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1. Δηζαγωγή 
 
Αγαπεηέο θπξίεο εμεηάζηξηεο, αγαπεηνί θύξηνη εμεηαζηέο, 

 

Γηα ηελ πιήξσζε ησλ αλαγθώλ ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ 

Γισζζνκάζεηαο, απνθαζίζηεθε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ σο ηώξα ρξεζηκνπνηνύκελνπ βαζκνινγηθνύ 

«Δληύπνπ 2» (ηεο εμεηαδόκελεο  (2εο) ελόηεηαο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ), θαζώο θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ «Δληύπνπ 4» (ηεο εμεηαδόκελεο (4εο) ελόηεηαο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ). 

 

Σα λέα Έληππα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήδε από ηηο πέληε γιώζζεο νη νπνίεο εμέηαζαλ ην 

δηαβαζκηζκέλν επίπεδν Β (Β1&Β2) θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Μαΐνπ 2014. 

 

Η Σνπξθηθή ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα λέα θξηηήξηα θαη ηηο λέεο ζράξεο αμηνιόγεζεο -όπσο 

πξνηείλνληαη ζηα λέα Έληππα- ζηηο πξνζερείο εμεηάζεηο ηνπ Ννεκβξίνπ 2014. 

 

Παξαθαινύκε, κειεηήζηε ηα λέα θξηηήξηα θαζώο θαη ηε λέα ζράξα αμηνιόγεζεο ηεο Παξαγσγήο 

Πξνθνξηθνύ Λόγνπ (4ε Δλόηεηα), δεδνκέλνπ όηη ζα πξέπεη λα ηα (θαη λα ηελ) εθαξκόζεηε θαηά 

ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζηελ 4ε Δλόηεηα ζηηο πξνζερείο εμεηάζεηο ηνπ ΚΠΓ Ννεκβξίνπ 2014.  

 

Η λέα ζράξα αμηνιόγεζεο θαη ηα αληίζηνηρα εθαξκνδόκελα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο  Παξαγσγήο 

Πξνθνξηθνύ Λόγνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ζειίδεο 7 έσο 9. 

 

 

ηε δηάζεζή ζαο γηα ηπρόλ δηεπθξηλίζεηο. 

 

αο επρόκαζηε θαιή επηηπρία ζην ζεκαληηθό ζαο έξγν θαη ζαο επραξηζηνύκε γηα ην ελδηαθέξνλ 

ζαο γηα ηελ Σνπξθηθή θαη ην Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο. 

 

 

Με εθηίκεζε,  

 

Μ. Μαπξνπνύινπ,  

Τπεύζπλε ηεο Δπηκόξθσζεο ησλ αμηνινγεηώλ/βαζκνινγεηώλ ηνπξθηθήο γιώζζαο 

( mmavrop@turkmas.uoa.gr ) 

 

Δ. ειιά,  

κέινο ηεο ΚΔΔ, Τπεύζπλε ηεο Σνπξθηθήο 

( elesella@turkmas.uoa.gr ) 
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2. Δλεκέξωζε Αμηνινγεηώλ - Δλόηεηα 4 - Δπίπεδν Β1&Β2 
 

ΠΡΟΟΥΗ: ΝΔΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ  

 
Ι. ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΔΞΔΣΑΣΔ 
 

 

1. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΖ ΔΞΔΣΑΖ 

Γιάπκεια: 25 ιεπηά 

Σπόπορ εξέηαζηρ: Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε δεύγε ρσξίο λα ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο. 

Μέπορ εξέηαζηρ 

1. Γοκιμαζία 1: Γιάλογορ μεηαξύ εξεηαζηή και ςποτηθίος. Κάζε ππνςήθηνο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε ηέζζεξεηο (4) 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ ίδην θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ (δύν εξσηήζεηο επηπέδνπ Β1 θαη δύν επηπέδνπ Β2). Η δνθηκαζία 

δηαξθεί 6 ιεπηά ηεο ώξαο ζπλνιηθά (3 ιεπηά γηα ηνλ θάζε ππνςήθην). Ο εμεηαζηήο ζπλνκηιεί κε ηνλ θάζε ππνςήθην ρσξηζηά. 

2. Γοκιμαζία 2: Μονόλογορ. Κάζε ππνςήθηνο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε δύν εξσηήκαηα πνπ έρνπλ σο εξέζηζκα κία ή 

πεξηζζόηεξεο εηθόλεο. Σν πξώην εξώηεκα είλαη επηπέδνπ Β1 θαη ην δεύηεξν επηπέδνπ Β2. Η δνθηκαζία δηαξθεί ζπλνιηθά 8 

ιεπηά ηεο ώξαο (4 ιεπηά γηα ηνλ θάζε ππνςήθην). ηελ πεξίπησζε απηή, ν εμεηαζηήο δελ ζπλνκηιεί κε ηνπο ππνςεθίνπο. Θέηεη 

ηα εξσηήκαηα θαη νη ππνςήθηνη θαινύληαη λα απαληήζνπλ. 

3. Γοκιμαζία 3: Γιαμεζολάβηζη. Κάζε ππνςήθηνο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε δύν εξσηήκαηα κε βάζε έλα ειιεληθό θείκελν. 

Σν έλα εξώηεκα είλαη επηπέδνπ Β1 θαη ην άιιν επηπέδνπ Β2. Η δνθηκαζία δηαξθεί ζπλνιηθά 10 ιεπηά ηεο ώξαο (5 ιεπηά γηα 

ηνλ θάζε ππνςήθην). ηελ πεξίπησζε απηή, ν εμεηαζηήο δελ ζπλνκηιεί κε ηνπο ππνςεθίνπο. Θέηεη ηα εξσηήκαηα θαη νη 

ππνςήθηνη θαινύληαη λα απαληήζνπλ. 

Δπιζημάνζειρ: 

 Οη δύν εμεηαζηέο, θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα ησλ εμεηάζεσλ.  

 Οη δύν εμεηαζηέο αμηνινγνύλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ηεο εμέηαζεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ζπκπιεξώλνπλ ηνλ βαζκό 

ηνπ θάζε ππνςεθίνπ, κεηά ηελ απνρώξεζε θαη ησλ δύν από ηελ αίζνπζα, ζην Έληππν Δλόηεηαο 4. 

 Ο έλαο εμεηαζηήο, πνπ έρεη ηνλ ξόιν ηνπ Αμηνινγεηή 1, θάζεηαη ζε θάπνηα απόζηαζε από ηνπο ππνςεθίνπο θαη δελ ζπκκεηέρεη 

ζηελ εμέηαζε. Αθνύεη, παξαηεξεί, θξαηάεη ζεκεηώζεηο θαη βαζκνινγεί ηελ πξνθνξηθή παξαγσγή ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. 

 Ο δεύηεξνο εμεηαζηήο, πνπ έρεη ηνλ ξόιν ηνπ Αμηνινγεηή 2, θάζεηαη απέλαληη από ηνπο δύν ππνςεθίνπο θαη ζέηεη ηα 

εξσηήκαηα. Μπνξεί λα θξαηά ζεκεηώζεηο, αιιά βαζκνινγεί όηαλ έρεη ηειεηώζεη ε εμέηαζε θαη έρνπλ απνρσξήζεη νη ππνςήθηνη 

από ηελ αίζνπζα. 

 Ο εμεηαζηήο/Αμηνινγεηήο 2 ζέηεη ελαιιάμ ηα εξσηήκαηα ζηνπο ππνςεθίνπο. Γειαδή, εάλ αξρίζεη ηελ εμέηαζε από ηνλ 

Τπνςήθην Α γηα ηε Γνθηκαζία 1, ζπλερίδεη κε ηνλ Τπνςήθην Β ηα εξσηήκαηα ηεο Γνθηκαζίαο 2 θαη επαλέξρεηαη ζηνλ 

Τπνςήθην Α γηα ηα εξσηήκαηα ηεο Γνθηκαζίαο 3. 

 Σνλ ξόιν ηνπ Αμηνινγεηή 2 αλαιακβάλεη, κεηά ηελ εμέηαζε 2-3 δεπγώλ ππνςεθίσλ, ν άιινο εμεηαζηήο.  

 

2. ΟΓΖΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΣΔ 

2.1. Ππιν από ηην έναπξη ηηρ Πποθοπικήρ Δξέηαζηρ: 

 Πξέπεη λα έρεηε πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ εμέηαζε δύν (2) ώξεο πξηλ από ηελ έλαξμή ηεο. Μειεηήζηε ην Σεπρίδην ηνπ Τπνςήθηνπ 

θαη ην Φπιιάδην ηνπ Δμεηαζηή ζηνλ ρώξν ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ πνπ έρεη παξαρσξεζεί ζηνπο εμεηαζηέο εηδηθά γηα ηνλ 

ζθνπό απηό. 

 Πιεξνθνξεζείηε πνηνο ζα είλαη ν ζπλεμεηαζηήο ζαο θαη ζπλεξγαζηείηε καδί ηνπ: ζπδεηήζηε ηα εξσηήκαηα ησλ δνθηκαζηώλ, ηηο 

εηθόλεο ή ηα θείκελα. 

 Απαληήζηε ζε έλα ή δύν εξσηήκαηα γηα λα απνθηήζεηε ηελ εκπεηξία θαη λα εμνηθεησζείηε κε ηηο ζεκαηηθέο θαη ηα εξσηήκαηα. 

 Πιεξνθνξεζείηε ζε πνηα αίζνπζα ζα θάλεηε ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε θαη ζπλαπνθαζίζηε κε ηνλ ζπλεμεηαζηή ζαο πνηνο ζα 

αλαιάβεη πξώηνο ηνλ ξόιν ηνπ Αμηνινγεηή 2. 
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 Βεβαησζείηε όηη ηα ζξαλία ζηελ αίζνπζα ηεο εμέηαζεο είλαη ηνπνζεηεκέλα ζσζηά, έηζη ώζηε: 

- Οη ππνςήθηνη λα θάζνληαη ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ. 

