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Gjuha
Language
Langue

Nivelet / Levels / Niveau

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Le Ministère de l’Éducation et de la Science
Rruga e Durrësit, nr.23, Tiranë.
Web site:www.mash.gov.al
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Emri / Name / Nom

Pasaporta e gjuhës
Pasaporta e gjuhës dokumenton aftësitë
gjuhësore, kualifikimet, dhe përvojat. Ajo është
pjesë e Portofolit Evropian të Gjuhëve, i cili është
i përbërë nga Pasaporta, Biografia Gjuhësore
dhe nga Dosja që përmban materiale që
dokumentojnë dhe ilustrojnë përvoja dhe arritje.
Aftësitë gjuhësore u përshtaten niveleve të
aftësive të prezantuara në dokumentin “Kuadri i
Përbashkët Evropian i referencave për gjuhët: të
nxënit të mësuarit, dhe vlerësimi”. Shkalla është
ilustruar në Pasaportën e Gjuhës (Tabela e
vetvlerësimit).

1

1 Deri në 1 muaj

3 Deri në 3 muaj

5 Deri në 5 muaj

Up to 1 month
Jusqu’a 1 mois

Up to 3 month
Jusqu’a 3 mois

Up to 5 month
Jusqu’a 5 mois

3

5

5

1

3

5

5

1

3

5

5

Mbi 5 muaj
Over 5 month
Plus de 5 mois

5

1

3

5

5

Kjo Pasaportë e Gjuhës rekomandohet të
përdoret nga studentët universitarë (18+).
Pasaporta e Gjuhës liston ato gjuhë në të cilat
mbajtësi i saj ka kompetenca. Përmbajtja e
Pasaportës së Gjuhës është si më poshtë:

·

Profili i aftësive gjuhësore në lidhje me
Kuadrin e Përbashkët Evropian të
referencave;

·

Përmbledhja e të mësuarit të gjuhëve dhe
të përvojave ndërkulturore;

·

Dokumentimi i çertifikatave dhe diplomave.

Për informacion të mëtejshëm ose udhëzime për
nivelet e aftësive në gjuhë të ndryshme,
konsultoni faqen e internetit të Këshillit të
Evropës: http://culture.coe.int/lang
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Përmbledhje e të mësuarit të gjuhëve dhe të përvojave ndërkulturore
Summary of language Learning and Intercultural experience
Resume des experiences linguistiques et interculturelles

Gjuha
Language
Langue
Të mësuarit dhe përdorimi i gjuhës në vendin ku
flitet:
Language learning and use in the country/region
where the language is spoken:
Apprentissage et utilisation de la langue dans le
pays / la region ou la langue est utilisee:
Kurset gjuhësore të ndjekura
Language courses attended
Les cours de langue suivis

1

3

5

5

1

3

5

5

Përdorimi i gjuhës për studim ose trajnim
Using the language for study or training
Utilisation de la langue dans les etudes ou la formation
Përdorimi i gjuhës në punë
Using the language at work
Utilisation de la langue sur le lieu de travail
Të tjera
Others
Autres
Informacion tjetër mbi gjuhën dhe pëvojat
ndërkulturore
Further information on language or intercultural
experiences
Informations complementaires concernant des
experiences linguistiques et interculturelles

Emri:
Name:
Nom:

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
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Emri / Name / Nom

Profili i Aftësive Gjuhësore
Profile of Language Skills
Profil linguistique
Emri / Name / Nom

1 Deri në 1 vit
Up to 1 year
Jusqu’a 1 an

Gjuha Amtare / Mother Tongue / Langue maternelle

5 Deri në 5 vjet
Up to 5 years
Jusqu’a 5 ans

3 Deri në 3 vjet
Up to 3 years
Jusqu’a 3 ans

5

Mbi 5 vjet
Over 5 years
Plus de 5 ans

Gjuhë të tjera / Other Languages / Autres langues

1
Vetëvlerësimi
Self-assessment
Auto-evalution

Të Dëgjuarit
Listening
Ecouter

Të folurit bashkëveprues
Të Shkruarit
Spoken interaction
Writing
Prendre part a une conversation Ecrire

