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1. ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ  

Η νζα νομοκεςία (Ν. 4452/2017) για το ςφςτθμα των ζντυπων εξετάςεων του ΚΡΓ προβλζπει να είναι ςτθν 
αίκουςα προφορικισ εξζταςθσ ζνας εξεταστις για κάκε ηεφγοσ υποψθφίων. Ο εξεταςτισ ζχει παράλλθλα, 
όπωσ είχε και πριν, και τον ρόλο του αξιολογθτι-βακμολογθτι.  

Οι ςθμαντικότεροι λόγοι γι’ αυτιν τθν αλλαγι είναι οι εξισ: 

1. Αρκετά διεκνι εξεταςτικά ςυςτιματα ακολουκοφν αυτι τθν πρακτικι. Δθλαδι, δεν επιτρζπουν ςε 
δφο εξεταςτζσ να είναι εντόσ τθσ αίκουςασ ταυτόχρονα για να εξετάηουν τουσ υποψιφιουσ εναλλάξ. 
Ρροβλζπουν να βρίςκεται ςτθν αίκουςα μόνο ζνασ εξεταςτισ και όταν αυτόσ κουραςτεί να 
αντικακίςταται και να αναλαμβάνει άλλοσ.  

2. Πταν κακιερϊςαμε τθν πρακτικι των δφο εξεταςτϊν που είχαν παράλλθλα ο κακζνασ τουσ και τον 
ρόλο του αξιολογθτι-βακμολογθτι, ςτόχοσ μασ ιταν θ αξιοπιςτία τθσ βακμολόγθςθσ.  Ριςτεφαμε 
πωσ οι δυο αξιολογθτζσ κα τθν εξαςφάλιηαν. Ωςτόςο, διαπιςτϊςαμε πωσ δεν επιτυγχάνονταν ο 
ςτόχοσ μασ με τον τρόπο αυτόν, όπωσ επιτυγχάνεται ςτθν αξιολόγθςθ-βακμολόγθςθ του γραπτοφ 
λόγου των υποψθφίων των εξετάςεϊν μασ από δφο αξιολογθτζσ-βακμολογθτζσ, όπου όμωσ θ 
βακμολογία του κακενόσ αποκρφπτεται από τον άλλον. Στθν περίπτωςθ τθσ προφορικισ εξζταςθσ 
αυτό δεν ςυμβαίνει. Ο ζνασ βλζπει τθ βακμολογία του άλλου ι οι δυο ςυμφωνοφν ςε κοινό βακμό, 
με αποτζλεςμα να ανακαλφψουμε πωσ γφρω ςτα 95% των δφο βακμολογθτϊν ζβαηαν τον ίδιο 
περίπου βακμό ςτουσ υποψιφιουσ. Η διαπίςτωςθ ζγινε μετά από ςχετικι ζρευνα που 
διενεργικθκε ςτο πλαίςιο των ςυγχρθματοδοτοφμενων (μζςω ΕΣΡΑ) ερευνθτικϊν προγραμμάτων 
για το ΚΡΓ που υλοποίθςαν τα δφο πανεπιςτιμια (το ΕΚΡΑ και το ΑΡΘ) τα οποία ζχουν τθν ευκφνθ 
των εξετάςεων, ςτο πλαίςιο των οποίων υλοποιικθκε το Ζργο τθσ Ραρατιρθςθσ.  

3. Η υποχρζωςθ να υπάρχουν δφο εξεταςτζσ ςε κάκε αίκουςα, ακόμθ και ςε μικρά Εξεταςτικά Κζντρα, 
ιταν είναι ζνα ιδιαίτερα δαπανθρό και δφςκολο εγχείρθμα κυρίωσ λόγω των εξόδων και τθσ 
δυςκολίασ μετακίνθςθσ μεγάλου αρικμοφ εξεταςτϊν. Η υποχρζωςθ αυτι   δθμιουργεί ποικίλα 
προβλιματα, ιδίωσ όταν πρόκειται για τισ εξετάςεισ ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ 
δφςκολα δζχονται εξεταςτζσ να μεταβοφν. Η δαπάνθ και οι δυςκολίεσ κα δικαιολογοφνταν εάν θ 
πρακτικι των δφο εξεταςτϊν με τον παράλλθλο ρόλο αξιολογθτι-βακμολογθτι είχε 
ανταποδοτικότθτα ωσ προσ τθν αξιοπιςτία τθσ βακμολόγθςθσ.  