- Ο εμεηαζηήο/Αμηνινγεηήο 2 λα βξίζθεηαη απέλαληη από ηνπο ππνςεθίνπο. 

- Σν ζξαλίν ηνπ εμεηαζηή/Αμηνινγεηή 1 λα βξίζθεηαη ζε θάπνηα απόζηαζε από ηνπο ππνςεθίνπο (ίζσο ζην πιάη). 

 Βεβαησζείηε όηη έρεηε όιν ην πιηθό πνπ ρξεηάδεζηε γηα ηελ εμέηαζε: ην Σεπρίδην ηνπ Τπνςεθίνπ θαη ην Φπιιάδην ηνπ Δμεηαζηή. 

 Βεβαησζείηε όηη ππάξρνπλ θαη άιια δύν Σεπρίδηα ηνπ Τπνςεθίνπ κέζα ζηελ αίζνπζα, έλα γηα ηνλ θάζε ππνςήθην. 

 

2.2. Καηά ηη διάπκεια ηηρ Πποθοπικήρ Δξέηαζηρ: 

Δπυηήζειρ γνυπιμίαρ και εξοικείυζηρ (δηάξθεηα: 1 ιεπηό) 

Πξηλ αξρίζεηε ηελ Δμέηαζε Πξνθνξηθνύ Λόγνπ (Γνθηκαζίεο 1, 2 θαη 3), είλαη ζθόπηκν λα θάλεηε κία-δύν πξνζσπηθέο εξσηήζεηο 
ζηνπο ππνςεθίνπο (ην όλνκά ηνπο, ζε πνηα ηάμε πάλε ζην ζρνιείν ή πνπ εξγάδνληαη αλ είλαη ελήιηθεο, θ.ιπ.). Η δηαδηθαζία απηή 
ζα βνεζήζεη ηνπο ππνςεθίνπο λα πξνζαξκνζηνύλ ζην πεξηβάιινλ ηεο εμέηαζεο, ελώ ζα επηηξέςεη ζε ζαο λα δηακνξθώζεηε κηα 
εηθόλα γηα ηνλ θάζε ππνςήθην πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεηε ηα πιένλ θαηάιιεια εξσηήκαηα γηα ηνλ θαζέλα.  

Οη απαληήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζε απηή ηε θάζε ΓΔΝ αμηνινγνύληαη. 

 
Γοκιμαζία 1 - Γιάλογορ μεηαξύ εξεηαζηή/Αξιολογηηή 2 και ςποτηθίος (δηάξθεηα: 6 ιεπηά) 

 Δπηιέμηε δύν εξσηήζεηο επηπέδνπ Β1 από δύν δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη δύν εξσηήζεηο επηπέδνπ Β2 από δύν 

δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο γηα ηνλ θάζε ππνςήθην, ιακβάλνληαο ππόςε ην πξνθίι ηνπ θαζελόο (από ηελ πξνεγνύκελε 

θάζε ηεο εμέηαζεο). 

Γηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο: 

1. Αξρίδεηε από ηνλ ππνςήθην Α: ζέηεηε ηηο εξσηήζεηο επηπέδνπ Β1 θαη ζπλερίδεηε κε ηηο εξσηήζεηο επηπέδνπ Β2. 

2. πλερίδεηε κε ηνλ ππνςήθην Β αθνινπζώληαο ηελ ίδηα ηαθηηθή (εξσηήζεηο επηπέδνπ Β1 θαη θαηόπηλ εξσηήζεηο Β2). 

Γοκιμαζία 2 - Μονόλογορ (δηάξθεηα: 8 ιεπηά) 

 Δπηιέμηε δηαθνξεηηθή ζειίδα εηθόλσλ γηα θάζε ππνςήθην, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ειηθία, ην θύιν ησλ ππνςεθίσλ θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο. Τπνβάιεηε έλα εξώηεκα επηπέδνπ Β1 θαη έλα εξώηεκα επηπέδνπ Β2 ζηνλ θάζε ππνςήθην. 

Γηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο: 

1. Αξρίδεηε από ηνλ ππνςήθην Β: ζέηεηε ηα εξσηήκαηα επηπέδνπ Β1 θαη ζπλερίδεηε κε ηα εξσηήκαηα επηπέδνπ Β2. 

2. πλερίδεηε κε ηνλ ππνςήθην Α αθνινπζώληαο ηελ ίδηα ηαθηηθή (εξσηήζεηο επηπέδνπ Β1 θαη θαηόπηλ εξσηήζεηο Β2). 

Γοκιμαζία 3 - Γιαμεζολάβηζη (δηάξθεηα: 10 ιεπηά) 

 Δπηιέμηε δηαθνξεηηθό θείκελν ηεο ίδηαο ζεκαηηθήο γηα ηνλ θάζε ππνςήθην, ιακβάλνληαο ππόςε ό,ηη γλσξίδεηε γηα απηόλ, 

ζέηνληαο έλα εξώηεκα επηπέδνπ Β1 θαη έλα επηπέδνπ Β2. 

 Καζώο ζηε δηάξθεηα ηεο Γνθηκαζίαο 3 πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξόλνο αλάγλσζεο ησλ ειιεληθώλ θεηκέλσλ, δώζηε θαη ζηνπο δύν 

ππνςήθηνπο δύν ιεπηά ζηελ αξρή ηεο Γνθηκαζίαο 3 γηα λα δηαβάζνπλ ηα αληίζηνηρα θείκελά ηνπο, αθνύ πξνεγνπκέλσο ηνπο 

έρεηε ζέζεη θαη ηα εξσηήκαηα, ώζηε λα είλαη «ζηνρεπκέλε» ε αλάγλσζε.  

Γηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο: 

1. ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο, δίλεηε θαη ζηνπο δύν ππνςεθίνπο ηα θείκελά ηνπο θαη ηνπο ζέηεηε ηα αληίζηνηρα εξσηήκαηα 

επηπέδνπ Β1. 

2. Αθήλεηε 2 ιεπηά θαη ζηνπο δύν γηα λα δηαβάζνπλ ηα θείκελά ηνπο θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

3. Αξρίδεηε από ηνλ ππνςήθην Α, επαλαιακβάλεηε ην εξώηεκα Β1 θαη πεξηκέλεηε ηελ απάληεζή ηνπ. Όηαλ νινθιεξώζεη ηελ 

απάληεζή ηνπ, ηνπ ζέηεηε ην εξώηεκα επηπέδνπ Β2 θαη ηνπ δίλεηε ρξόλν λα μαλαδηαβάζεη ην ειιεληθό θείκελν. 

4. πλερίδεηε θαηά ηνλ ίδην ηξόπν κε ηνλ ππνςήθην Β. Δπαλαιακβάλεηε ην εξώηεκα Β1 θαη πεξηκέλεηε ηελ απάληεζή ηνπ. 

Όηαλ νινθιεξώζεη ηελ απάληεζε ηνπ Β1, ζέηεηε ην εξώηεκα ηνπ Β2 θαη ηνπ δίλεηε ρξόλν λα μαλαδηαβάζεη ην ειιεληθό 

θείκελν. 

5. Δπαλέξρεζηε ζηνλ ππνςήθην Α, ηνπ ζέηεηε μαλά ην εξώηεκα Β2 θαη πεξηκέλεηε ηελ απάληεζή ηνπ. 

6. πλερίδεηε ηελ εμέηαζε κε ηνλ ππνςήθην Β, επαλαιακβάλεηε ην εξώηεκα Β2 θαη πεξηκέλεηε ηελ απάληεζή ηνπ. 
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Μην ξεσνάηε: 

 Να ρξεζηκνπνηείηε πνηθηιία εξσηήζεσλ/εξσηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ζαο όηη ε ειηθία, ην 

θύιν, νη εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ππνςεθίσλ επεξεάδνπλ ηελ επίδνζή ηνπο. 

 Όηη δελ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζεηε όιεο ηηο εξσηήζεηο/ηα εξσηήκαηα, ηηο εηθόλεο θαη ηα θείκελα. Αληίζεηα, ππάξρεη 

πηζαλόηεηα κεξηθά θείκελα ή εξσηήκαηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε πεξηζζόηεξεο από κία θνξά. 

 Να ζπκβνπιεπηείηε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ, εάλ πξηλ ή/θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, έρεηε 

απνξίεο. 

 Να ελεκεξώζεηε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, αλ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε δηάιεηκκα.  

 Όηη ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ, ε ΥΡΗΗ ΚΙΝΗΣΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΩΝ θαη ε ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΙ κέζα ζηελ 

αίζνπζα εμέηαζεο. 

 Όηη ΚΑΝΔΙ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΩΛΤΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ Α. Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ζηέθεηαη αθξηβώο έμσ από ηελ 

αίζνπζα εμέηαζεο θαη λα ελνριεί εζάο ή ηνπο ππνςεθίνπο. 

 Να ρξεζηκνπνηείηε απνθιεηζηηθά ηε γιώζζα εμέηαζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. 

 Να είζαζηε επέιηθηνη θαη λα κελ παξεκβαίλεηε όηαλ ν ππνςήθηνο δηζηάδεη. Γώζηε ρξόλν ζηνπο ππνςεθίνπο λα 

δηακνξθώζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. 

 Όηη ε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο είλαη πεξηνξηζκέλε, νπόηε θξνληίζηε λα ηεξείηαη ν ρξόλνο πνπ αλαινγεί ζε θάζε ππνςήθην γηα 

θάζε δνθηκαζία. 

 Να επραξηζηείηε ηνπο ππνςεθίνπο κεηά ην ηέινο ηεο εμέηαζεο, ρσξίο λα δίλεηε θακία πιεξνθνξία γηα ηελ επίδνζή ηνπο. 