Të Lexuarit
Reading
Lire

Produkti i të folurit
Spoken Production
S’exprimer ralement en continu

Gjuha/Language/Langue

3

5

5

1

3

5

5

1

3

5

5

1

3

5

5

gjuha /language / langue
A1

A2

B1

B2

C2

C1

ple
Exem
bull xample
E
Shem
Gjuha / Language / Langue
A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Gjuha / Language / Langue

6
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Emri / Name / Nom

Përmbledhje e të mësuarit të gjuhëve dhe të përvojave ndërkulturore
Summary of language learning and intercultural experience
Resume des experiences linguistiques et interculturelles

Vetëvlerësimi
Self-assessment
Auto-evaluation

Të Lexuarit
Reading
Lire

Gjuha
Language
Langue
Të mësuarit dhe përdorimi i gjuhës në vendin ku nuk flitet:
Language learning and use in the country/region
where the language is not spoken:
Apprentissage et utilisation de la langue dans le pays/la
region ou langue n’est pas utilisee

Të Dëgjuarit
Listening
Ecouter

1

3

5

5

1

3

5

Të folurit bashkëveprues
Spoken interaction
Prendre part a une conversation

Të Shkruarit
Writing
Ecrire

Produkti i të folurit
Spoken Production
S’exprimer ralement en continu

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

5

Arsimi fillor/i mesëm/profesional
Primary/secondary/vocational education
Enseignement primaire / secondaire / professionnel
•

•

•

•

Arsimi i lartë
Higher education
Enseignement superieur

Gjuha/Language/Langue

Arsimi për të rriturit
Adult education
Education des adultes
Kurse të tjera
Other courses
Autres cours
Përdorim i rregullt në vendin e punës
Regular use in the workplace
Utilisation reguliere sur le lieu de travail

Gjuha / Language / Langue

Kontakt i rregullt me folësit e gjuhës
Regular contact with the speakers of the language
Contacts reguliers avec des locuters de cette langue
Të tjera
Others
Autres

Infor macion tjetër mbi gjuhën apo përvoja
voja
ndërkulturore
Further information on language or intercultural
experiences
Informations complementaires concernant des
experiences linguistiques et interculturelles

•
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•

Gjuha / Language / Langue

7

Tabela e vetëvlerësimit

A1

Produkti të folurit

Të folurit
Bashkëveprues

Të folurit

Të shkruarit

Të
shkruarit

8

C1

B2

B1

C2

Je peux comprendre un long discours
même s’il n’est pas clairement
structuré et que les articulations sont
seulement implicites. Je peux
comprendre les émissions de
télévision et les films sans trop
d’effort.

Je n’ai aucune difficulté à comprendre
le langage oral, que ce soit dans les
conditions du direct ou dans les
médias et quand on parle vite, à
condition d’avoir du temps pour me
familiariser avec un accent particulier.

Mund të kuptoj fjalë të njohura
dhe shprehje bazë që lidhen me
mua, familjen mjedisin konkret,
kur njerëzit flasin ngadalë dhe
qartë.

Mund të kuptoj shprehje edhe me
fjalor të përdorimit të gjerë të lidhura
fusha të rëndësishme të jetës së
përditshme, (si psh informacion bazë
personal dhe familjar, pazare,
gjeografi lokale, punësimi). Mund të
kuptoj pikat kryesore në mesazhe
ose njoftime të thjeshta

Mund të kuptoj pikat kryesore në
një fjalim standart për çështje të
njohura e të trajtuara me parë
në lidhje me punën, shkollën,
pushimet etj. Mund të kuptoj
pikat kryesore të emisioneve në
radio ose TV nëse ato flasin për
çështje konkrete të punës dhe
jepen ngadalë dhe qartë.

Je peux comprendre des conférences
et des discours assez longs et même
suivre une argumentation complexe si
le sujet m’en est relativement familier.
Je peux comprendre la plupart des
émissions de télévision sur l’actualité
et les informations. Je peux
comprendre la plupart des films en
langue standard.

