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Πιςτοποίηςη γνώςησ Βουλγαρικήσ γλώςςασ 
 

Σχετικά με το απαιτοφμενο επίπεδο γλωςςομάκειασ για τα πανεπιςτιμια τθσ 

Βουλγαρίασ ςθμειϊνεται ότι θ επάρκεια γνϊςθσ τθσ Βουλγαρικισ γλϊςςασ 

βεβαιοφται από τθν αναλυτικι βακμολογία, τθν οποία οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ 

προςκομίηουν με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά για το πρόγραμμα ERASMUS+.  

Το πρόγραμμα διδαςκαλίασ τθσ Βουλγαρικισ γλϊςςασ ςτο Τμιμα Σλαβικϊν 

Σπουδϊν είναι εναρμονιςμζνο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ 

Γλϊςςεσ – ΚΕΠΕ (TheCommonEuropeanFramework of Reference for Languages - 

CEFR). Τα μακιματα «Βουλγαρικι Γλϊςςα I-II» καλφπτουν τα επίπεδα Α1 και Α2, ενϊ 

τα μακιματα «Βουλγαρικι Γλϊςςα III-VI» αντιςτοιχοφν ςτα επίπεδα Β1 (εξάμθνα Εϋ 

και ΣΤϋ) και Β2(εξάμθνα Ηϋ και Θϋ). 

Θ αναλυτικι βακμολογία επζχει κζςθ πιςτοποίθςθσ για τθ γνϊςθ 

Βουλγαρικισ γλϊςςασ των ενδιαφερομζνων. 

Κριτιρια για τθν επιλογι των φοιτθτϊν και τθν κατάρτιςθ τθσ κατάταξθσ είναι 

ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ τουσ με ζμφαςθ ςτα προχωρθμζνα επίπεδα Β1 και 

Β2,το επίπεδο των μακθμάτων που ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ (Α1, Α2, Β1 και 

Β2),κακϊσ επίςθσ οι εργαςίεσ που ζχουν εκπονιςει,θ ςυμμετοχι τουσ ςε διεκνι 

ςυνζδρια, ςεμινάρια και προγράμματα, και τυχόν δθμοςιεφματα με γνωςτικό 

αντικείμενο τθ Βουλγαρικι γλϊςςα, ιςτορία και πολιτιςμό. 

 

ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΤΛΟΛΗ 

Θ προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για το  Πανεπιςτιμιο 

Φιλιπποφπολθσ τθσ Βουλγαρίασ παρατείνεται ζωσ και τθν Παραςκευι, 18 Μαρτίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να παραδϊςουν εμπρόκεςμα τουσ φακζλουσ με τα 

δικαιολογθτικά ςτθν υπεφκυνθ κακθγιτρια Ελζνθ Στεργιοποφλου ι ςτθ Γραμματεία 

του Τμιματοσ. 



 

 

 

Ακολουθεί η περιγραφή των μαθημάτων «Βουλγαρική Γλώςςα III-VI»,  

όπωσ ζχει αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του Τμήματοσ 

 

 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΑ III (2015-2016) 
Επίπεδο Πρϊτο (FirstCertificatelevel). Αντιςτοιχεί ςτο Β1. 

Στόχοσ και περιεχόμενο: Κατανόθςθ κειμζνων ςχετικά με κζματα ςπουδϊν, εργαςίασ, 

κακθμερινότθτασ, ψυχαγωγίασ, ταξιδιϊν κ.ά., όταν ο ομιλθτισ χρθςιμοποιεί με 

ςαφινεια τθν κακιερωμζνθ γλϊςςα. Εμβάκυνςθ ςτον γραπτό και τον προφορικό 

λόγο. Ανάπτυξθ ικανοτιτων εκφοράσ απλοφ λόγου ςε κζματα οικεία και ςε κζματα 

του ενδιαφζροντοσ του ομιλθτι, π.χ διιγθςθ ενόσ γεγονότοσ, μιασ εμπειρίασ, ενόσ 

ςχεδίου ι μιασ ιδζασ. 

Ειςαγωγι ςτθν εκπόνθςθ μικρισ εργαςίασ μετάφραςθσ λογοτεχνικοφ κειμζνου. 

Εμπζδωςθ και εφαρμογι των βαςικϊν κανόνων τθσ δομισ και του λεξιλογίου τθσ γλϊςςασ και 

ανάπτυξθ επικοινωνιακισ επάρκειασ ςτον γραπτό λόγο. 

Γραμματική: Μορφολογία και Συντακτικό. Φωνι, διάκεςθ, χρόνοσ, ζγκλιςθ. Αφομοίωςθ κανόνων 

γραμματικισ και εμπλουτιςμόσ των γνϊςεων. 

Αςκήςεισ: γραπτζσ (55%) και προφορικζσ (45%). 