 Όηη δελ επηηξέπεηαη ζηνπο ππνςεθίνπο λα πάξνπλ καδί ηνπο ην Σεπρίδην ηνπ Τπνςεθίνπ. 

 
2.3. Μεηά ηο πέπαρ ηηρ εξέηαζηρ: 

ςμπλήπυζη ηος Δνηύπος Δνόηηηαρ 4 

 Βεβαησζείηε όηη ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη νη θσδηθνί ηνπο είλαη ζσζηά γξακκέλα ζην ΔΝΣΤΠΟ ΔΝΟΣΗΣΑ 4 ηνπ 

θαζελόο.  

 Απνθαζίζηε ηη βαζκό ζα βάιεηε πξηλ ηνλ ζεκεηώζεηε ζην Έληππν Δλόηεηαο 4, ην νπνίν πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζε θαιή 

θαηάζηαζε. Γελ πξέπεη λα ζβήλεηε γηα λα κελ ηζαιαθσζεί ή θζαξεί (γηαηί δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα ζηε δηαδηθαζία απηόκαηεο 

θαηαρώξεζεο ηεο βαζκνινγίαο κε ην OMR). Ωζηόζν, αλ θάλεηε θάπνην ιάζνο θαη πξέπεη λα ην δηνξζώζεηε, δεηείζηε ηε 

βνήζεηα ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ. 

 Βαζκνινγείζηε ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά «θνπηάθηα» σο εμήο:  

 πκπιεξώζηε ην έληππν κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ ππνςεθίσλ, κε καύξν ή κπιε ζηπιό: 

- Ο εμεηαζηήο/Αμηνινγεηήο 1 (δει. εθείλνο ν νπνίνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θάζεηαη ζησπειά θαη παξαηεξεί, αθνύεη 

θαη θξαηά ζεκεηώζεηο) γξάθεη πξώηνο ηνλ βαζκό ηνπ ζηνλ εηδηθό ρώξν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ Δληύπνπ.  

- Ο εμεηαζηήο/Αμηνινγεηήο 2 (δει. εθείλνο ν νπνίνο ζπλνκηιεί κε ηνλ ππνςήθην θαη ζέηεη ηα εξσηήκαηα) γξάθεη ηνλ βαζκό ηνπ 

δεύηεξνο ζηνλ αληίζηνηρν εηδηθό ρώξν ζηε δεμηά ζηήιε ηνπ Δληύπνπ. 

 Οη βαζκνί ησλ δύν εμεηαζηώλ/Αμηνινγεηώλ ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο. Ο ζπλνιηθόο βαζκόο ησλ ππνςεθίσλ 

ππνινγίδεηαη ειεθηξνληθά.  

 Δπηζηξέςηε ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ ηα Σεπρίδηα ηνπ Τπνςεθίνπ, ην Φπιιάδην ηνπ Δμεηαζηή θαη ηα 

ζπκπιεξσκέλα Έληππα.  

 ε πεξίπησζε πνπ ζαο δεηεζεί λα ζπκπιεξώζεηε θάπνην εξσηεκαηνιόγην, παξαθαινύκε λα ην επηζηξέςεηε ζπκπιεξσκέλν 

ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ. 
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3. ΚΡΙΣΖΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 

 

Οη εμεηαδόκελνη αμηνινγνύληαη σο πξνο ηα θαησηέξσ 9 θξηηήξηα: 

1ορ 

Βαθμολογηηήρ 
Κπιηήπια αξιολόγηζηρ 2ορ 

Βαθμολογηηήρ 

 
ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΖ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ 

 

1 2 3 4 5  ΓΟΚΙΜΑΙΑ 1 

πλνιηθά, πόζν θαιά αληαπνθξίζεθε ζην δεηνύκελν; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΓΟΚΙΜΑΙΑ 2 

πλνιηθά, πόζν θαιά αληαπνθξίζεθε ζην δεηνύκελν; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΓΟΚΙΜΑΙΑ 3 

πλνιηθά, πόζν θαιά αληαπνθξίζεθε ζην δεηνύκελν; 

1 2 3 4 5  
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1 2 3 4 5  Πνηόηεηα πξνθνξάο θαη επηηνληζκόο 

Αξζξώλεη θαη ηνλίδεη ζσζηά ηηο κεκνλσκέλεο ιέμεηο, 

αιιά θαη ηηο πξνηάζεηο σο ζύλνιν; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Δύξνο θαη θαηαιιειόηεηα ιεμηινγίνπ 

Υξεζηκνπνηεί πνζνηηθά επαξθέο ιεμηιόγην, 

δεδνκέλεο ηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Γξακκαηηθόηεηα / Οξζόηεηα ιόγνπ 

Υξεζηκνπνηεί ζσζηά ηε γιώζζα, δειαδή 

αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο κνξθνζύληαμεο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Δπρέξεηα / Ρνή ιόγνπ 

Παξάγεη ιόγν κε ηνλ απαηηνύκελν ξπζκό 

θαη απζνξκεηηζκό; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο 

Αμηνπνηεί ζηξαηεγηθέο παξάθακςεο δπζθνιηώλ, παξαθίλεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ αθξναηώλ, θηι.; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  πλνρή θαη ζπλεθηηθόηεηα ιόγνπ 

πλδέεη ζηνηρεία ηνπ ιόγνπ ζε ινγηθή ζεηξά, ώζηε 

λα γίλεηαη θαηαλνεηόο από ην ζπλνκηιεηή ηνπ; 

1 2 3 4 5  

 

Μη ξεσνάηε να λάβεηε ςπότη ηο επίπεδο εξέηαζηρ. Γηλαδή, η αξιολογική ζαρ κπίζη ππέπει να ανηιζηοισεί ζηιρ απαιηήζειρ 
εξέηαζηρ. 
Γηα όια ηα θξηηήξηα ππάξρνπλ 5 δπλαηέο βαζκίδεο: 

 1 ζημαίνει «καθόλος ικανοποιηηικά», 

 2 ζημαίνει «λίγο ικανοποιηηικά», 

 3 ζημαίνει «μέηπια», 

 4 ζημαίνει «πολύ ικανοποιηηικά» και 

 5 ζημαίνει «πλήπυρ ικανοποιηηικά». 

 

Από ηα παπαπάνυ γίνεηαι θανεπό όηι ηα νούμεπα δεν είναι «βαθμοί». Ο ηλεκηπονικόρ ςπολογιζηήρ 
πος θα «διαβάζει» ηο Ένηςπο 4 θα εθαπμόζει ζςνηελεζηέρ βαπύηηηαρ για να μεηαηπαπεί η αξιολογική 
κπίζη πος εξέθπαζε ο κάθε αξιολογηηήρ/βαθμολογηηήρ ζε βαθμολογία με άπιζηα ηο 20. 

 

Γηα λα βνεζεζνύλ νη αμηνινγεηέο ζην λα εθθξάζνπλ ηελ αμηνινγηθή ηνπο θξίζε, πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ε κεζαία θαη νη αθξαίεο 
ηηκέο ηεο θιίκαθαο Likert, δειαδή ην 1 (θαζόινπ ηθαλνπνηεηηθά), ην 3 (κέηξηα) θαη ην 5 (πιήξσο ηθαλνπνηεηηθά).  

Οη βαζκίδεο 2 θαη 4 είλαη ελδηάκεζεο: γηα πξαθηηθνύο θαη κόλν ιόγνπο δελ εκθαλίδνληαη θαησηέξσ κε κηα πεξηγξαθή.  
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ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΖ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ 
 

3.1. Γοκιμαζία 1: Γιάλογορ μεηαξύ εξεηαζηή και ςποτηθίος 

1 Ο εμεηαδόκελνο απαληάεη αλεπαξθώο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηέζεθαλ, δίλεη ιαλζαζκέλεο ή άζρεηεο κε ην ζέκα απαληήζεηο ή 

δελ απαληάεη θαζόινπ. 

3 Ο εμεηαδόκελνο απαληάεη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο εξσηήζεηο επηπέδνπ Β1, αιιά δπζθνιεύεηαη λα απαληήζεη ή δελ απαληάεη 

θαζόινπ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Β2. Γίλεηαη θαηαλνεηόο κε ιίγε πξνζπάζεηα από ηνλ ζπλνκηιεηή/αμηνινγεηή. 

5 Ο εμεηαδόκελνο απαληάεη απζόξκεηα θαη εύζηνρα ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, έζησ θαη κε θάπνην δηζηαγκό. Δίλαη απόιπηα 

θαηαλνεηόο κε ειάρηζηε ή θαζόινπ πξνζπάζεηα από ηνλ ζπλνκηιεηή/αμηνινγεηή. 

 

3.2. Γοκιμαζία 2: Μονόλογορ 

1 Ο εμεηαδόκελνο απαληάεη κε δπζθνιία ηόζν ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Β1 όζν θαη ζε απηέο ηνπ Β2, δίλεη ιαλζαζκέλεο ή άζρεηεο κε ην 

ζέκα απαληήζεηο ή δελ απαληάεη θαζόινπ. Γελ αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην νπηηθό εξέζηζκα. 

3 Ο εμεηαδόκελνο απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Β1, αμηνπνηώληαο ην νπηηθό εξέζηζκα αξθεηά απνηειεζκαηηθά, σζηόζν 

δπζθνιεύεηαη λα απαληήζεη ή δελ απαληάεη θαζόινπ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Β2. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηόο απαηηείηαη θάπνηα 

πξνζπάζεηα από ηνλ αμηνινγεηή. 

5 Ο εμεηαδόκελνο απαληάεη ηθαλνπνηεηηθά ηόζν ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Β1 όζν θαη ζε απηέο ηνπ Β2, αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην 

νπηηθό εξέζηζκα επηζεκαίλνληαο ηα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία ηνπ ζέκαηνο. 