Mund të kuptoj emra të njohur,
fjalë dhe fjali të thjeshta, psh në
njoftime, postera ose katalogje.

Mund të lexoj tekste të thjeshtë dhe
të shkurtër. Mund të gjej
informacion specifik, të
parashikueshëm në materiale të
thjeshta të përditshme si reklama,
menu, orare si dhe mund të kuptoj
letra të shkurtra personale.

Mund të kuptoj tekstet të cilat
përmbajnë një gjuhë të
përdorimit të gjerë por që
janë të lidhura me punën e
përditshme. Mund të kuptoj
përshkrimin e ngjarjeve,
ndjenjave dhe urimeve në letra
personale.

Je peux lire des articles et des
rapports sur des questions
contemporaines dans lesquels les
auteurs adoptent une attitude
particulière ou un certain point de
vue. Je peux comprendre un texte
littéraire contemporain en prose.

Je peux comprendre des textes
factuels ou littéraires longs et
complexes et en apprécier les
différences de style. Je peux
comprendre des articles spécialisés
et de longues instructions techniques
même lorsqu’ils ne sont pas en
relation avec mon domaine.

Mund të bashkëveproj në një
mënyrë të thjeshtë nëse personi
është i përgatitur të përsëritë
ose të riformulojë fjalinë me
ngadalë dhe të më ndihmojë të
formuloj atë që dua të them.
Mund të pyes dhe përgjigjem
për nevoja të çastit ose çështje
të njohura.

Mund të komunikoj për detyra
rutinë që kërkojnë shkëmbim direkt
dhe të thjeshtë të informacionit për
çështje dhe veprimtari të njohura.
Mund të përballoj shkëmbime
informacionesh të shkurtra për
tema sociale edhe kur nuk kuptoj
gjithçka për të ruajtur
vazhdimësinë e bisedës.

Mund të përballoj situata të
mundshme gjatë një udhëtimi
në vendin ku flitet gjuha që
kam mësuar. Mund të marr
pjesë edhe i papërgatitur në
biseda ku çështja është e
njohur, me interes personal ose
e lidhur me jetën e përditshme.
(p.sh.familja, pasionet, puna,
udhëtimet dhe ngjarjet e
fundit)

Je peux communiquer avec un degré
de spontanéité et d’aisance qui rende
possible une interaction normale avec
un locuteur natif. Je peux participer
activement à une conversation dans
des situations familières, présenter et
défendre mes opinions.

Je peux m’exprimer spontanément et
couramment sans trop apparemment
devoir chercher mes mots. Je peux
utiliser la langue de manière souple
et efficace pour des relations sociales
ou professionnelles. Je peux
exprimer mes idées et opinions avec
2
1 et lierCmes
précision
interventions à
celles de mes interlocuteurs.

Je peux participer sans effort à toute
conversation ou discussion et je suis
aussi très à l’aise avec les expressions
idiomatiques et les tournures
courantes. Je peux m’exprimer
couramment et exprimer avec
précision de fines nuances de sens. En
cas de difficulté, je peux faire marche
arrière pour y remédier avec assez
d’habileté et pour qu’elle passe
presque inaperçue.

Mund të përdor fraza dhe fjali
të thjeshta për të përshkruar ku
jetoj dhe njerzit që njoh.

Mund të përdor një sërë frazash
dhe fjalish për të përshkruar me
terma të thjeshta familjen, njerzit e
tjerë, kushtet e jetesës, shkollimin
dhe profesionin.

Mund të lidh frazat në një
mënyrë të thjeshtë për të
përshkruar përvojat, ngjarjet,
ëndrat dhe ambicjet. Mund të
jap shkurt arsyet dhe
shpjegimet për opinione dhe
plane. Mund të tregoj një
Gjuha
ngjarje ose të jap përmbajtjen
e një libri, filmi dhe të
përshkruaj reagimin tim.

Je peux m’exprimer de façon claire et
détaillée sur une grande gamme de
sujets relatifs à mes centres d’intérêt.
Je peux développer un point de vue
sur un sujet d’actualité et expliquer les
avantages et les inconvénients de
différentes possibilités.