Ακριβϊσ λοιπόν επειδι θ πρακτικι των δφο εξεταςτϊν δεν είχε το αναμενόμενο αποτζλεςμα, 
αποφαςίςτθκαν οι εξισ αλλαγζσ και, από τθν εξεταςτικι περίοδο 2018Β, κακιερϊνεται:  
1. Ζνασ εξεταςτισ ανά αίκουςα. Η εξζταςθ ηευγϊν υποψθφίων από τον ζναν εξεταςτι διενεργείται 

με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο που διενεργοφνταν μζχρι ςιμερα. Η διαφορά είναι πωσ (α) ορίηεται 
από τθν αρμόδια Υπθρεςία του ΥΡΡΕΘ που ζχει τθν ευκφνθ τθσ διεξαγωγισ των εξετάςεων για το 
ΚΡΓ ο μζγιςτοσ αρικμόσ ηευγϊν υποψθφίων που μπορεί ςα εξετάςει ζνασ εξεταςτισ (και 
αποςτζλλει μεγαλφτερο αρικμό εξεταςτϊν ανά Εξεταςτικό Κζντρο), και (β) αυξάνεται κατά 5 λεπτά 
ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ εξζταςθσ κάκε επιπζδου γλωςςομάκειασ. 

2. Η χριςθ ενόσ πρόχειρου βακμολογίου από τον εξεταςτι ςτθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ και γίνεται 
υποχρεωτικι θ κατάκεςθ του βακμολογίου ςτθν Επιτροπι του Εξεταςτικοφ Κζντρου μετά το πζρασ 
αυτισ.  

3. H χριςθ νζου Ζντυπου Βακμολόγθςθσ με τα ίδια κριτιρια αξιολόγθςθσ και τθν ίδια ςχάρα 
βακμολόγθςθσ.  

4. Η ςυμμετοχι παρατθρθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ προφορικισ εξζταςθσ, ιδιαίτερα ςτα μεγάλα 
Εξεταςτικά Κζντρα ςε ρόλο υποςτθρικτι και διαμεςολαβθτι. 

5. Η χριςθ του Ζντυπου Ραρατιρθςθσ.  
6. Αυξθμζνοσ αρικμόσ επιτθρθτϊν ζξω από τισ αίκουςεσ προφορικισ εξζταςθσ για να βοθκοφν τθ ροι και 

να παρζχουν βοικεια ςτον εξεταςτι όταν είναι μόνοσ ςτθν αίκουςα εάν αυτι χρειαςτεί.  
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1.1 Η αφξηςη του ςυνολικοφ χρόνου τησ προφορικήσ εξζταςησ  

Ππωσ προαναφζρκθκε, αυξάνεται κατά 5 λεπτά ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ εξζταςθσ κάκε επιπζδου 
γλωςςομάκειασ. Ζτςι, για τθν προφορικι εξζταςθ των δφο επιπζδων γλωςςομάκειασ που εξετάηονται 
αυτι τθν εξεταςτικι περίοδο (2018Β), προβλζπεται θ εξισ κατανομι χρόνου.  

Ρροφορικι εξζταςθ Β επιπζδου γλωςςομάθειασ: 

 1’ για ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ (30’’ για κάθε υποψήφιο) 
 Καλωςορίηετε τουσ υποψιφιουσ, τουσ ςυςτινεςτε και τουσ κζτετε 1-2 ερωτιςεισ γνωριμίασ ςτθν ξζνθ 

γλϊςςα, οι οποίεσ δεν βακμολογοφνται. Το βαςικότερο είναι να μάκετε το όνομά τουσ, το οποίο 
γράφετε ςτο πρόχειρο βακμολόγιο (βλ. Ραράρτθμα 1), ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ, όπωσ τουσ βλζπετε 
απζναντί ςασ.  