 

3.3. Γοκιμαζία 3: Γιαμεζολάβηζη 

1 Ο εμεηαδόκελνο απαληάεη κε δπζθνιία ηόζν ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Β1 όζν θαη ζε απηέο ηνπ Β2, δίλεη ιαλζαζκέλεο ή άζρεηεο κε ην 

ζέκα απαληήζεηο ή δελ απαληάεη θαζόινπ. Υξεζηκνπνηεί ειάρηζηα ηηο πιεξνθνξίεο από ην ειιεληθό θείκελν ή ηηο κεηαθέξεη 

ιαλζαζκέλα ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα. 

3 Ο εμεηαδόκελνο κεηαδίδεη από ην ειιεληθό θείκελν θάπνηεο από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηήζεθαλ, ελώ θαηαθεύγεη ζπρλά ζε 

ρεηξνλνκίεο ή θάλεη κεγάιεο πεξηθξάζεηο γηα λα πεξάζεη ην κήλπκά ηνπ. 

5 Ο εμεηαδόκελνο παξαθξάδεη θαη κεηαδίδεη ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα ηηο ζεκαληηθόηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηήζεθαλ από ην 

ειιεληθό θείκελν κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν, αξθεηή ζαθήλεηα, άλεζε θαη απζνξκεηηζκό, ώζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηόο κε 

ειάρηζηε ή θαζόινπ πξνζπάζεηα από ηνλ αμηνινγεηή. 

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ ΣΖ ΓΛΩΙΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

3.4. Ποιόηηηα πποθοπάρ και επιηονιζμόρ 

1 Ο εμεηαδόκελνο θάλεη αξθεηά ιάζε πξνθνξάο νξηζκέλσλ θζόγγσλ ή/θαη επηηνληθώλ ζρεκάησλ, επεξεαζκέλνο από ηε Γιώζζα 

1, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη κε δπζθνιία θαηαλνεηόο από ηνλ αμηνινγεηή. 

3 Ο εμεηαδόκελνο θάλεη θάπνηα ιάζε πξνθνξάο ή επηηνληζκνύ, κε απνηέιεζκα ν αμηνινγεηήο λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα λα 

ηνλ θαηαλνήζεη. 

5 Ο εμεηαδόκελνο θάλεη ειάρηζηα ιάζε πξνθνξάο, δηαθξίλνληαη επηδξάζεηο ζηελ πξνθνξά από ηε Γ1, νη νπνίεο σζηόζν δελ 

εκπνδίδνπλ θαζόινπ ηνλ αμηνινγεηή λα ηνλ θαηαλνήζεη, ελώ ν επηηνληζκόο είλαη ζσζηόο. 

 

3.5. Δύπορ και καηαλληλόηηηα λεξιλογίος 

1 Ο εμεηαδόκελνο ρξεζηκνπνηεί απιέο θξάζεηο θαη απνκλεκνλεπκέλεο εθθξάζεηο γηα λα δώζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απιέο θαη 

ζπλήζεηο θαηαζηάζεηο. 

3 Ο εμεηαδόκελνο ρξεζηκνπνηεί βαζηθό ιεμηιόγην, σζηόζν, όηαλ εθθξάδεη ζύλζεηεο ζθέςεηο ή ρεηξίδεηαη άγλσζηα ζέκαηα θαη 

θαηαζηάζεηο, εμαθνινπζεί λα θάλεη ζεκαληηθά ιάζε. 

5 Ο εμεηαδόκελνο δηαζέηεη επξύ θάζκα ιεμηινγίνπ θαη θαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, απνθεύγνληαο ηηο ζπρλέο 

επαλαιήςεηο. Η ελδερόκελε εζθαικέλε επηινγή ιέμεσλ, δελ εκπνδίδεη ηελ θαηαλόεζε από ηνλ αμηνινγεηή. 
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3.6. Γπαμμαηικόηηηα / Οπθόηηηα λόγος 

1 Ο εμεηαδόκελνο ρξεζηκνπνηεί ζσζηά θάπνηεο απιέο δνκέο, αιιά εμαθνινπζεί ζπζηεκαηηθώο λα θάλεη θάπνηα ζηνηρεηώδε ιάζε. 

3 Ο εμεηαδόκελνο ρξεζηκνπνηεί έλα ηθαλνπνηεηηθό θάζκα γξακκαηηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ δνκώλ κε αξθεηή αθξίβεηα όηαλ 

αλαθέξεηαη ζε νηθεία ζέκαηα. Παξαηεξνύληαη ιάζε, κεξηθά από ηα νπνία κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ηελ θαηαλόεζε. Κάλεη 

πξνζπάζεηεο λα δηνξζώζεη ηα ιάζε ηνπ, παξόιν πνπ δελ ην επηηπγράλεη πάληνηε. 

5 Ο εμεηαδόκελνο ρξεζηκνπνηεί έλα επξύ θάζκα γξακκαηηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ δνκώλ κε αξθεηά απνηειεζκαηηθό ηξόπν. 

Παξαηεξνύληαη κηθξά ιάζε άγρνπο, ηα νπνία όκσο δελ εκπνδίδνπλ θαζόινπ ηελ θαηαλόεζε θαη δηνξζώλνληαη ζπρλά από ηνλ 

ίδην ηνλ εμεηαδόκελν. 

 

3.7. Δςσέπεια / Ροή λόγος 

1 Ο εμεηαδόκελνο γίλεηαη θαηαλνεηόο κε πνιύ ζύληνκα εθθσλήκαηα, αλ θαη είλαη εκθαλείο νη παύζεηο, νη ιαλζαζκέλεο εθθηλήζεηο 

θαη νη αλαδηαηππώζεηο. 

3 Ο εμεηαδόκελνο παξακέλεη θαηαλνεηόο γηα αξθεηό ρξόλν, αλ θαη νη παύζεηο γηα ιόγνπο γξακκαηηθνύ θαη ιεμηινγηθνύ 

ζρεδηαζκνύ θαη δηνξζώζεσλ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλείο, εηδηθά ζε εθηελέζηεξα ηκήκαηα ειεύζεξεο παξαγσγήο. 

5 Ο εμεηαδόκελνο παξάγεη ηκήκαηα ιόγνπ κε έλαλ αξθεηά νκαιό ξπζκό, παξόιν πνπ είλαη δηζηαθηηθόο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαδήηεζεο ζρεκάησλ θαη εθθξάζεσλ. Τπάξρνπλ κεξηθέο εκθαλώο εθηελείο παύζεηο. 

 

3.8. ηπαηηγικέρ επικοινυνίαρ 

1 Ο εμεηαδόκελνο αληηθαζηζηά κηα ιέμε πνπ δελ κπνξεί λα ζπκεζεί κε έλαλ αληίζηνηρν/αλάινγν όξν ή ρξεζηκνπνηεί ρεηξνλνκίεο 

γηα λα δηαζαθελίζεη απηό πνπ ζέιεη λα πεη. Απηή θαη κεξηθέο άιιεο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί, δελ κπνξνύλ λα 

εμαιείςνπλ όιεο ηηο ειιείςεηο ή ηα ιάζε ηνπ, αιιά ηνλ δηεπθνιύλνπλ ζε θάπνην βαζκό όηαλ εθθξάδεηαη. 

3 Ο εμεηαδόκελνο είλαη ζε ζέζε λα ζέηεη εξσηήζεηο, λα δεηήζεη επγεληθά δηεπθξηλίζεηο γηα λα θαιύςεη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ηα 

γισζζηθά ηνπ θελά. ε γεληθέο γξακκέο θαηαθέξλεη λα επηθνηλσλήζεη ζε κεγάιν βαζκό κε ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. 

5 Ο εμεηαδόκελνο ρξεζηκνπνηεί πεξηθξάζεηο θαη παξαθξάδεη γηα λα θαιύςεη θελά ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο δνκήο. Μπνξεί λα 

δηζηάδεη ιίγν όηαλ ζπλαληά θάπνηα δπζθνιία θαη λα αλακνξθώλεη απηό πνπ ζέιεη λα πεη, ρσξίο λα δηαθόςεη εληειώο ηε ξνή ηνπ 

ιόγνπ. 

 

3.9. ςνοσή και ζςνεκηικόηηηα λόγος 

1 Ο εμεηαδόκελνο ζπλδέεη ιέμεηο, θξάζεηο/πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηώληαο γηα ηε ζπληαθηηθή ηνπο δόκεζε ηηο πιένλ απιέο 

ζπλδεηηθέο ιέμεηο. 

3 Ο εμεηαδόκελνο παξάγεη ζπλδεδεκέλε θαη γξακκηθή αθνινπζία ζύληνκσλ θαη απιώλ ζηνηρείσλ, έζησ θαη κε πεξηνξηζκέλε 

ρξήζε ησλ ιέμεσλ ζπλεθηηθόηεηαο. 

5 Ο εμεηαδόκελνο παξάγεη ζαθή θαη ζπλεθηηθό ιόγν, έζησ θαη αλ ρξεζηκνπνηεί, κεξηθέο θνξέο, αθαηάιιειεο ή ιαλζαζκέλεο ιέμεηο 

ζπλεθηηθόηεηαο. 
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II. SINAV GÖREVLĠLERĠNE B(B1&B2) DÜZEYĠ KONUġMA YÖNERGESĠ 
 

A - Kendimizi Tanıtma, Adayı Tanıtma    (Her iki aday için toplam 2 dakika. Değerlendirme yapılmıyor.)  