Je peux présenter des descriptions
claires et détaillées de sujets
complexes, en intégrant des thèmes
qui leur sont liés, en développant
certains points et en terminant mon
intervention de façon appropriée.

Je peux présenter une description ou
une argumentation claire et fluide
dans un style adapté au contexte,
construire une présentation de façon
logique et aider mon auditeur à
remarquer et à se rappeler les points
importants.

Mund të shkruaj një kartolinë të
thjeshtë, p.sh për të uruar
pushimet. Mund të plotësoj një
formular me të dhëna
personale, si emri, nënshtetësia,
adresa, etj apo një formular për
regjistrim në hotel.

Mund të shkruaj shënime të
shkutrra e të thjeshta që lidhen me
fusha të nevojave të përditëshme.
Mund të shkruaj një leter të
thjeshtë personale si psh. për të
falenderuar dikë për diçka.

Mund të shkruaj një tekst të
thjeshtë mbi çështje të njohura
ose të interesit personal. Mund
të shkruaj letra personale duke
përshkruar përvoja dhe
përshtypje.

Je peux écrire des textes clairs et
détaillés sur une grande gamme de
sujets relatifs à mes intérêts. Je peux
écrire un essai ou un rapport en
transmettant une information ou en
exposant des raisons pour ou contre
une opinion donnée. Je peux écrire
des lettres qui mettent en valeur le
sens que j’attribue personnellement
aux événements et aux expériences.

Je peux m’exprimer dans un texte
clair et bien structuré et développer
mon point de vue. Je peux écrire sur
des sujets complexes dans une lettre,
un essai ou un rapport, en
soulignant les points que je juge
importants. Je peux adopter un style
adapté au destinataire.

Të lexuarit

Të dëgjuarit

Të
kuptuarit

A2

•

•

•

•

•

•

•

Je peux lire sans effort tout type de
texte, même abstrait ou complexe
quant au fond ou à la forme, par
exemple un manuel, un article
spécialisé ou une littéraire.

•

•

•

•

Je peux écrire un texte clair, fluide et
stylistiquement adapté aux
circonstances. Je peux rédiger des
lettres, rapports ou articles
complexes, avec une construction
claire permettant au lecteur d’en
saisir et de mémoriser les points
importants. Je peux résumer et
critiquer par écrit un ouvrage
professionnel ou une œuvre littéraire.
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Grille d’auto-evaluation

A1

C1

C2

Mund të kuptoj një fjalim të
zgjeruar kur nuk është i strukturuar
qartë si edhe kur marrëdhëniet
janë të nën kuptuara. Mund të
kuptoj programet televizive pa
shumë përpjekje.

Nuk kam vështirësi në të
kuptuarin e gjuhës edhe kur
transmetohet nga folësit e gjuhës
amtare. Më duhet pak kohë për
t’u familjarizuar me theksin.

Mund të kuptoj një fjalim të
zgjatur dhe leksione, si edhe të
ndjek një linjë komplekse
argumentimi nëse ajo është për
një temë të njohur.

Je peux comprendre des noms
familiers, des mots ainsi que
des phrases très simples, par
exemple dans des annonces,
des affiches ou des
catalogues.

Je peux lire des textes courts très
simples. Je peux trouver une
information particulière prévisible
dans des documents courants
comme les petites publicités, les
prospectus, les menus et les horaires
et je peux comprendre des lettres
personnelles courtes et simples.

Je peux comprendre des textes rédigés
essentiellement dans une langue
courante ou relative à mon travail. Je
peux comprendre la description
d’événements, l’expression de
sentiments et de souhaits dans des
lettres personnelles.

Mund të lexoj artikuj dhe raporte
të lidhura me probleme
bashkëkohore ku autori shpreh
qëndrimin, dhe pikpamjet e
tij.Mund të kuptoj poezinë
bashkëkohore.