 6’ ϋ για τη ΔΟΚΙΜΑΙΑ 1: ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ (3’  για κάθε υποψήφιο) 
 Με ςτόχο τον ζλεγχο τθσ ικανότθτασ του υποψιφιου να κάνει ςφντομο διάλογο, υποβάλετε ςε κάκε 

εξεταηόμενο χωριςτά ερωτιςεισ που αφοροφν τθν προςωπικι, κοινωνικι και ςχολικι/φοιτθτικι ι τθν 
επαγγελματικι του ηωι, ςαν να τοφ παίρνατε μια ςυνζντευξθ. Τισ ερωτιςεισ ςασ τισ επιλζγετε από τον 
ςχετικό κατάλογο των ερωτιςεων ςτο Φυλλάδιο του Εξεταςτι.  

 6ϋ για τη ΔΟΚΙΜΑΙΑ 2: ΜΟΝΟΛΟΓΟ (3’ για κάθε υποψήφιο) 
 Η δοκιμαςία ςτοχεφει ςτον ζλεγχο παραγωγισ ςυνεχοφσ λόγου από τον εξεταηόμενο με αφορμι οπτικά 

ερεκίςματα και ερωτιματα που του κζτετε. Τα οπτικά ερεκίςματα βρίςκονται ςτο Τευχίδιο του 
Υποψθφίου, το οποίο ζχει μπροςτά του ο εξεταηόμενοσ. Είναι φωτογραφίεσ ανκρϊπων ςε ποικίλεσ 
κοινωνικζσ περιςτάςεισ, γνϊριμων από τθν κακθμερινότθτά του καταςτάςεων, αναγνωρίςιμων 
αντικειμζνων, γεγονότων, κτλ. Οι φωτογραφίεσ είναι κατθγοριοποιθμζνεσ ςε κεματικζσ ςελίδεσ του 
Τευχιδίου ενϊ τα ερωτιματα βρίςκονται ςτο Φυλλάδιο του Εξεταςτι. Επιλζγετε διαφορετικι ςελίδα 
εικόνων για κάκε υποψιφιο, λαμβάνοντασ υπόψθ το προφίλ του. Υποβάλετε ζνα ερϊτθμα επιπζδου Β1 
και ζνα επιπζδου Β2 ςτον κάκε εξεταηόμενο.  

 10’ για τη ΔΟΚΙΜΑΙΑ 3: ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ  (5’ για κάθε υποψήφιο) 
 Η δοκιμαςία αυτι ςτόχο ζχει τον ζλεγχο τθσ διαμεςολαβθτικισ ικανότθτασ  των υποψθφίων, αφοφ το 

ηθτοφμενο είναι οι εξεταηόμενοι να μεταφζρουν προφορικά ςτθν ξζνθ γλϊςςα πλθροφορίεσ που 
περιλαμβάνει ζνα ελλθνικό κείμενο, ςφμφωνα με το ερϊτθμα-εντολι που κα τουσ δϊςετε. Ξεκινάτε 
υποδεικνφοντασ ςτον κάκε εξεταηόμενο ςε ποιο κείμενο κα εςτιάςει. Τα κείμενα διαμεςολάβθςθσ 
που βρίςκονται ςτο Τευχίδιο του Υποψιφιου είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ενϊ τα ςχετικά ερωτιματα 
που βρίςκονται ςτο Φυλλάδιο του Εξεταςτι είναι ςτθν ξζνθ γλϊςςα. Επιλζξτε διαφορετικό κείμενο 
για τον κάκε εξεταηόμενο, λαμβάνοντασ υπόψθ ό,τι γνωρίηετε για τον κακζνα,  και του υποβάλετε ζνα 
ερϊτθμα επιπζδου Β1 και ζνα επιπζδου Β2. Στθ διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ αυτισ περιλαμβάνεται και ο 
χρόνοσ ανάγνωςθσ του κειμζνου. Ο εξεταηόμενοσ απευκφνει τισ απαντιςεισ του ςε εςάσ. 