Sınav 
görevlisi: 

- İyi günler. Hoş geldiniz, değerlendirme formlarınızı alabilir miyim?  
(Adayların formlarını alın ve kimin kim olduğunu kontrol ettikten sonra sizinle birlikte sınava giren öteki sınav görevlisine 
verin.)  
- Teşekkürler, lütfen oturun. Adım .......... bu da meslektaşım .......... Lütfen test boyunca yüksek sesle, açık ve net 
bir şekilde, Türkçe konuşun. Etkinliklerin açıklamalarının tekrarını, yalnızca Türkçe olarak isteyebilirsiniz. Şimdi, 
sizin adınız nedir? 
(Adayın adını yazın, sonra ikinci adaya sorun.)  
- Ve sizinki?  
(Onu da yazın) 

Sınav 
görevlisi: 

(Aday A'ya hitap ederek)  

- Şimdi .......... (adını söyleyerek) ne iş yapıyorsunuz? / Nerede kalıyorsunuz? / Gelecekle ilgili ne gibi planlarınız 
var? vs.  

(Buzları eritmek ve adayı daha iyi tanımak için sorulabilecek genel sorular.) 

Sınav 
görevlisi: 

(Aday B'ye hitap ederek)  

- Ve size gelelim, .......... (adını söyleyerek) ne iş yapıyorsunuz? / Nerede kalıyorsunuz? / Gelecek için ne 
planlarınız var? vs. 
(Buzları eritmek ve adayı daha iyi tanımak için sorulabilecek genel sorular.) 

 

1. Etkinlik    (Her iki aday için toplam 6 dakika – Her aday için 3 dakika) 

Sınav 
görevlisi: 

- Tamam, birinci etkinlikle başlayalım. Her birinize bazı sorular soracağım.  

(Aday A ile başlayın, sınav görevlisinin kitapçığından değişik konulardan iki tane B1 ve iki tane B2 düzeyi soru seçin ve 
bunları sorun.) 

(Aday etkinliği tamamladığı zaman) 

Sınav 
görevlisi: 

- Teşekkür ederim. 

Sınav 
görevlisi: 

- Şimdi, (Aday B'nin ismini söyleyerek) .......... devam edelim. (Sınav görevlisinin kitapçığından değişik konulardan iki tane 
B1 ve iki tane B2 düzeyi soru seçin ve bunları sorun.) 

(Aday etkinliği tamamladığı zaman) 

Sınav 
görevlisi: 

- Teşekkür ederim. 

 

2. Etkinlik    (Her iki aday için toplam 8 dakika – Her aday için 4 dakika) 

Sınav 
görevlisi: 

- Şimdi iki numaralı etkinliğe geçelim. Her birinize bir veya daha fazla fotoğraf vereceğim ve iki soru soracağım. 
Her birinizin cevap vermek için dört dakikası var. 

Sınav 
görevlisi: 

(Bu sefer aday B'den başlayın. Aday B'nin adını söyleyerek)  - ..........'den başlayalım. (Aday kitapçığından sayfayı 
seçin).  
- (Aday B'nin adı)........., no'lu sayfayı açın ve .......... no'lu fotoğrafa bakın. (Bu sayfadaki bir veya daha fazla fotoğraf 
seçin) ve.......... (Sınav görevlisinin kitapçığında B1 seviyesinde bir etkinlik seçin ve yüksek sesle okuyun.)  

(Aday etkinliği bitirdiğinde) 

Sınav 
görevlisi: 

- Teşekkür ederim. 

Sınav 
görevlisi: 

- Şimdi .......... no'lu fotoğrafa bakın.  

(Aday kitapçığından aynı sayfadan bir veya daha fazla fotoğraf seçin) ve .......... (Sınav görevlisinin kitapçığından B2 
seviyesindeki etkinliklerden birini seçin ve yüksek sesle okuyun.) 

(Aday etkinliği bitirdiğinde) 
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Sınav 
görevlisi: 

- Teşekkür ederim. 

Sınav 
görevlisi: 

- Şimdi (Aday A'nın adını söyleyerek) sizin sıranız. (Aday kitapçığından sayfayı seçin) 

- Lütfen .......... no'lu sayfayı açın ve fotoğrafa bakın. (Bu sayfadaki bir veya daha fazla fotoğraf seçin) ve .......... 
(Sınav görevlisininn kitapçığından B1 seviyesindeki etkinliklerden birini seçip yüksek sesle okuyun.) 

(Aday etkinliği bitirdiğinde) 

Sınav 
görevlisi: 

- Teşekkür ederim. 

Sınav 
görevlisi: 

- Şimdi .......... no'lu fotoğrafa bakın. (Aday kitapçığından aynı sayfadan bir veya daha fazla fotoğraf seçin) ve.......... 
(Sınav görevlisinin kitapçığından B2 seviyesindeki etkinliklerden birini seçin ve yüksek sesle okuyun.) 

(Adaylar etkinlikleri tamamladıkları zaman) 

Sınav 
görevlisi: 

- Teşekkür ederim. 

 

3. Etkinlik      (Her iki aday için toplam 10 dakika – Her aday için 5 dakika) 

Sınav 
görevlisi: 

- Şimdi 3. etkinliğe geçelim. Her birinize okumanız için Yunanca bir metin ve yapmanız için 2 etkinlik vereceğim. 
Her birinizin 3 dakikası var. 

Sınav 
görevlisi: 

(Bu sefer aday A ile başlayarak) - (Adını söyleyerek)............. sizden başlayalım (Aday kitapçığından bir sayfayı seçin) 
.......... no'lu sayfayı açın ve .......... no'lu metne bakın (Metni seçin) ve..........  

(Sınav görevlisinin kitapçığından B1 düzeyinde bir etkinlik seçin ve yüksek sesle okuyun).  

- Metni iki dakika boyunca okuyabilirsiniz. Siz başlamadan önce, ben etkinliği tekrar okuyacağım. (Adaya metni 
okuması için iki dakika izin verin) 

(Yaklaşık iki dakika sonra) 

Sınav 
görevlisi: 

- Hazır mısınız? Tamam. (Etkinliği tekrar okuyun). (Aday etkinliği tamamladığı zaman).  

- Şimdi size metni tekrar okumanız ve başka bir etkinliği hazırlamanız için biraz zaman daha vereceğim. (B2 
düzeyindeki etkinliği verin) 

Sınav 
görevlisi: 

(Aday B'ye hitap ederek) - Şimdi (Aday B'nin adı) .......... sıra sizde. Hazır mısınız? Tamam.  
(B1 düzeyindeki etkinliği tekrarlayın). (Aday etkinliği tamamladığı zaman). 
- Teşekkür ederim. Şimdi size metni okumanız ve başka bir etkinliği hazırlamanız için biraz daha zaman 
vereceğim. (B2 düzeyindeki etkinliği verin). 

Sınav 
görevlisi: 

(Aday A'ya hitap ederek) - Şimdi (Aday A'nın adı) .......... ikinci etkinliği yapmak için sizin sıranız, hazır mısınız? 
Tamam. (B2 düzeyindeki etkinliği tekrarlayın). 

(Aday etkinliği tamamladığı zaman) 

Sınav 
görevlisi: 

- Teşekkür ederim. 

Sınav 
görevlisi: 

(Aday B'ye hitap ederek) - Şimdi (Aday B'nin adı) .......... 2. etkinliği yapmak için sıra sizde, hazır mısınız? Tamam. (B2 
düzeyindeki etkinliği tekrarlayın).  

(Aday etkinliği tamamladığı zaman) 

Sınav 
görevlisi 

- Teşekkür ederim. Sınav bitmiştir. Size iyi günler ve başarılar dilerim. 
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ΙIΙ. B1&B2 DÜZEYĠNDEKĠ SÖZLÜ ANLATIM SINAVININ AMAÇLARI 

 

B1 DÜZEYĠNDE SÖZLÜ ANLATIM 

 
Dördüncü etkinlikte, adaylardan ilgi alanlarına giren konuları  mantıklı, akıcı ve anlaşılır bir 
şekilde destekleyebilmeleri beklenmektedir. Bundan başka,  günlük olaylara ilişkin, aşina oldukları  
veya olmadıkları durumlarda, özgüvenle iletişim  kurabilmeleri, fikir alışverişi  yapabilmeleri, fazla 
aşina olmadıkları durumlara da temas edebilmeleri ve herhangi bir sorunun nedenini açıklamaları 
beklenmektedir. Ayrıca, adayların  film, kitap, müzik gibi daha soyut, kültürel  konularda 
görüşlerini ifade edebilmeleri, seyahat ederken muhtemelen ortaya çıkacak birçok durumlardan 
bahsederken, gündelik hayat dilini  kullanabilmeleri ve son olarak da, aşina oldukları konularda ön 
hazırlık yapmadan konuşmaya katılabilmeleri,  günlük hayatla ilgili (aile, hobiler, iş, seyahat, 
güncel olaylar vs.) veya kişisel ilgi alanlarıyla ilgili  konular hakkında fikir alışverişi yapabilmeleri 
beklenmektedir. 
 
Özellikle adaylardan: 
 
     1. Kişisel olan veya olmayan, çeşitli durumlarda, adayların deneyimlerini, izlenimlerini ve 
duygularını başkalarına  açıklayabilmeleri  
      2.  Aşina  bir konunun ana hatlarını özetleyebilmeleri, (Örneğin, aile, hobiler, iş, seyahat   ve 
güncel  olaylar) 

3. Aşina bir konu hakkında tartışabilmeleri ve bu konuda  karşı görüş sunabilmeleri  
4. Basit bir probleme, sorunlu bir duruma çare bulmak için çözüm önerebilmeleri  
5. Gösterilen bir resmi  tasvir edebilmeleri, açıklayabilmeleri ve buna dayanarak temel 

varsayımlar yapabilmeleri 
6. Adayların gördükleri,  duydukları veya okudukları bir konunun ana hatlarını sunabilmeleri 
7. Gelecek için yapılan kişisel planlar ve projeler hakkında konuşabilmeleri 
8. Adayların Yunanca yazılmış kısa bir metnin konusu ile ilgili  bilgiyi Türkçe'ye 

aktarabilmeleri 
9. Yunanca  bir metni  hedef dili kullanarak tartışabilmeleri ve metnin uyandırdığı duygukları  

ifade edebilmeleri beklenmektedir. 
 