Mund të kuptoj tekste të gjatë, me
fakte komplekse duke vlerësuar
stilin.Mund të kuptoj artikuj të
specializuar dhe udhëzime të gjata
teknike edhe kur ato nuk lidhen me
fushën time.

Je peux communiquer, de façon
simple, à condition que
l’interlocuteur soit disposé à
répéter ou à reformuler ses
phrases plus lentement et à
m’aider à formuler ce que
j’essaie de dire. Je peux poser
des questions simples sur des
sujets familiers ou sur ce dont
j’ai immédiatement besoin, ainsi
que répondre à de telles
questions.

Je peux communiquer lors de
tâches simples et habituelles ne
demandant qu’un échange
d’information simple et direct sur
des sujets et des activités familiers.
Je peux avoir des échanges très
brefs même si, en règle générale,
je ne comprends pas assez pour
poursuivre une conversation.

Je peux faire face à la majorité des
situations que l’on peut rencontrer au
cours d’un voyage dans une région où
la langue est parlée. Je peux prendre
part sans préparation à une
conversation sur des sujets familiers
ou d’intérêt personnel ou qui
concernent la vie quotidienne (par
exemple famille, loisirs, travail,
voyage et actualité).

Mund të bashkëveproj pothuajse
rrjedhshëm dhe në mënyrë
spontane duke mundësuar
plotësisht bashkëveprimin me folës
vendas.Mund të marr pjesë aktive
në diskutime me përmbajtje të
njohur duke shprehur dhe
1
mbrojtur idetë e mia.

Mund të shprehem rrjedhshëm dhe
në mënyrë spontane pa kërkuar
tëshprehem saktësisht. Mund të
përdor gjuhën në mënyrë fleksible
dhe të përmbush nevojat
shoqërore. Mund të formuloj ide
dhe opinione të sakta dhe t’i
C2
ndërthur
me idete e të tjerëve.

Mund të marr pjesë pa asnjë
vështirësi në biseda dhe
diskutime duke njohur shprehjet
idiomatike. Mund të shprehem
rrjedhshëm dhe t’i jap ngjyrimin
e duhur bisedës. Mund të
tërhiqem dhe të rindërtoj
konceptin në mënyrë të tillë që të
mos kuptohet.

Je peux utiliser des expressions
et des phrases simples pour
décrire mon lieu d’habitation
et les gens que je connais.
Je peux écrire une courte carte
postale simple, par exemple
de vacances.

Je peux utiliser une série de
phrases ou d’expressions pour
décrire en termes simples ma
famille et d’autres gens, mes
conditions de vie, ma formation et
mon activité professionnelle
actuelle ou récente.
Gjuha

Je peux articuler des expressions de
manière simple afin de raconter des
expériences et des événements, mes
rêves, mes espoirs ou mes buts. Je
peux brièvement donner les raisons et
explications de mes opinions ou
projets. Je peux raconter une histoire
ou l’intrigue d’un livre ou d’un film et
exprimer mes réactions.

Mund të prezantoj qartë,
përshkrime të detajuara për një
sërë çështjesh të lidhura me fushën
time, të interesit. Mund të shpjegoj
qëndrimin tim për një problem
kryesor duke dhënë avantazhet
dhe disavantazhet për çështje të
ndryshme.

Mund të prezantoj qartë
përshkrime të detajuara të
çështjeve komplekse duke përfshirë
nën-tema, zhvilluar çështje të
veçanta dhe duke nxjerrë
konkluzione.

Mund të shpreh qartë,
rrjedhshëm një përshkrim apo
argument, me një stil që i
përshtatet kontekstit dhe me nje
strukturë logjike e cila e
ndihmon bashkëfolësin të vërejë
dhe kujtojë çështjet kryesore.

Je peux porter des détails
personnels dans un
questionnaire, inscrire par
exemple mon nom, ma
nationalité et mon adresse sur
une fiche d’hôtel.

Je peux écrire des notes et
messages simples et courts. Je
peux écrire une lettre personnelle
très simple, par exemple de
remerciements.

Je peux écrire un texte simple et
cohérent sur des sujets familiers ou
qui m’intéressent personnellement. Je
peux écrire des lettres personnelles
pour décrire expériences et
impressions.