 2’ για την ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 Μετά το τζλοσ τθσ εξζταςθσ και αφοφ αναχωριςουν οι υποψιφιοι, αφιερϊνετε 2 περίπου λεπτά για 

τθν καταχϊρθςθ τθσ βακμολογίασ, αφοφ ςυμβουλευτείτε το πρόχειρο βακμολόγιό ςασ.  
 

 
Χρήςη του πρόχειρου βαθμολογίου  
Το πρόχειρο βακμολόγιο (βλ. Παράρτημα 1) αποδείχτθκε ζνα πολφ βοθκθτικό εργαλείο ςτισ δοκιμαςτικζσ 
εξετάςεισ που διενιργθςαν οι επιςτθμονικζσ ομάδεσ των δυο πανεπιςτθμίων και γι’ αυτόν τον λόγο 
κακιερϊκθκε υποχρεωτικά. Ο εξεταςτισ κα βοθκθκεί ςτθν ςυμπλιρωςθ του Εντφπου Βακμολόγθςθσ των 
υποψθφίων εάν ςχολιάηει, βακμολογεί και γενικά κρατά ςθμειϊςεισ ςτθ διάρκεια που κάκε υποψιφιοσ 
ανταποκρίνεται ςε κάκε μια από τισ τρεισ δοκιμαςίεσ. ΜΗΝ ΞΕΧΑΕΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΕΣΕ ΣΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΡΙΝ ΑΝΑΧΩΡΗΕΣΕ.  
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Ρροφορικι εξζταςθ Γ επιπζδου γλωςςομάθειασ: 

 1’ για ΕΡΩΣΗΕΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΗ (30’’ για κάθε υποψήφιο) 
Υποβάλετε λίγεσ προςωπικζσ ερωτιςεισ ςτουσ υποψιφιουσ, ςτθν ξζνθ γλϊςςα, μεταξφ των οποίων 
και τθν ερϊτθςθ για το όνομά τουσ, το οποίο γράφετε ςτο πρόχειρο βακμολόγιο, ςτθν αντίςτοιχθ 
ςτιλθ όπωσ τουσ βλζπετε απζναντί ςασ. Δεν βακμολογείτε τισ απαντιςεισ τουσ, οι οποίεσ ςκοπό ζχουν 
να ςασ βοθκιςουν να διαμορφϊςετε μια εικόνα για τον κακζνα και να επιλζξετε τα ερωτιματα των 
δοκιμαςιϊν που κα του κζςετε μζςα ςτα 30’’ που του αφιερϊνετε. 

 8ϋ για τη ΔΟΚΙΜΑΙΑ 1: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΣΙΘΕΣΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ (4’ για κάθε υποψήφιο) 
Ρρόκειται για ζνα είδοσ debate  επάνω ςε ζνα κοινωνικό ηιτθμα για το οποίο οι απόψεισ ςυχνά 
διίςτανται. Στθ διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ οι εξεταηόμενοι αναπτφςςουν αρχικά απόψεισ «υπζρ» ι 
«κατά» ενόσ ηθτιματοσ, κακϊσ καλοφνται να υποςτθρίξουν διαφορετικζσ κζςεισ για ζνα κζμα, 
αναπτφςςοντασ 3-4 επιχειριματα με βάςθ γραπτά ερεκίςματα που είναι επιγραμματικά 
διατυπωμζνα ςε «καρτζλεσ» ςτο Τευχίδιο του Υποψιφιου. Σθμείωςθ: Ζχετε υπόψθ πωσ ο 
εξεταηόμενοσ ζχει το δικαίωμα να διατυπϊςει επιπροςκζτωσ και δικά του επιχειριματα, αρκεί 
αυτά να ενιςχφουν τθν «υπζρ» ι «κατά» κζςθ που του ζχει ανατεκεί και να μθν ξεπεράςει τον 
χρόνο που του αναλογεί. Ακολουκεί ζνα ερϊτθμα ςχετικό με τθν εκάςτοτε κεματικι. Οι ερωτιςεισ 
για τθ δοκιμαςία αυτι βρίςκονται, όπωσ και για τισ υπόλοιπεσ δοκιμαςίεσ, ςτο Φυλλάδιο του 
Εξεταςτι. 