 
B2 DÜZEYĠNDE SÖZLÜ ANLATIM 
 
Adayların, sınavda verilen bilgileri veya kişisel görüşleri ve deneyimlerini anlatırlarken oldukça 
akıcı ve tutarlı bir şekilde, sürekli bir konuşma üretebilmeleri  beklenmektedir.  Adaylardan durum 
ve şartlara uygun, etkili iletişim dili kullanabilmeleri ve ayrıntılara girebilmeleri, ayrıca adayların 
sınav görevlisiyle karşılıklı konuşmaya girebilmeleri, sorulan sorulara doğrudan veya dolaylı olarak 
cevap verebilmeleri beklenmektedir.  Hedef dilde, adayların olası telaffuz ve tonlama aksaklıklarına 
rağmen istenen mesajı iletebilmeleri  gerekmektedir. 
 
Özellikle adaylardan: 

1. Günlük olaylara bağlı, aşina oldukları veya olmadıkları durumlarda ayrıntılı görüş ifade 
edebilmeleri, yorumlayabilmeleri 

2. Adayın kişisel veya kişisel olmayan  deneyimlerden  (mutluluk, memnuniyet, 
hoşnutsuzluk, şaşkınlık, korku vs.)  kaynaklanan duyguları dolaylı veya dolaysız olarak 
ifade edebilmeleri 

3. Bir olayı, bir hikâyeyi, bir filmin veya bir kitabın konusunu anlatabilmeleri, olayları 
zamansal olarak özetleyebilmeleri 

4. Sorulan sorulara doğrudan veya dolaylı olarak cevap verebilmeleri 
5.  Kişisel veya  sosyal  bir konuda  tutarlı bir şekilde açıklayıcı ve bilgilendirici  

olabilmeleri 
6. Bir problemin sebeplerini ve çözülmediği takdirde oluşabilecek sonuçları 

yorumlayabilmeleri 
7. Bir problem veya konu hakkında ayrıntılı görüş ifade edebilmeleri ve bunu az ve öz 
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olarak ve de mantıklı tartışmalarla destekleyebilmeleri 
8. Bir konu  veya olay karşısında olumlu veya olumsuz duygular ifade edebilmeleri ve bu 

durumu kabul veya red eden bir tutum gösterebilmeleri 
9. Bir düşünce veya fikri destekleyebilmeleri, bir sorun için çözüm önerebilmeleri veya 

başkaları tarafından önerilen bir çözümle  ilgili olumlu veya olumsuz yorumlarda 
bulunabilmeleri 

10. İsteklerini ifade edebilmelerini veya başkalarının isteklerini yerine getirmelerinin  
nedenlerini anlatabilmeleri 

11. Görsel uyarıcıların (not, diagram, resim, fotoğraf v.s.) verdiği bilgileri dayanarak, bir 
konu hakkında konuşabilmeleri beklenmektedir 

 
 

IV. SÖZLÜ YANITLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE OLASI SORUNLAR 
 

Özellikle B1 düzeyinde, adayların sözlü yanıtlarında kimi kez kararsızlıklar, uzunca duraklamalar, 
hatalı başlangıçlar, uygun sözcüğü ve cümle yapısını bulamama gibi sorunlar yaşandığını 
unutmayınız. Bu nedenle sınav yapan kimse; soruları yavaş yavaş ve anlaşılır bir biçimde sormalı, 
adayın yanıt verebilmesi için gerekli zamanı ona vermelidir. 
 

SORUN ÇÖZÜM 
Ne yaparım? AĢağıdaki önerilere uyunuz 

Eğer aday yanıt vermekte kararsız davranıyor 
(tereddüt ediyor), uzun süre duraksıyor ya da 
çok kısa bir yanıt veriyorsa (çok kısa bir 
konuşmayla yetiniyorsa)... 

1. Adayın yanıtını sürdürmesini teşvik etmek 
için onun son cümlesini tekrar ediniz.  

2. Sorunuzu daha basit bir biçimde yeniden 
ifade ediniz.  

3. Konuşmaya devam etmesine yardım etmek 
amacıyla bir veya iki ek soru sorunuz. 

(Örneğin: Herhangi bir şey eklemek ister 
misiniz?) 

Aday, stres nedeniyle kendini ifade etmede 
güçlükler yaşıyorsa... 

1. Adayın kendini rahat hissetmesi için 
gülümseyiniz, onu rahatlatmaya çalışınız. 
2. Yanındaki adaya soru yöneltiniz, sonra 
yeniden stresli adaya dönünüz. 

Aday hiç konuşmuyor, sorulara cevap 
verebilecek gibi görünmüyorsa...  
(2nci ve 3üncü etkinlik için). 

Soruyu tekrar ediniz ya da soruyu yeniden ifade 
ediniz. 

 
NOTLAR: 

2. Adaylara yapılan her tür yardım (yukarıda belirtildiği gibi) yanıtlara final notu verilirken 
dikkate alınmalıdır. 

3. Sınavdaki görevinizin, adaylara yardım etmek ya da onlara Türk dilini öğretmek değil, 
onları değerlendirmek olduğunu unutmayınız. Dikkat edin, adayın aradığı sözcüğü söyleyerek 
ya da cümlesini tamamlayarak öğretmen rolünü üstlenmek çok kolaydır. Adaya gereksiz 
yardımda bulunmaktan olabildiğince kaçınmaya çalışınız. 

4. Sorular basit ve anlaşılır biçimde ifade edilmiştir. Soruları, adaylara iletirken okumamaya 
çalışınız. Sorularınıza bilgi eklemeyiniz. 

5. Sorulan soruda, eğer aday bir sözcüğün anlamını eğer anımsayamazsa, sadece yardım 
istediği takdirde ona, sözcüğün eşanlamlısını verebilir ya da sözcüğü açıklayabilirsiniz. 

 
Puanlama :    
 
 
1 = Yetersiz B 

 
2= Kısmen 
tatmin edici B1 
 

 
3 = Tamamıyla 
tatmin edici B1 

 
4= Kısmen 
tatmin edici B2 

 
5=Tamamıyla 
tatmin edici B2 
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3. Δλεκέξωζε Βαζκνινγεηώλ - Δλόηεηα 2 - Δπίπεδν Β1&Β2 
 

ΝΔΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 
1. ε ηη ζπλίζηαηαη ε βαζκνιόγεζε ηωλ γξαπηώλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 
αμηνιόγεζεο; 

Έλαο από ηνπο νξηζκνύο ηεο βαζκνιόγεζεο ησλ γξαπηώλ είλαη: «Η βαζκνιόγεζε ζπλίζηαηαη ζε 
κεηαηξνπή πιεξνθνξίαο πνηνηηθνύ ραξαθηήξα ζε αμηνινγηθή θξίζε, εθθξαζκέλε κε κνξθή 
πιεξνθνξίαο πνζνηηθνύ ραξαθηήξα». 
 

2. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί ηύπνη λνεηηθήο δηεξγαζίαο πνπ αθνινπζνύληαη θαηά ηε 
βαζκνιόγεζε; 

ε ηζηνξηθή ή ρξνληθή ζεηξά ρξεζηκνπνηήζεθε πξώηα ε δηεξγαζία ηεο «αθαίξεζεο», κεηά ε 
δηεξγαζία ηεο «πξόζζεζεο» ή «άζξνηζεο» θαη ηέινο ε δηεξγαζία ηεο «(ππν)δηαίξεζεο». Γηα ηηο 
δύν ηειεπηαίεο δηεξγαζίεο ρξεηάδεηαη λα δνζεί ζην βαζκνινγεηή κία «ζράξα». 
 

3. Γηαηί ζην ΚΠΓ απνθαζίζηεθε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο «Δληύπνπ 2»; 
Σν πξνεγνύκελν έληππν επέηξεπε ηελ θαηαγξαθή ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ, αιιά δελ επέηξεπε ηελ 
θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νδήγεζε ζην ηειηθό απηό βαζκό. Γειαδή, ζην έληππν δελ 
ππήξραλ ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο. Έηζη, αθελόο ζε θάζε γιώζζα θαη επίπεδν κπνξνύζε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθή «ζράξα» (κε απνηέιεζκα ηελ ύπαξμε θάπνηαο αλνκνηνγέλεηαο) 
θαη αθεηέξνπ δελ κπνξνύζε λα γίλεη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία πξνο εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
θαη βειηίσζε ησλ θξηηεξίσλ, ηεο βαξύηεηαο θαζελόο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ, θηι. 
 

4. Πνηα πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ην λέν έληππν; 
Σν λέν έληππν επηιύεη θαη ηα δύν παξαπάλσ πξνβιήκαηα (αλνκνηνγέλεηα θαη αδπλακία 
επεμεξγαζίαο). 
 

5. Πνηα λέα πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί ην λέν έληππν; 
Σν λέν έληππν δεκηνπξγεί ηξία πξνβιήκαηα, πξαθηηθνύ ραξαθηήξα:  
α) Σν πξώην ζρεηίδεηαη κε ην νκαιό πέξαζκα από ηε ζράξα πνπ ρξεζηκνπνηνύζακε σο ηώξα 
ζηε λέα.  
β) Σν δεύηεξν ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο πνπ δελ επηηξέπεη δηαθνξά 
βαζκνινγίαο πνπ λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 30% κεηαμύ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνινγεηή.  
γ) Σν ηξίην, ηέινο, πξόβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο δηαβαζκνινγηθήο αμηνπηζηίαο, πνπ 
επηηξέπεη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο θαη παξνρή ζπκβνπιώλ πξνο ηνπο βαζκνινγεηέο. 
 