Βαθμολόγηςη: πρόοδοι Αϋ και Βϋ, γραπτι και προφορικι εξζταςθ. 

 

 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΑ IV (2015-2016) 
Επίπεδο Πρϊτο (FirstCertificatelevel). Αντιςτοιχεί ςτο Β1 (ςυνζχεια). 

Στόχοσ και περιεχόμενο: Ανάπτυξθ δεξιότθτεσ παραγωγισ γραπτοφ λόγου όπωσ περιγραφι 

κακθμερινϊν καταςτάςεων και ςυγγραφι επιςτολισ (e-mail). Στο μάκθμα 

εκπονείται εργαςία μετάφραςθσ λογοτεχνικοφ κειμζνου ι δοκιμίου που 

περιλαμβάνεται ςτθν φλθ των προφορικϊν εξετάςεων. Εμπζδωςθ και αφομοίωςθ 

λεξιλογίου και μορφολογίασ τθσ ΒΓ. 

Γραμματική: Μορφολογία (χρόνοι του ριματοσ, αφθγθματικι, αντωνυμίεσ), ςυντακτικό και 

υφολογία. 

Αςκήςεισ: γραπτζσ (50%) και προφορικζσ (50%). 

Βαθμολόγηςη: πρόοδοι Αϋ και Βϋ, εργαςία μετάφραςθσ (ΒΓ προσ ΕΛΛ), γραπτι και προφορικι 

εξζταςθ. 



 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΑ V (2015-2016) 
Επίπεδο Δεφτερο (SecondCertificatelevel). Αντιςτοιχεί ςτο Β2. 

Στόχοσ και περιεχόμενο: Κατανόθςθ του ουςιαςτικοφ περιεχόμενου ςυγκεκριμζνων ι 

αφθρθμζνων κεμάτων ενόσ πολφπλοκου κειμζνου, ςυμπεριλαμβανομζνων 

επιλεγμζνων τεχνικϊν όρων. Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ επικοινωνία με 

αυκορμθτιςμό και άνεςθ ςε ποικίλα κζματα ςτα οποία απαιτείται γλωςςικι 

ευχζρεια και κρίςθ των απόψεων. 

Στο μάκθμα εκπονείται και μία μικρι εργαςία μετάφραςθσ λογοτεχνικοφ κειμζνου ι δοκιμίου ςε 

ποικίλα επίκαιρα κζματα. 

Γραμματική: Μορφολογία (μετοχζσ, εγκλίςεισ, ςφνκετοι χρόνοι του ριματοσ), Συντακτικό, 

Υφολογία. Εμπζδωςθ μορφολογίασ και ςυντακτικοφ. Εμβάκυνςθ ςε κζματα 

υφολογίασ. 

Αςκήςεισ: γραπτζσ (50%) και προφορικζσ (50%). 

Βαθμολόγηςη: πρόοδοι Αϋ και Βϋ, εργαςία μετάφραςθσ (ΒΓ προσ ΕΛΛ και αντίςτροφα), γραπτι και 

προφορικι εξζταςθ. 

 

 

 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΑ VI (2015-2016) 
Επίπεδο Δεφτερο (SecondCertificatelevel). Αντιςτοιχεί ςτο Β2 (ςυνζχεια). 

Στόχοσ και περιεχόμενο: Κατανόθςθ μεγάλθσ ποικιλίασ μακροςκελϊν και απαιτθτικϊν κειμζνων, 

κακϊσ και των ζμμεςων νοθμάτων τουσ. Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ζκφραςθσ 

αυκόρμθτα και άνετα ωσ προσ το λεξιλόγιο και τθ διατφπωςθ των προτάςεων. 

Ευζλικτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςτθν κοινωνικι, επαγγελματικι ι ακαδθμαϊκι ηωι. 

Ζμφαςθ ςτθ λογοτεχνία, τθν υφολογία και τθ μετάφραςθ. 

Στο μάκθμα εκπονείται επίςθσ εργαςία μετάφραςθσ λογοτεχνικοφ κειμζνου ι δοκιμίου που 

περιλαμβάνεται ςτθν φλθ των προφορικϊν εξετάςεων. 

Γραμματική: Μορφολογία, Συντακτικό, Υφολογία, Διαλεκτολογία. Ολοκλθρϊνεται θ φλθ που 

αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο Β2 και γίνεται επιλεκτικι διδαςκαλία μόνο τθσ αναγκαίασ 

φλθ γραμματικισ του επιπζδου C1. 

Αςκήςεισ: γραπτζσ (50%) και προφορικζσ (50%). 

Βαθμολόγηςη: πρόοδοι Αϋ και Βϋ, ςυγγραφι εργαςίασ ςτα βουλγαρικά, γραπτι και προφορικι 

εξζταςθ. 