 8ϋ για τη ΔΟΚΙΜΑΙΑ 2: ΧΟΛΙΑΜΟ / ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΨΗ (4’ για κάθε υποψήφιο) 
Η δοκιμαςία ζχει ζνα ερϊτθμα με δφο ςκζλθ και αποςκοπεί ςτον ζλεγχο τθσ ικανότθτασ των 
υποψθφίων να εξθγιςουν ζνα ηιτθμα και να αναπτφξουν τθ γνϊμθ τουσ ςχετικά με αυτό. 
Συγκεκριμζνα, με ερζκιςμα ζνα ι περιςςότερα πολυτροπικά κείμενα που βρίςκονται ςτο Τευχίδιο 
του Υποψιφιου, κάκε εξεταηόμενοσ καταρχάσ λζει τι βρίςκει αςτείο, ειρωνικό, ζξυπνο, ςοφό, 
κ.ο.κ. ςτο κείμενο που ζχετε επιλζξει γι’ αυτόν, το οποίο μπορεί να είναι γελοιογραφία, ρθτό, 
γράφθμα, αφίςα, παροιμία. Στθ ςυνζχεια, ηθτάτε από τον κακζνα να εκφράςει αιτιολογθμζνθ 
άποψθ για το ηιτθμα που ζχει τεκεί από το κείμενό του. Οι ερωτιςεισ για τθ δοκιμαςία αυτι 
βρίςκονται, όπωσ και για τισ υπόλοιπεσ δοκιμαςίεσ, ςτο Φυλλάδιο του Εξεταςτι.  

 10’ για τη ΔΟΚΙΜΑΙΑ 3: ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ  (5’ για κάθε υποψήφιο) 
Η δοκιμαςία αυτι ςτόχο ζχει τον ζλεγχο τθσ διαμεςολαβθτικισ ικανότθτασ του υποψθφίου, αφοφ 
το ηθτοφμενο είναι οι εξεταηόμενοι να μεταφζρουν προφορικά ςτθν ξζνθ γλϊςςα πλθροφορίεσ 
που περιλαμβάνει ζνα ελλθνικό κείμενο, ςφμφωνα με το ερϊτθμα-εντολι που κα τουσ δϊςετε. 
Στθ διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ υποδεικνφετε ςτον κάκε εξεταηόμενο ςε ποιο κείμενο κα εςτιάςει. Τα 
κείμενα διαμεςολάβθςθσ που βρίςκονται ςτο Τευχίδιο του Υποψιφιου είναι ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, ενϊ τα ςχετικά ερωτιματα βρίςκονται ςτο Φυλλάδιο του Εξεταςτι. 

 3’ για την ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Μετά το τζλοσ τθσ εξζταςθσ και αφοφ αναχωριςουν οι υποψιφιοι, αφιερϊνετε 3 περίπου λεπτά για 
τθν καταχϊρθςθ τθσ βακμολογίασ, αφοφ ςυμβουλευτείτε το πρόχειρο βακμολόγιό ςασ.  
 

Χρήςη του πρόχειρου βαθμολογίου 
Το πρόχειρο βακμολόγιο (βλ. Παράρτημα 1) αποδείχτθκε ζνα πολφ βοθκθτικό εργαλείο ςτισ δοκιμαςτικζσ 
εξετάςεισ που διενιργθςαν οι επιςτθμονικζσ ομάδεσ των δυο πανεπιςτθμίων και γι’ αυτόν τον λόγο 
κακιερϊκθκε υποχρεωτικά. Ο εξεταςτισ κα βοθκθκεί ςτθν ςυμπλιρωςθ του Εντφπου Βακμολόγθςθσ των 
υποψθφίων εάν ςχολιάηει, βακμολογεί και γενικά κρατά ςθμειϊςεισ ςτθ διάρκεια που κάκε υποψιφιοσ 
ανταποκρίνεται ςε κάκε μια από τισ τρεισ δοκιμαςίεσ. ΜΗΝ ΞΕΧΑΕΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΕΣΕ ΣΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΡΙΝ ΑΝΑΧΩΡΗΕΣΕ.  
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1.2 Νζο ζντυπο βαθμολόγηςησ  

