СТЕПЕН

Експерт
(степен 6)

Проширен
(степен 5)

Оперативни
(степен 4)

ИЗГОВОР
Користи дијалект и/или акценат
разумљив за ваздухопловне
кориснике

СТРУКТУРА
Релевантне граматичке структуре
и модели реченица су одређени
језичким функцијама које
одговарају задатку.

ФОНД РЕЧИ

ТЕЧНОСТ

Фонд речи и прецизност
су довољни за успешну комуникацију
код разних познатих и непознатих
тема. Фонд речи је идиоматски,
нијансиран и осетљив на избор речи.

Може да говори опширно,
течно, без напора. Мења темпо говора
ради стилских ефеката, нпр. да би
истакао појединост. Користи
спонтано одговарајуће реченичне
маркере и везнике.

Разумевање је
конзистентно прецизно у готово
сваком контексту и обухвата
разумевање лингвистичких и
културолошких финеса.

Комуницира с лакоћом у готово
свим ситуацијама. Осетљив је на
вербалне и невербалне знакове и
реагује на њих одговарајуће.

Фонд речи и прецизност
су довољни за успешну комуникацију
код општих, конкретних и стручних
тема. Парафразира конзистентно и
успешно. Фонд речи је понекад
идиоматски.

Може да говори опширно,
с релативном лакоћом о познатим
темама, али не може да мења темпо
говора као стилско средство. Може да
користи одговарајуће реченичне
маркере или везнике.

Разумевање је прецизно
код општих, конкретних и стручних
тема и углавном прецизно када се
говорник суочава са лингвистичким
или ситуацијским проблемом или
неочекиваним обртом догађаја. Може
да разуме низ говорних варијанти
(дијалект и/или акценат) или изборе
речи.

Одговори су тренутни,
одговарајући и информативни.
Ефикасно контролише однос
говорник/слушалац.

Основне граматичке
структуре и модели реченица се
користе креативно и обично су добро
контролисани.
Могу да се појаве грешке, посебно у
ванредним или неочекиваним
околностима, али ретко утичу на
значење.

Фонд речи и прецизност
су обично довољни за успешну
комуникацију код општих,
конкретних и стручних тема. Може
често да парафразира успешно у
недостатку фонда речи у ванредним
или неочекиваним околностима.

Изговара дуже фразе
одговарајућим темпом. Може
постојати повремен прекид у течном
изговору при преласку са
увежбаног или уско стручног говора
на спонтану комуникацију, али ово не
спречава ефикасну комуникацију.
Може ограничено да користи
реченичне маркере или везнике.
Поштапалице не одвлаче пажњу.

Разумевање је углавном
прецизно код општих, конкретних и
стручних тема када је акценат или
варијанта која се користи довољно
разумљива за међународне
ваздухопловне кориснике. Када се
говорник суочи са лингвистичким
или ситуацијским проблемом или
неочекиваним обртом догађаја,
разумевање може да буде спорије или
да захтева стратегије разјашњења.

Одговори су обично тренутни,
одговарајући и информативни.
Иницира и одржава размену података
чак и када се ради о неочекиваном
обрту догађаја. Адекватно се носи са
очигледним неспоразумима кроз
проверу, потврду или разјашњење.

Фонд речи и прецизност су
често довољни за комуникацију код
општих, конкретних или стручних
тема, али опсег је ограничен и избор
речи често није одговарајући. Често
није у могућности да успешно
парафразира у недостатку фонда
речи.

Изговара дуже фразе, али
употреба фраза и пауза често није
одговарајућа. Оклевање или
успореност у језичкој обради могу да
спрече ефикасну комуникацију.
Поштапалице понекад одвлаче
пажњу.

Разумевање је често
прецизно код општих, конкретних и
стручних тема када је акценат или
варијанта која се користи довољно
разумљива за међународне
ваздухопловне кориснике. Може се
десити да не разуме лингвистички
или ситуацијски проблем или
неочекивани обрт догађаја.

Одговори су понекад
тренутни, одговарајући и
информативни. Може да иницира и
одржава размену података уз разумну
лакоћу код познатих тема и у
предвидљивим ситуацијама.
Уопштено неадекватни када се ради о
неочекиваном обрту догађаја.

Разумевање је ограничено на
изоловане, меморисане фразе када су
пажљиво и полако изговорене.

Време одговора је споро и
често неодговарајуће. Комуникација
је ограничена на једноставну
рутинску размену података.

Резултати су на нивоу испод
основног нивоа.

Резултати су на нивоу испод
елементарног нивоа.

Изговор, акценат, ритам и
интонација, иако су можда под
утицајем првог језика или регионалне
варијанте, готово никад не утичу на
лакоћу разумевања.

И основне и сложене
граматичке структуре и модели
реченица су конзистентно добро
контролисани.

Изговор, акценат, ритам и
интонација, иако су под утицајем
првог језика или регионалне
варијанте, ретко утичу на лакоћу
разумевања.

Основне и граматичке
структуре и модели реченица су
конзистентно добро контролисани.
Постоји покушај употребе сложених
структура али
уз грешке које понекад утичу на
значење.

Изговор, акценат, ритам и
интонација су под утицајем првог
језика или регионалне варијанте, али
само понекад утичу на лакоћу
разумевања.

Предоперативни
(степен 3)

Изговор, акценат, ритам и
интонација су под утицајем првог
језика или регионалне варијанте и
често утичу на лакоћу разумевања.

Основне граматичке
структуре и модели реченица који су
повезани са предвидљивим
ситуацијама нису увек добро
контролисани. Грешке често утичу на
значење.

Основни
(степен 2)

Изговор, акценат, ритам и
интонација су под великим утицајем
првог језика или регионалне
варијанте и обично утичу на лакоћу
разумевања.

Показује само ограничену
контролу неколицине једноставних
меморисаних граматичких структура
и модела реченица.

Ограничен опсег фонда речи
који се састоји само од издвојених
речи и меморисаних фраза.

Може да користи веома
кратке, изоловане, меморисане исказе
са честим паузама и ометајућом
употребом поштапалица, да би нашао
изразе и изговорио мање познате
речи.

Предосновни
(степен 1)

Резултати су на нивоу испод
основног нивоа.

Резултати су на нивоу испод
основног нивоа.

Резултати су на нивоу испод
основног нивоа.

Резултати су на нивоу испод
основног нивоа.

РАЗУМЕВАЊЕ

ИНТЕРАКЦИЈЕ