Mund të shkruaj tekst të detajuar
për një sërë temash të lidhura me
fushën time të interesit. Mund të
shkruaj nje ese ose raport duke
kaluar informacionin, duke
argumentuar mbështetjen apo
kundërshtimin për një çështje të
caktuar. Mund të shkruaj letra ku
të nënvizoj rëndësinë e fakteve
dhe përvojave.

Mund të shprehem deri diku qartë
me një tekst të mirëstrukturuar duke
shprehur pikpamjet e mija. Mund
të shkruaj për çështje komplekse në
një letre, ese ose raport, duke vënë
në dukje se çfare unë konsideroj
çështje më të rëndësishme. Mund të
shkruaj tekste të ndryshme me një
stil të përshtatshëm për atë që do t’i
drejtoj informacionin.

Écouter
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B2

Je peux comprendre les points essentiels
quand un langage clair et standard est
utilisé et s’il s’agit de sujets familiers
concernant le travail, l’école, les loisirs,
etc. Je peux comprendre l’essentiel de
nombreuses émissions de radio ou de
télévision sur l’actualité ou sur des sujets
qui m’intéressent à titre personnel ou
professionnel si l’on parle d’une façon
relativement lente et distincte.

Lire
Prendre part à une
conversation
S’exprimer oralement
en continu
Écrire

Écrire

B1

Je peux comprendre des
expressions et un vocabulaire très
fréquent relatifs à ce qui me
concerne de très près (par ex.
moi-même, ma famille, les achats,
l’environnement proche, le travail).
Je peux saisir l’essentiel
d’annonces et de messages simples
et clairs.

Compren- Je peux comprendre des mots
familiers et des expressions
dre
très courantes au sujet de moimême, de ma famille et de
l’environnement concret et
immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.

Parler

A2

•

•

•

•

•

•

•

Mund të lexoj në mënyrë virtuale
të gjitha format e gjuhës së
shkruar, duke përfshirë tekste
abstrakte, të komplikuar nga
ana gjuhësore siç janë
manualet, artikujt e specializuar
dhe vepra letrare.

•

•

•

•

Mund të shkruaj një tekst të qartë,
të kuptueshëm dhe me stilin e
duhur. Mund të shkruaj letra
komplekse, raporte ose artikuj të
cilat prezantojnë një çështje me
një strukturë logjike, e cila e
ndihmon lexuesin të kuptojë pikat
kryesore. Mund të shkruaj
përmbledhje të teksteve
profesionale dhe veprave letrare.
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Self Assessment Grid

A1

Reading

Listening

Understanding

Spoken Production

Spoken Interaction

Speaking

Writing

Writing
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A2

B1

C1

B2

C2

I can understand familiar words
and very basic phrases
concerning myself, my family
and immediate concrete
surroundings when people
speak slowly and clearly.

I can understand phrases and the
highest frequency vocabulary
related to areas of most immediate
personal relevance (e.g. very basic
personal and family information,
shopping, local area,
employment). I can catch the main
point in short, clear, simple
messages and announcements.

I can understand the main points
of clear standard speech on
familiar matters regularly
encountered in work, school,
leisure, etc. I can understand the
main point of many radio or TV
programmes on current affairs or
topics of personal or professional
interest when the delivery is
relatively slow and clear.

I can understand extended speech
and lectures and follow even
complex lines of argument
provided the topic is reasonably
familiar. I can understand most TV
news and current affairs
programmes. I can understand the
majority of films in standard
dialect.

I can understand extended speech
even when it is not clearly
structured and when relationships
are only implied and not signalled
explicitly. I can understand
television programmes and films
without too much effort.

I can understand familiar
names, words and very simple
sentences, for example on
notices and posters or in
catalogues.

I can read very short, simple texts.
I can find specific, predictable
information in simple everyday
material such as advertisements,
prospectuses, menus and
timetables and I can understand
short simple personal letters.

I can understand texts that
consist mainly of high frequency
everyday or job-related
language. I can understand the
description of events, feelings
and wishes in personal letters.