Το νζο Ζντυπο Βακμολόγθςθσ διαφζρει από αυτό που χρθςιμοποιείτο ζωσ ςιμερα μόνο επειδι 
περιλαμβάνει μία ςτιλθ βακμολόγθςθσ (βλ. Παράρτημα 2) για τον ζνα εξεταςτι ο οποίοσ ζχει παράλλθλα 
τον ρόλο του αξιολογθτι-βακμολογθτι, ενϊ το παλαιότερο ζντυπο είχε δφο ςτιλεσ –μία αριςτερά και μία 
δεξιά.  

1.2.1 Αξιολόγηςη-βαθμολόγηςη με βαθμίδεσ τησ κλίμακασ Likert   

Η αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ακριβϊσ με τον ίδιο τρόπο που γινόταν μζχρι ςιμερα. Ζτςι, 
θ επίδοςθ των εξεταηόμενων αξιολογείται με βάςθ 9 ςυνολικά κριτήρια, όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςτον 
παρακάτω πίνακα και το κάκε κριτιριο ςυνοδεφεται απόβαθμίδεσ τησ κλίμακασ Likert από το 1 ζωσ το 5, 
όπωσ εμφανίηονται ςτθ δεξιά ςτιλθ. 

Μολονότι οι εξεταςτζσ μασ το γνωρίηουν, επιςθμαίνεται και πάλι πωσ οι πζντε αυτζσ βακμίδεσ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΒΑΘΜΟΙ. Σθμειϊνοντασ ζνα από τα πζντε κουτάκια ο εξεταςτισ εκφράηει τθν αξιολογικι του κρίςθ για 
κάκε κριτιριο με τισ 5 δυνατζσ βακμίδεσ που ςθμαίνουν τα εξισ:  

 1 = «καθόλου ικανοποιητικά» 

 2 = «λίγο ικανοποιητικά» 

 3 = «μζτρια» 

 4 = «πολφ ικανοποιητικά» 

 5 = «πλήρωσ ικανοποιητικά» 

1.2.2 Σα κριτήρια αξιολόγηςησ  

Τα τρία πρϊτα κριτήρια αφοροφν τθν κάκε μια από τισ ςυνολικά 3 δοκιμαςίεσ ςτισ οποίεσ υποβάλλονται οι 
υποψιφιοι και ο εξεταςτισ ςθμειϊνει, κάκε φορά που απαντά ςτα ερωτιματα τθσ δοκιμαςίασ τθν αξιολογικι 
του κρίςθ (ςτθν κλίμακα Likert 1-5). Κρίνει εάν ανταποκρίκθκε ο εξεταηόμενοσ ςτο ηθτοφμενο τθσ δοκιμαςίασ 
και «πόςο καλά» ανταποκρίκθκε ςτθν κάκε περίπτωςθ.  

 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΟΤ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟΤ ΣΟ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ Αξιολογική κρίςη 

ΔΟΚΙΜΑΙΑ 1 

(Συνολικά, πόςο καλά ανταποκρίκθκε;) 1 23 45 

ΔΟΚΙΜΑΙΑ 2 

(Συνολικά, πόςο καλά ανταποκρίκθκε;) 1 23 45 

ΔΟΚΙΜΑΙΑ 3 

(Συνολικά, πόςο καλά ανταποκρίκθκε;) 1 23 45 

Τα ζξι κριτήρια που ακολουθοφν αφοροφν τα επιμζρουσ ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ γλωςςικισ παραγωγισ 
του εξεταηόμενου και ο εξεταςτισ ςθμειϊνει τθν αξιολογικι του κρίςθ ςχετικά με τθν ποιότθτα (τθν ακρίβεια 
και καταλλθλότθτα) του λόγου που παριγαγε και για τισ 3 δοκιμαςίεσ ςυνολικά. Κρίνει, δθλαδι, εάν θ 
προφορά του κάκε εξεταηόμενου, το λεξιλόγιό του, οι ςτρατθγικζσ επικοινωνίασ του, κτλ. ιταν ικανοποιθτικζς 
για το επίπεδο που εξετάηεται. 
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ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αξιολογική κρίςη 