6. Πώο ζα αληηκεηωπίζνπκε ην πξόβιεκα ηεο δηαζθάιηζεο βαζκνινγηθήο 
ζηαζεξόηεηαο; 

Θα βαζκνινγήζεηε έλα κηθξό ηπραίν δείγκα γξαπηώλ ρξεζηκνπνηώληαο πξώηα ηε ζράξα ηεο 
πξνεγνύκελεο εμεηαζηηθήο θαη κεηά ηε ζράξα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην λέν έληππν. ηε 
ζπλέρεηα ζα ζπγθξίλεηε ηα δύν απνηειέζκαηα.  
 

7. Πώο ζα αληηκεηωπίζνπκε ην πξόβιεκα ηεο εκθάληζεο δηαθνξάο άλω ηνπ 30% 
κεηαμύ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνινγεηή; 

Γείηε ηε ζειίδα 17. (ΗΜΔΙΟ 1) 
 

8. Τπάξρεη επεμήγεζε ηωλ θξηηεξίωλ αμηνιόγεζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην λέν έληππν; 
Ναη, ππάξρεη. Γείηε ηηο ζειίδεο 18-19. (ΗΜΔΙΟ 2 - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗΣΔ) 
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ΗΜΔΙΟ 1 
 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΓΙΑΦΟΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΚΑΙ 

ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Όπσο ζαο είλαη ίζσο ήδε γλσζηό, ζηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΠΓ πξνβιέπεηαη 

όηη: 

Γηα λα εθαξκνζηεί απηή ε δηάηαμε, θαη κε 

δεδνκέλν όηη είλαη αδύλαην λα γίλεη ε κεηαηξνπή 

ησλ βαζκίδσλ Likert ζε βαζκνύο θαη λα 

ππνινγηζηεί ε δηαθνξά κεηαμύ πξώηνπ θαη 

δεύηεξνπ βαζκνινγεηή, πξνηείλεηαη λα γίλνληαη 

νη έιεγρνη κε βάζε ηηο βαζκίδεο ηεο αμηνινγηθήο 

θξίζεο θαη όρη κε βάζε ην βαζκό πνπ ηειηθώο ζα 

πξνθύςεη όηαλ ν ππνινγηζηήο ζα εθαξκόζεη ηνπο ζπληειεζηέο. Να ιεηηνπξγήζνπκε δειαδή 

θάλνληαο ζαλ νη βαζκίδεο ηθαλνπνίεζεο λα ήηαλ βαζκνινγία. Σειηθώο, δηαθνξά έωο θαη 11 

κνλάδωλ γίλεηαη αλεθηή, δηαθνξεηηθά θαινύληαη νη βαζκνινγεηέο λα επαλεμεηάζνπλ 

ην γξαπηό. 

 

Έλα παξάδεηγκα. Έζησ όηη ζε έλα ηεηξάδην νη δύν βαζκνινγεηέο έρνπλ καπξίζεη ηα θαησηέξσ  

θνπηάθηα: 

1
ορ   

Βαθμολογητήρ 

Κωδικός: 

...................... 

Υπογραφή: 

 

 

...................... 

Κπιτήπια αξιολόγησηρ 

2
ορ 

Βαθμολογητήρ 

Κωδικός: 

...................... 

Υπογραφή: 

 

 

...................... 

1     2     3    4     5 ΓΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 1     2     3    4     5 

1     2     3    4     5 ΓΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 1     2     3    4     5 

1     2     3    4     5 ΓΟΚΙΜΑΣΙΑ 3 1     2     3    4     5 

1     2     3    4     5 ΓΟΚΙΜΑΣΙΑ 4 1     2     3    4     5 

1     2     3    4     5 Οπθογπαυία και στίξη 1     2     3    4     5 

1     2     3    4     5 Δύπορ λεξιλογίος 1     2     3    4     5 

1     2     3    4     5 Γπαμματικότητα/Οπθότητα λόγος 1     2     3    4     5 

1     2     3    4     5 Καταλληλότητα λόγος 1     2     3    4     5 

1     2     3    4     5 Στπατηγικέρ επικοινωνίαρ 1     2     3    4     5 

1     2     3    4     5 Σςνοσή και σςνεκτικότητα λόγος 1     2     3    4     5 

 

Σν ζύλνιν γηα ηνλ πξώην βαζκνινγεηή είλαη 25 θαη γηα ην δεύηεξν 28. Η δηαθνξά κεηαμύ ηνπο 

είλαη 3 κνλάδεο. Σν 3 είλαη κηθξόηεξν ηνπ 11, άξα ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε ηεο λνκνζεζίαο. 
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ΗΜΔΙΟ 2 
 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗΣΔ ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΗ ΥΑΡΑ  

Πξηλ δνύκε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο επίδνζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο βαζκίδεο 1, 3 θαη 5 ηεο 
θιίκαθαο Likert είλαη ρξήζηκν λα μέξνπκε όηη: 

1. ηα δηαβαζκηζκέλα ηεζη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη επίδνζε από 1% έσο θαη 29,5% (δειαδή ζπγθε-
ληξώλεη από 1 έσο 59 κνλάδεο ζπλνιηθά) δελ παίξλεη πηζηνπνηεηηθό. Από 30% έσο θαη 59,5% 
(δειαδή από 60 έσο θαη 119 κνλάδεο) παίξλεη ην θαηώηεξν πηζηνπνηεηηθό (Β1). Από 60% έσο 
θαη 100% (δειαδή από 120 έσο 200 κνλάδεο) παίξλεη ην αλώηεξν πηζηνπνηεηηθό (Β2). 

2.  Όηαλ ν βαζκνινγεηήο δειώλεη όηη ν βαζκόο ηθαλνπνίεζήο ηνπ από έλα γξαπηό σο πξνο έλα 
θξηηήξην είλαη 1, ηόηε είλαη ζαλ λα δειώλεη όηη ν ππνςήθηνο δελ πξέπεη λα πάξεη πηζηνπνηεηηθό 
νύηε ηνπ ρακεινύ νύηε ηνπ πςεινύ επηπέδνπ. Κη απηό γηαηί αλ πάξεη θαλείο 1 ζε όια ηα θξηηήξηα 
εμαζθαιίδεη 1,5 κνλάδα από ηηο 30 ηεο ελόηεηαο (βι. ηα ζύλνια ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο 1 
ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα). Η 1,5 κνλάδα ζηηο 30 είλαη ην 5% ηεο βαζκνινγίαο θαη ζπλεπώο γηα ηνλ 
ππνςήθην δελ εμάγεηαη θαλ ηειηθόο βαζκόο, δειαδή απνξξίπηεηαη ρσξίο λα ιεθζεί ππόςε ε 
επίδνζή ηνπ ζηηο άιιεο ελόηεηεο. 

3. Ο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο 2 εμαζθαιίδεη 7,5 κνλάδεο από ηηο 30. Απηό είλαη ην 25% ηεο 
βαζκνινγίαο. Καη απηέο δελ αξθνύλ γηα λα πάξεη θαλείο πηζηνπνηεηηθό έζησ θαη ηνπ θαηώηεξνπ 
επηπέδνπ (Β1). Δπνκέλσο θαη κε ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο 2, ν βαζκνινγεηήο δειώλεη όηη δελ 
πξέπεη λα πάξεη θαλέλα πηζηνπνηεηηθό, αιιά αθήλεη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηειηθήο 
βαζκνινγίαο, ζηελ νπνία είλαη πηζαλό ν ππνςήθηνο λα θαιύςεη ην 5% πνπ ηνπ ιείπεη, ράξε 
ζηελ θαιή επίδνζε ζε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο άιιεο 3 ελόηεηαο ηεο εμέηαζεο. 

4. Ο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο 3 εμαζθαιίδεη 15 κνλάδεο ζηηο 30, δειαδή ην 50%. Γεδνκέλνπ όηη κε 
επίδνζε από 30% έσο θαη 59% εμαζθαιίδεη θαλείο ην θαηώηεξν πηζηνπνηεηηθό, όηαλ καπξίδνπκε 
ην θνπηάθη 3 είλαη ζαλ λα δειώλνπκε όηη ν ππνςήθηνο αμίδεη λα πάξεη ην θαηώηεξν 
πηζηνπνηεηηθό. 

5. Ο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο 4 εμαζθαιίδεη 22,5 από ηηο 30 κνλάδεο, δειαδή 75% ηεο βαζκνινγίαο. 
πλεπώο είλαη ζαλ λα δειώλνπκε όηη ν ππνςήθηνο αμίδεη λα πάξεη ην αλώηεξν πηζηνπνηεηηθό 
(Β2). 

6. Απηνλόεηα, ν βαζκόο ηθαλνπνίεζεο 5 εμαζθαιίδεη 30 από ηηο 30 κνλάδεο, δειαδή 100% ηεο 
βαζκνινγίαο θαη νδεγεί ζηελ απόθηεζε πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ αλώηεξνπ επηπέδνπ. 

 ΔΠΙΠΔΓΟ Β1&B2 

Βαζκίδα Likert 
 

Κξηηήξην 
1 2 3 4 5 

1 0,10 0,50 1,00 1,50 2,00 

2 0,10 0,50 1,00 1,50 2,00 

3 0,10 0,50 1,00 1,50 2,00 

4 0,10 0,50 1,00 1,50 2,00 

5 0,15 0,75 1,50 2,25 3,00 

6 0,15 0,75 1,50 2,25 3,00 

7 0,20 1,00 2,00 3,00 4,00 

8 0,20 1,00 2,00 3,00 4,00 

9 0,25 1,25 2,50 3,75 5,00 

10 0,15 0,75 1,50 2,25 3,00 

ΤΝΟΛΑ 1,5 7,5 15,0 22,5 30,0 
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ΔΠΙΠΔΓΟ Β1&Β2 - ΥΑΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
 

Δ
ο

κ
ιμ

α
σ

ία
 1

 

(B
1

) 

Το κείμενο πετυχαίνει πλιρωσ τον 
επικοινωνιακό ςτόχο. Παρουςιάηει, 
επίςθσ, τισ ιδιότθτεσ του αναμενό-
μενου κειμενικοφ τφπου. Το αποτζλε-
ςμα είναι πλιρωσ ικανοποιθτικό για 
το επίπεδο B1.  

