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ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β  
(Β1 & Β2) 

 
άββατο 3 Μαρτίου 2012 

Αθήνα 

 
τόχοι του σεμιναρίου 
 
Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε ζηελ ελεκέξσζε ησλ «παιαηώλ» εμεηαζηώλ Τνπξθηθήο 

γιώζζαο ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα εμεηάζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο (ΚΠγ) θαη 
εηδηθόηεξα ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ηεο 4εο Δλόηεηαο ζην δηαβαζκηζκέλν επίπεδν Β (B1 & B2): 
ειεύζεξε παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη πξνθνξηθή δηακεζνιάβεζε. Σπγθεθξηκέλα, ζα 
αλαθεξζνύκε 

 
 ζην ζύζηεκα εμεηάζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο (ΚΠγ), ζηε δηάξζξσζε 

ησλ εμεηάζεσλ θαη ην πξνθίι ησλ εμεηαδνκέλσλ (κηα κηθξή επαλάιεςε κε έκθαζε ζηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαβαζκηζκέλνπ επηπέδνπ Β) 

 ζηε δηάξζξσζε θαη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο (Eλόηεηα 4) 

 ζηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ θαη ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

 ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ εμεηαζηώλ 

 ζηελ πξνζδνθώκελε παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ εμεηαδνκέλσλ ζην επίπεδν Β1 θαζώο 
θαη ζηελ πξνζδνθώκελε παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ εμεηαδνκέλσλ ζην επίπεδν Β2 
θαζώο θαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν (Β1 ≠ Β2) 

 
 ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ ηνπ δηαβαζκηζκέλνπ επηπέδνπ Β (Β1&Β2) 

 
 ζην δείγκα ζεκάησλ εμέηαζεο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζην δηαβαζκηζκέλν επίπεδν Β 

(Δλόηεηα 4), κέζσ καγλεηνζθόπεζεο πξνζνκνίσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο,  θαζώο θαη 
ζηε ρξήζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ 

 



10:00-
10.30 

Έλαξμε - Αιιεινγλσξηκία 

10.30-
10.50 

Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμεηάζεσλ ηνπ ΚΠγ θαη ηνπ έξγνπ 
«Γηαθνξνπνηεκέλεο, Γηαβαζκηζκέλεο θαη Πξνζαξκνζηηθέο Δζληθέο Δμεηάζεηο 
Γισζζνκάζεηαο» (ΓηαΠΔΓ)  

Σπλνπηηθέο Πξνδηαγξαθέο δηαβαζκηζκέλνπ επηπέδνπ Β (Β1 & Β2) 

(ελεκεξσηηθό δειηίν 1) 

10:50-
12:00 

Παξνπζίαζε ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο  

 αλακελόκελε επίδνζε ππνςεθίνπ  επηπέδνπ Β1 θαη ππνςεθίνπ επηπέδνπ Β2 
(ελεκεξσηηθά δειηία 2 θαη 3/έθδνζε ΥΠδβΜΘ) 

 δηαθνξέο αλακελόκελεο επίδνζεο ππνςεθίνπ επηπέδνπ Β1 θαη επηπέδνπ Β2 
(ελεκεξσηηθό δειηίν 4) 

 θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ δηαβαζκηζκέλνπ επηπέδνπ Β 
(Β1&Β2) (ελεκεξσηηθό δειηίν 5) 

12.00-
12.30 

ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ 

12:30-
15:00 

Γηαδηθαζία πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαη πιηθό εμέηαζεο 

 δηαδηθαζία πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εμέηαζε (ελεκεξσηηθό δειηίν 
6) 

 πιαίζην νδεγηώλ εμεηαζηή-ζπλνκηιεηή (έληππν πιαηζίνπ νδεγηώλ) 
(ελεκεξσηηθό δειηίν 7) 

 ν ξόινο ηνπ εμεηαζηή θαη παξαδείγκαηα αμηνιόγεζεο (ελεκεξσηηθό θπιιάδην 
8) 

 Έληππν αμηνιόγεζεο, δείγκα εμεηάζεσλ ελόηεηαο 4 (έληππν ππνςεθίνπ, 
θάθεινο εμεηαζηή) θαη DVD πξνζνκνίσζεο εμέηαζεο δηαβαζκηζκέλνπ Β) 

 Αμηνιόγεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ ηεο πξνζνκνίσζεο από ηνπο κεηέρνληεο ζην 
ζεκηλάξην     