Ποιότητα προφοράσ και επιτονιςμόσ 

Αρκρϊνει κακαρά και τονίηει ςωςτά τισ μεμονωμζνεσ λζξεισ, αλλά και τισ 

προτάςεισ ωσ ςφνολο; 
1 23 45 

Εφροσ και καταλληλόλητα λεξιλογίου 

Χρθςιμοποιεί ποςοτικά επαρκζσ λεξιλόγιο, δεδομζνου του επιπζδου, και μάλιςτα 

όπου/όταν πρζπει;  
1 23 45 

Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου 

Χρθςιμοποιεί ςωςτά τθ γλϊςςα, δθλαδι ακολουκεί τουσ κανόνεσ μορφολογίασ και 

ςφνταξθσ; 
1 23 45 

Ευχζρεια / Ροή λόγου 

Ραράγει λόγο με τον απαιτοφμενο ρυκμό και αυκορμθτιςμό ανάλογα με το 

επίπεδο ςτο οποίο εξετάηεται; 
1 23 45 

τρατηγικζσ επικοινωνίασ 

Χρθςιμοποιεί τρόπουσ παράκαμψθσ δυςκολιϊν, αξιοποίθςθσ του λόγου του 

ςυνομιλθτι, κτλ., δεδομζνου του επιπζδου ςτο οποίο εξετάηεται; 

1     2     3     4     5 

 

υνοχή και ςυνεκτικότητα λόγου 

Συνδζει ςτοιχεία του λόγου ςε λογικι ςειρά, ϊςτε να γίνεται άμεςα κατανοθτόσ 

από τον ςυνομιλθτι του, ανάλογα με το επίπεδο εξζταςθσ; 

1 23 45 

 

Είναι φανερό ότι οι βαθμίδεσ Likert (από το 1 ωσ το 5) δεν είναι βαθμοί. Ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ που 
κα «διαβάςει» το Ζντυπο 4 κα εφαρμόςει ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ για να μετατραπεί θ αξιολογικι κρίςθ 
που εξζφραςε κάκε εξεταςτισ ςε βακμολογία.  

Σθμειϊνεται ςτο ςθμείο αυτό πωσ θ ςυνολικι μζγιςτθ βακμολογία είναι το 40 ενϊ θ ελάχιςτθ είναι το 20. 

Για να βοθκθκεί ο εξεταςτισ να εκφράςει τθν αξιολογικι του κρίςθ, δθλαδι να δθλϊςει πόςο καλά 
ανταποκρίκθκε ο εξεταηόμενοσ ςε κακζνα από τα ανωτζρω 9 κριτιρια. 

Για πρακτικοφσ λόγουσ και μόνο περιγράφονται οι ακραίεσ βακμίδεσ (ι τιμζσ) τθσ κλίμακασ Likert, δθλαδι 
το 1 (κακόλου ικανοποιθτικά), το 3 (μζτρια) και το 5 (πλιρωσ ικανοποιθτικά) και όχι οι βακμίδεσ 2 και 4 οι 
οποίεσ είναι ενδιάμεςεσ.  

Η ανάλυςθ των 9 κριτθρίων μπορεί να βοθκιςει τον εξεταςτι όταν βακμολογεί. Να κυμάται βεβαίωσ πωσ 
ςτθν ουςία:  

 όταν, ωσ προσ ζνα κριτιριο, επιλζγει τθ βακμίδα (τθν τιμι) 1 είναι ςαν να δθλϊνει πωσ, ωσ προσ 
το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, ο υποψιφιοσ δεν είναι ικανόσ να πάρει πιςτοποιθτικό οφτε Β1 ι Γ1, 
οφτε Β2 ι Γ2 επιπζδου γλωςςομάκειασ 

