HSK
Το HSK 1（Α1) απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 150 καθημερινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και
βασικούς κανόνες γραμματικής.

Το HSK 2 (Α2) απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 300 καθημερινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και
τους αντίστοιχους γραμματικούς κανόνες. Στο επίπεδο αυτό μπορούν να συνομιλούν για καθημερινά θέματα
εκφράζοντας απλές ιδέες και ανάγκες.

Το HSK 3 (Β1) απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 600 καθημερινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και
τους αντίστοιχους γραμματικούς κανόνες. Στο επίπεδο αυτό μπορούν να καλύψουν τις γλωσσικές
απαιτήσεις συζητήσεων της καθημερινότητας σε κινεζικό περιβάλλον.

Το HSK 4 (Β2) απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 1200 καθημερινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και
τους αντίστοιχους γραμματικούς κανόνες. Στο επίπεδο αυτό μπορούν να συνομιλούν με Κινέζους
συνομιλητές για μεγάλο εύρος θεμάτων. Μπορούν να μιλούν άπταιστα τη γλώσσα.

Το ΗSK 5 (C1) απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 2500 λέξεις. Στο επίπεδο αυτό μπορούν να
διαβάζουν κινέζικες εφημερίδες και περιοδικά. Επίσης είναι σε θέση να παρακολουθήσουν άνετα κινέζικες
ταινίες και να αναπτύξουν έναν εξαιρετικά άνετο λόγο στα κινέζικα.

Το HSK 6 ( C2) απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει περισσότερες από 5000 λέξεις.
Στο επίπεδο αυτό μπορούν να καταλάβουν οποιαδήποτε πληροφορία στο γραπτό και προφορικό λόγο.
Μπορούν να μιλήσουν για οποιοδήποτε θέμα.

Η δοκιμασία ομιλίας HSK (Επίπεδο αρχαρίων) αξιολογεί την ικανότητα των δοκιμαστών να εκφραστούν
προφορικά στα Κινέζικα. Πρόκειται για το αντίστοιχο του επιπέδου I και του επιπέδου ΙΙ των Κλίμακες της
επάρκειας κινεζικής γλώσσας για τους ομιλητές άλλων γλωσσών και το επίπεδο Α του κοινού ευρωπαϊκού
πλαισίου αναφοράς (CEF). Οι μαθητές που μπορούν να περάσουν τη δοκιμασία HSK Speaking Test
(επίπεδο αρχαρίων) μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν οικείες καθημερινές εκφράσεις και
να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες ανάγκες επικοινωνίας.

Η δοκιμασία ομιλίας HSK (ενδιάμεσο επίπεδο) αξιολογεί την ικανότητα των μαθητών να εκφραστούν
προφορικά στα Κινέζικα. Είναι το αντίστοιχο του επιπέδου ΙΙΙ και του επιπέδου IV της Κλίμακας Κινέζικης
Γλωσσικής Ικανότητας για τους Ομιλητές Άλλων Γλωσσών και το Επίπεδο Β του Κοινού Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Αναφοράς (CEF). Οι μαθητές που μπορούν να περάσουν τη δοκιμασία HSK Speaking Test
(Intermediate Level) μπορούν να καταλάβουν και να συνομιλήσουν με κινέζους ομιλητές.

Η δοκιμασία ομιλίας HSK (Advanced Level) αξιολογεί την ικανότητα των μαθητών να εκφράζονται
προφορικά στα κινέζικα. Είναι το αντίστοιχο του επιπέδου V της Κλίμακας Κινέζικης Γλωσσικής Ικανότητας
για ομιλητές άλλων γλωσσών και το Επίπεδο Γ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEF). Οι
μαθητές που είναι σε θέση να περάσουν το HSK Speaking Test (Advanced Level) μπορούν να καταλάβουν
και να εκφράσουν με άνεση τις ιδέες τους στα κινέζικα.

YCT

Το YCT 1 αξιολογεί την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν την καθημερινή χρήση των κινέζων. Οι
μαθητές που μπορούν να περάσουν από το YCT (Level I) μπορούν να κατανοήσουν και να
χρησιμοποιήσουν μερικές από τις πιο κοινές κινεζικές φράσεις και προτάσεις.

Το YCT 2 δοκιμάζει την ικανότητα των μαθητών να κατακτήσουν την καθημερινή χρήση των κινέζων. Είναι
το αντίστοιχο του επιπέδου I των Κλίμακες Κινέζικης Γλωσσικής Ικανότητας για τους Ομιλητές Άλλων
Γλωσσών και το Επίπεδο A1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEF). Οι μαθητές που μπορούν
να περάσουν το YCT2 μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν μερικές απλές κινέζικες φράσεις
και προτάσεις και να αντιμετωπίσουν επικοινωνίες βασικού επιπέδου.

Το YCT 3 δοκιμάζει την ικανότητα των μαθητών να καταφεύγουν στην καθημερινή χρήση των Κινέζων. Είναι
το αντίστοιχο του επιπέδου ΙΙ των Κλίμακες Ικανότητας Κινέζικης Γλώσσας για τους Ομιλητές Άλλων
Γλωσσών και του Επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEF). Οι μαθητές που
μπορούν να περάσουν το YCT (επίπεδο ΙΙΙ), έχοντας φτάσει σε ένα εξαιρετικό επίπεδο στα βασικά κινέζικα,
μπορούν να επικοινωνήσουν σε γνωστά καθημερινά θέματα με έναν απλό τρόπο.

Το YCT4 δοκιμάζει την ικανότητα των μαθητών να κάνουν καθημερινή χρήση των κινέζων. Είναι το
αντίστοιχο του επιπέδου ΙΙΙ των Κλίμακες Ικανότητας Κινέζικης Γλώσσας για τους Ομιλητές Άλλων Γλωσσών
και το Επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEF). Οι δοκιμαστές που μπορούν να
περάσουν το YCT4 μπορούν να επικοινωνούν στα κινεζικά σε βασικό επίπεδο στην καθημερινή,
ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ζωή. Όταν ταξιδεύουν στην Κίνα, μπορούν να διαχειριστούν τις
περισσότερες μορφές επικοινωνίας στα κινέζικα.

Η δοκιμασία ομιλίας YCT (Επίπεδο αρχαρίων) εκτιμά την ικανότητα των δοκιμαστών να εκφράζονται
προφορικά στα κινέζικα. Πρόκειται για το αντίστοιχο του επιπέδου I και του επιπέδου ΙΙ στις Κλίμακες
επάρκειας της κινεζικής γλώσσας για τους ομιλητές άλλων γλωσσών και το επίπεδο Α του κοινού
ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEF). Οι μαθητές που μπορούν να περάσουν τη δοκιμασία ομιλίας YCT
(επίπεδο αρχαρίων) μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν οικείες καθημερινές εκφράσεις που
ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες επικοινωνίας.

Η δοκιμασία ομιλίας YCT (Intermediate Level) αξιολογεί την ικανότητα των δοκιμαστών να εκφράζονται
προφορικά στα κινέζικα. Είναι το αντίστοιχο του επιπέδου ΙΙΙ της Κλίμακας Ικανότητας Κινέζικης Γλώσσας
για τους Ομιλητές Άλλων Γλωσσών και το Επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEF).
Οι μαθητές που μπορούν να περάσουν το YCT Speaking Test (Intermediate Level) μπορούν να
κατανοήσουν και να συμμετάσχουν στη βασική επικοινωνία με κινέζους ομιλητές.