                                Σπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα  
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ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β  
(Β1 & Β2) 

 
Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 

Θεσσαλονίκη 

 
 
τόχοι του σεμιναρίου 
 

Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε ζηελ ελεκέξσζε ησλ «παιαηώλ» εμεηαζηώλ 
Τνπξθηθήο γιώζζαο ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα εμεηάζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ 
Γισζζνκάζεηαο (ΚΠγ) θαη εηδηθόηεξα ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ηεο 4εο Δλόηεηαο ζην 
δηαβαζκηζκέλν επίπεδν Β (B1 & B2): ειεύζεξε παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη πξνθνξηθή 
δηακεζνιάβεζε. Σπγθεθξηκέλα, ζα αλαθεξζνύκε 
 

 ζην ζύζηεκα εμεηάζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο (ΚΠγ), ζηε 
δηάξζξσζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ην πξνθίι ησλ εμεηαδνκέλσλ (κηα κηθξή επαλάιεςε κε 
έκθαζε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαβαζκηζκέλνπ επηπέδνπ Β) 

 ζηε δηάξζξσζε θαη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο (Eλόηεηα 4) 

 ζηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ θαη ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

 ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ εμεηαζηώλ 

 ζηελ πξνζδνθώκελε παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ εμεηαδνκέλσλ ζην επίπεδν Β1 θαζώο 
θαη ζηελ πξνζδνθώκελε παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ εμεηαδνκέλσλ ζην επίπεδν Β2 
θαζώο θαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν (Β1 ≠ Β2) 

 
 ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ ηνπ δηαβαζκηζκέλνπ επηπέδνπ Β (Β1&Β2) 

 
 ζην δείγκα ζεκάησλ εμέηαζεο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζην δηαβαζκηζκέλν επίπεδν Β 

(Δλόηεηα 4), κέζσ καγλεηνζθόπεζεο πξνζνκνίσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο,  θαζώο 
θαη ζηε ρξήζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο. 

 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ 
 

10:00-
10.30 

Έλαξμε - Αιιεινγλσξηκία 

10.30-
10.50 

Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμεηάζεσλ ηνπ ΚΠγ θαη ηνπ έξγνπ 
«Γηαθνξνπνηεκέλεο, Γηαβαζκηζκέλεο θαη Πξνζαξκνζηηθέο Δζληθέο Δμεηάζεηο 
Γισζζνκάζεηαο» (ΓηαΠΔΓ)  

Σπλνπηηθέο Πξνδηαγξαθέο δηαβαζκηζκέλνπ επηπέδνπ Β (Β1 & Β2) 

(ελεκεξσηηθό δειηίν 1) 

10:50-
12:00 

Παξνπζίαζε ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο  

 αλακελόκελε επίδνζε ππνςεθίνπ  επηπέδνπ Β1 θαη ππνςεθίνπ επηπέδνπ Β2 
(ελεκεξσηηθά δειηία 2 θαη 3/έθδνζε ΥΠδβΜΘ) 

 δηαθνξέο αλακελόκελεο επίδνζεο ππνςεθίνπ επηπέδνπ Β1 θαη επηπέδνπ Β2 
(ελεκεξσηηθό δειηίν 4) 

 θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ δηαβαζκηζκέλνπ επηπέδνπ Β 
(Β1&Β2) (ελεκεξσηηθό δειηίν 5) 

12.00-
12.30 

ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ 

12:30-
15:00 

Γηαδηθαζία πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαη πιηθό εμέηαζεο 

 δηαδηθαζία πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εμέηαζε (ελεκεξσηηθό δειηίν 
6) 

 πιαίζην νδεγηώλ εμεηαζηή-ζπλνκηιεηή (έληππν πιαηζίνπ νδεγηώλ) 
(ελεκεξσηηθό δειηίν 7) 

 ν ξόινο ηνπ εμεηαζηή θαη παξαδείγκαηα αμηνιόγεζεο (ελεκεξσηηθό θπιιάδην 
8) 

 Έληππν αμηνιόγεζεο, δείγκα εμεηάζεσλ ελόηεηαο 4 (έληππν ππνςεθίνπ, 
θάθεινο εμεηαζηή) θαη DVD πξνζνκνίσζεο εμέηαζεο δηαβαζκηζκέλνπ Β) 

 Αμηνιόγεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ ηεο πξνζνκνίσζεο από ηνπο κεηέρνληεο ζην 
ζεκηλάξην 

                                Σπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα  

 
 
 
 

 