Το κείμενο που ζγραψε απαντά ςε κάποιο 
βακμό ςτον επικοινωνιακό ςτόχο. 
Υπάρχουν μικρζσ «αποκλίςεισ» από τον 
αναμενόμενο κειμενικό τφπο. Το 
αποτζλεςμα είναι ικανοποιθτικό για το 
επίπεδο B1. 

Δεν απαντικθκε θ δοκιμαςία ι το 
κείμενο δεν πετυχαίνει τον επικοι-
νωνιακό ςτόχο ι είναι άνευ ςθμαςία 
(ωσ προσ το κζμα ι τον κειμενικό 
τφπο). Το αποτζλεςμα δεν είναι 
ικανοποιθτικό για το επίπεδο Β1.   

Δ
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α
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ία
 2

 

(B
2

) 

Πλιρωσ κατάλλθλο κείμενο, 
δεδομζνου του επικοινωνιακοφ 
ςτόχου. Το κείμενο παρουςιάηει τα 
αναμενόμενα κειμενικά χαρακτθ-
ριςτικά και ςυνεπϊσ είναι πλιρωσ 
ικανοποιθτικό για το επίπεδο B2.  

Λίγο ωσ πολφ κατάλλθλο κείμενο 
δεδομζνου του επικοινωνιακοφ ςτόχου. 
Μικρζσ «αποκλίςεισ» ωσ προσ τον τφπο και 
το φφοσ του κειμζνου. Το αποτζλεςμα 
είναι γενικϊσ ικανοποιθτικό για επίπεδο 
B1. 

Το κείμενο είναι ανφπαρκτο ι 
θμιτελζσ ι δεν πετυχαίνει τον επικοι-
νωνιακό ςτόχο. Το τελικό αποτζλεςμα 
δεν είναι ικανοποιθτικό για το 
επίπεδο Β1.    

Δ
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κ
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ία
 3

  

(B
1

) 

Το κείμενο πετυχαίνει πλιρωσ τον 
επικοινωνιακό ςτόχο. Παρουςιάηει, 
επίςθσ, τισ ιδιότθτεσ του αναμενό-
μενου κειμενικοφ τφπου. Το αποτζλε-
ςμα είναι πλιρωσ ικανοποιθτικό για 
το επίπεδο B1. 

Λίγο ωσ πολφ κατάλλθλο κείμενο 
δεδομζνου του επικοινωνιακοφ ςτόχου. 
Μικρζσ «αποκλίςεισ» ωσ προσ τον τφπο και 
το φφοσ του κειμζνου. Σχετικά ικανοποιθ-
τικι μεταφορά των βαςικϊν πλθροφοριϊν 
του κειμζνου-πθγι. Το αποτζλεςμα είναι 
γενικϊσ ικανοποιθτικό για επίπεδο B1. 

Το κείμενο είναι χωρίσ ςθμαςία και 
δεν πετυχαίνει τον αναμενόμενο 
επικοινωνιακό ςτόχο. Το κείμενο-πθγι 
δεν αξιοποιικθκε. Το τελικό αποτζ-
λεςμα είναι κατϊτερο των προςδο-
κιϊν για επίπεδο γλωςςομάκειασ B1.  

Δ
ο

κ
ιμ

α
σ

ία
 4

  

(B
2

) 

Πλιρωσ κατάλλθλο κείμενο, που 
πετυχαίνει τον επικοινωνιακό ςτόχο 
που προζβλεπε θ οδθγία. Το κείμενο 
παρουςιάηει τα χαρακτθριςτικά του 
κειμενικοφ τφπου. Πετυχθμζνθ θ 
μεταφορά των βαςικϊν πλθροφο-
ριϊν του κειμζνου-πθγι. Το αποτζ-
λεςμα είναι πλιρωσ ικανοποιθτικό 
για επίπεδο Β2. 

Λίγο ωσ πολφ κατάλλθλο κείμενο 
δεδομζνου του επικοινωνιακοφ ςτόχου. 
Μικρζσ «αποκλίςεισ» ωσ προσ τον τφπο και 
το φφοσ του κειμζνου. Σχετικά ικανοποιθ-
τικι μεταφορά των βαςικϊν πλθροφοριϊν 
του κειμζνου-πθγι. Το αποτζλεςμα είναι 
γενικϊσ ικανοποιθτικό για επίπεδο B1. 

Δεν ζχει δοκεί καμία απάντθςθ ι το 
κείμενο που ζγραψε ο υποψιφιοσ δεν 
πετυχαίνει τον επικοινωνιακό ςτόχο. 
Δεν αξιοποιικθκε θ πλθροφορία του 
κειμζνου-πθγι.   

Ο
π

θ
ο

γ
π

α
-

υ
ία

 κ
α

ι 

σ
τ
ίξ

η
 

Η ορκογραφία και θ ςτίξθ είναι 
γενικά ςωςτζσ. 

Η ορκογραφία και θ ςτίξθ είναι 
ικανοποιθτικζσ, με τθν ζννοια ότι, ακόμθ κι 
όταν υπάρχουν, δεν εμποδίηουν τθν 
επικοινωνία.  

Υπάρχουν πολλά λάκθ, που 
δυςκολεφουν τθν κατανόθςθ και που 
δεν επιτρζπονται για επίπεδο γλως-
ςομάκειασ Β1. 

Ε
ύ

π
ο

ρ 

λ
εξ

ιλ
ο

γ
ίο

ς
 

Χρθςιμοποίθςε με φυςικό τρόπο ζνα 
ευρφ ςφνολο λζξεων και εκφράςεων. 
Οι λζξεισ/εκφράςεισ που χρθςιμοποί-
θςε είναι κατάλλθλεσ, δεδομζνου του 
επικοινωνιακοφ ςτόχου και του 
κζματοσ ςυηιτθςθσ. 

Χρθςιμοποίθςε ζνα επαρκζσ εφροσ 
λεξιλογίου. Εμφανίηονται ςτο κείμενο λίγεσ 
παραδρομζσ λεξιλογικϊν επιλογϊν. 

Χρθςιμοποίθςε ζνα ρεπερτόριο 
βαςικοφ λεξιλογίου, κατϊτερου του 
επιπζδου Β1. Οι λζξεισ και οι φράςεισ 
φαίνεται να ζχουν απλά απομνθμο-
νευτεί. 
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Από τα κείμενά του ςυνάγεται ότι 
ζχει υψθλό βακμό γραμματικοφ 
ελζγχου. Ζκανε ςπάνια γραμματικά 
λάκθ, που δεν εμποδίηουν τθν 
κατανόθςθ. 

Ζδειξε να ζχει αρκετό ζλεγχο των 
γραμματικϊν δομϊν. Τα όποια λάκθ, ι 
αποκλίςεισ από τθ νόρμα, ςυνικωσ δεν 
εμποδίηουν τθν κατανόθςθ. 

Χρθςιμοποίθςε απλζσ γραμματικζσ 
δομζσ. Παρόλα αυτά μερικζσ από τισ 
γλωςςικζσ επιλογζσ που ζκανε δεν 
υπακοφουν ςτθ γλωςςικι νόρμα τθσ 
γλϊςςα ςτθν οποία εξετάςτθκε.  
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 Επζλεξε τισ κατάλλθλεσ λζξεισ και 
εκφράςεισ για να μεταφζρει/μεταδϊ-
ςει αυτά που ικελε ςε ςυγκεκριμζνο 
αναγνϊςτθ. 

Χρθςιμοποίθςε διάφορεσ λζξεισ και 
εκφράςεισ που δεν ταιριάηουν ςτθν περί-
ςταςθ επικοινωνίασ που όριηαν οι οδθγίεσ 
των δοκιμαςιϊν. 

Τα κείμενά περιζχουν πολλζσ 
ακατάλλθλεσ γλωςςικζσ επιλογζσ. 
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) Παριγαγε ςαφϊσ κατανοθτά ςυνεχι 
κείμενα που υπακοφουν ςτουσ 
κανόνεσ άρκρωςθσ και παραγραφο-
ποίθςθσ.  
 

Παριγαγε ςυνεχι κείμενα που γενικϊσ 
γίνονται κατανοθτά ωσ προσ τθν άρκρωςι 
τουσ. Η παραγραφοποίθςθ είναι γενικϊσ 
ικανοποιθτικι/αποτελεςματικι. 

Η οργάνωςθ και θ παραγραφοποίθςθ 
των κειμζνων του είναι πραγματικά 
προβλθματικζσ. 
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Χρθςιμοποίθςε μια πλοφςια ποικιλία 
λζξεων που εξαςφαλίηουν τθ ςυνοχι 
των κειμζνων του και κάνουν φανερι 
τθ ςχζςθ μεταξφ των ιδεϊν που 
εκφράηονται ςε αυτά. 

Χρθςιμοποίθςε μια περιοριςμζνθ ποικιλία 
λζξεων που εξαςφαλίηουν τθ ςυνοχι των 
κειμζνων του. Σε οριςμζνα ςθμεία εντοπί-
ηονται νοθματικά χάςματα. 

Χρθςιμοποίθςε τισ πιο βαςικζσ λζξεισ 
ςυνοχισ για να ενϊςει απλά ςτοιχεία 
ςε γραμμικι αλλθλουχία. Η ςυνοχι 
και θ ςυνεκτικότθτα είναι κατϊτερεσ 
του επιπζδου Β1. 
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