καθημερινές δραστηριότητες μέσα στο σπίτι (καθημερινό πρόγραμμα,
γεύματα…), οι δραστηριότητες έξω από το σπίτι (αγορά, καταστήματα,
μεταφορικά μέσα…).
Στο εκπαιδευτικό πεδίο περιγράφονται οι τόποι (σχολείο, αίθουσα, αυλή…), τα
πρόσωπα (δάσκαλός, συμμαθητές…), τα αντικείμενα (γραφική ύλη…), οι
συνθήκες διαβίωσης (μάθημα, παιχνίδια, διάλειμμα…).

Διαβάζοντας ένα απλό και σύντομο κείμενο, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι
σε θέση να εντοπίζει την ορθότητα γλωσσικών επιλογών (σε επίπεδο
λεξιλογίου, γραμματικής και σύνταξης) που χρησιμοποιούνται όταν:
 συστήνεται και συστήνει κάποιον,
 χαιρετά και αποχαιρετά κάποιον,
 λέει την ηλικία του,
 μιλά για την οικογένειά του (αριθμός μελών, ονόματα, ηλικία,
επάγγελμα),
 περιγράφει κάποιον (τον εαυτό του, έναν φίλο του),
 ζητά και δίνει κάτι σε κάποιον,
 ευχαριστεί,
 τοποθετεί χρονικά μια δραστηριότητα,
 δίνει πληροφορίες για καθημερινές του συνήθειες (σχολείο, διατροφικές
συνήθειες, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου…),
 προτείνει μια έξοδο και προσκαλεί κάποιον,
 τοποθετείται και τοποθετεί στο χώρο,
 κατονομάζει και περιγράφει ένα αντικείμενο,
 κάνει ερωτήσεις και δίνει απαντήσεις σχετικά με την αγορά.
Διαβάζοντας ένα απλό και σύντομο κείμενο γραπτού λόγου, ο υποψήφιος θα
πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί:
 κύρια ονόματα, οικείες εκφράσεις,
 αριθμούς που αφορούν ημερομηνία, ώρα, ηλικία,
 περιγραφές προσώπων,
 περιγραφές καθημερινών δραστηριοτήτων (σχολείο, ελεύθερος χρόνος,
διατροφικές συνήθειες, διακοπές, ταξίδια, μετακινήσεις),
 μια πρόσκληση σε γιορτή, έξοδο,
 απλές οδηγίες που σχετίζονται με τον χώρο και τον χρόνο.
Γραμματική
Ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τον γραμματικό και
συντακτικό μηχανισμό της γαλλικής γλώσσας, προκειμένου να είναι σε θέση
να εντοπίζει την ορθότητα των γραμματικοσυντακτικών επιλογών και να
κατανοεί τα γραπτά κείμενα. Θα πρέπει να έχει ευαισθητοποιηθεί στα κάτωθι:
 Les articles (définis, indéfinis, partitifs, contractés)
 Le présentatif (c’est / ce sont)
 Les adjectifs démonstratifs
 Les adjectifs possessifs
 Les adjectifs numéraux
 Les noms (genre et nombre)
 Les adjectifs qualificatifs (genre et nombre)
 Les pronoms personnels











La phrase interrogative
La phrase négative
L’expression du lieu : prépositions (dans, sur/sous, devant/derrière, à
gauche de/à droite de, en face de, entre, au milieu de, à côté de, aller
à/en/au/chez, venir de/du/de/chez) et adverbes (ici, là-bas, en face, à
côté, en haut, en bas, loin, près)
L’expression du moment : exprimer l’heure, la date, le mois, la saison,
l’année…, aujourd’hui, demain, maintenant, après, ce matin…
Le présent de l’indicatif :
o des verbes être, avoir
o des verbes du 1er groupe (habiter, aimer, acheter, préférer,
manger, commencer, payer…)
o des verbes du 2e groupe (finir)
o des verbes pronominaux (s’appeler, se lever, s’habiller…)
o de quelques verbes irréguliers : aller, venir, faire, boire, prendre,
vouloir, pouvoir, mettre, sortir, partir, descendre, voir, lire
L’impératif
Le futur proche

Οι ώρες (καθοδηγούμενης) μελέτης που απαιτούνται για να φτάσει ένας
μαθητής στο επίπεδο Pre-Α1 είναι περίπου 60 – 70. ή 90 – 100 ή ένα
διδακτικό έτος.
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