I can read articles and reports
concerned with contemporary
problems in which the writers
adopt particular attitudes or
viewpoints. I can understand
contemporary literary prose.

I can understand long and complex
factual and literary texts,
appreciating distinctions of style. I
can understand specialised articles
and longer technical instructions,
even when they do not relate to my
field.

I can read with ease virtually all
forms of the written language,
including abstract, structurally or
linguistically complex texts such
as manuals, specialised articles
and literary works.

I can interact in a simple way
provided the other person is
prepared to repeat or rephrase
things at a slower rate of
speech and help me formulate
what I’m trying to say. I can ask
and answer simple questions in
areas of immediate need or on
very familiar topics.

I can communicate in simple and
routine tasks requiring a simple
and direct exchange of
information on familiar topics and
activities. I can handle very short
social exchanges, even though I
can’t usually understand enough to
keep the conversation going
myself.

I can deal with most situations
likely to arise whilst travelling in
an area where the language is
spoken. I can enter unprepared
into conversation on topics that
are familiar, of personal interest
or pertinent to everyday life (e.g.
family, hobbies, work, travel and
current events).

I can interact with a degree of
fluency and spontaneity that
makes regular interaction with
native speakers quite possible. I
can take an active part in
discussion in familiar contexts,
accounting for and sustaining my
1
views.

I can express myself fluently and
spontaneously without much
obvious searching for expressions.
I can use language flexibly and
effectively for social and
professional purposes. I can
formulate ideas and opinions with
2
Cprecision
and relate my
contribution skilfully to those of
other speakers.

I can take part effortlessly in any
conversation or discussion and
have a good familiarity with
idiomatic expressions and
colloquialisms. I can express
myself fluently and convey finer
shades of meaning precisely. If I
do have a problem I can
backtrack and restructure
around the difficulty so smoothly
that other people are hardly
aware of it.

I can use a series of phrases and
sentences to describe in simple
terms my family and other people,
living conditions, my educational
background and my present or
most recent job.

I can connect phrases in a simple
way in order to describe
experiences and events, my
dreams, hopes and ambitions. I
can briefly give reasons and
explanations for opinions and
plans. I can narrate a story or
relate the plot of a book or film
and describe my reactions.

I can present clear, detailed
descriptions on a wide range of
subjects related to my field of
interest. I can explain a viewpoint
on a topical issue giving the
advantages and disadvantages of
various options.

I can present clear, detailed
descriptions of complex subjects
integrating sub-themes, developing
particular points and rounding off
with an appropriate conclusion.

I can present a clear, smoothlyflowing description or argument
in a style appropriate to the
context and with an effective
logical structure which helps the
recipient to notice and
remember significant points.

I can write simple connected text
on topics which are familiar or
of personal interest. I can write
personal letters describing
experiences and impressions.

I can write clear, detailed text on
a wide range of subjects related to
my interests. I can write an essay
or report, passing on information
or giving reasons in support of or
against a particular point of view.
I can write letters highlighting the
personal significance of events
and experiences.

I can express myself in clear, wellstructured text, expressing points of
view at some length. I can write
about complex subjects in a letter,
an essay or a report, underlining
what I consider to be the salient
issues. I can select a style
appropriate to the reader in mind.

I can use simple phrases and
sentences to describe where I
live and people I know.

Gjuha

I can write a short, simple
postcard, for example sending
holiday greetings. I can fill in
forms with personal details, for
example entering my name,
nationality and address on a
hotel registration form.

I can write short, simple notes and
messages. I can write a very
simple personal letter, for example
thanking someone for something.

•

•

•
•

•

•

•

•

I have no difficulty in
understanding any kind of
spoken language, whether live
or broadcast, even when
delivered at fast native speed,
provided. I have some time to
get familiar with the accent.

•

•

•

I can write clear, smoothlyflowing text in an appropriate
style. I can write complex letters,
reports or articles which present
a case with an effective logical
structure which helps the
recipient to notice and
remember significant points. I
can write summaries and
reviews of professional or
literary works.
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