 όταν επιλζγει το 3 είναι ςαν να δθλϊνει ότι, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, ο υποψιφιοσ είναι 
άξιοσ να πάρει πιςτοποιθτικό επιπζδου Β1 ι Γ1. Και, τζλοσ,  

 όταν επιλζγει το 5, δθλϊνει πωσ ο υποψιφιοσ διακζτει επίπεδο γλωςςομάκειασ Β2 ι Γ2.  
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1.3 Η καθιζρωςη του παρατηρητή τησ προφορικήσ εξζταςησ  

Οι παρατθρθτζσ είναι επιμορφωμζνοι και ζμπειροι εξεταςτζσ τθσ εξεταηόμενθσ γλϊςςασ. Ο ρόλοσ τουσ 
είναι: 

 Να υποςτθρίηουν το ζργου του εξεταςτι, δίνοντασ ςυμβουλζσ και λφνοντασ απορίεσ του. 

 Να παρζχουν κάκε δυνατι διευκόλυνςθ ςτον εξεταςτι ζτςι ϊςτε να μθν παρακωλφεται το ζργο 
του. 

 Να λειτουργοφν ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ με τθν Επιτροπι του Εξεταςτικοφ Κζντρου αλλά και με τθν 
Κεντρικι Εξεταςτικι Επιτροπι του ΚΡΓ. 

 Να αποτιμοφν τθ διαδικαςία τθσ προφορικισ εξζταςθσ ςτθ γλϊςςα για τθν οποία ζχουν οριςτεί,  
εςτιάηοντασ τθν παρατιρθςι τουσ ςτα ςθμεία που τουσ υποδεικνφονται ςτο Ζντυπο Ραρατιρθςθσ 
(Ραράρτθμα 3)  

Αναλυτικότερα:  

1.3.1 Ο παρατηρητήσ ωσ υποςτηρικτήσ και ςφμβουλοσ του εξεταςτή 

Ο παρατθρθτισ υποχρεοφται να είναι παρόν ςτο Εξεταςτικό Κζντρο δφο ϊρεσ πριν τθν ζναρξθ των 
προφορικϊν εξετάςεων, ςτθν αίκουςα που ζχει οριςτεί για τθν προετοιμαςία των εξεταςτϊν, ϊςτε να 
μελετιςει μαηί τουσ τα κζματα και να τουσ παρζχει τθν όποια βοικεια χρειαςτοφν ςε αυτό το ςτάδιο.  

Στο διάςτθμα αυτό των δφο ωρϊν προετοιμαςίασ, ο παρατθρθτισ κα πρζπει να διαμορφϊςει και το 
πρόγραμμά του (ςε ποιεσ αίκουςεσ κα πάει, πόςουσ εξεταςτζσ κα παρακολουκιςει, τισ εξετάςεισ ποιων 
επιπζδων γλωςςομάκειασ κα υποςτθρίξει, κτλ.) αφοφ ηθτιςει τθν κατανομι των εξεταςτϊν τθσ γλϊςςασ 
του από τθν Επιτροπι του Εξεταςτικοφ Κζντρου. Μπορεί μάλιςτα να ςυνεννοθκεί και με τουσ εξεταςτζσ 
ϊςτε αν κάποιοσ εξεταςτισ ηθτιςει επίμονα τθν υποςτιριξι του να του δοκεί προτεραιότθτα.  Ράντωσ, κα 
πρζπει να παρατθριςει όςουσ περιςςότερουσ εξεταςτζσ γίνεται.  

Ο παρατθρθτισ ειςζρχεται ςτθν αίκουςα τθσ εξζταςθσ όπου πρόκειται να αςκιςει τα κακικοντά του πριν 
μπει το ηεφγοσ των υποψθφίων που κα εξεταςτοφν και κα μείνει ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ χωρίσ 
όμωσ να παρεμβαίνει με οποιονδιποτε τρόπο ςτο ζργο του εξεταςτι, ακόμθ και αν διαπιςτϊςει κάποια 
δυςλειτουργία. Γενικά, πρζπει να είναι διακριτικι θ παρουςία του και να κάκεται ςε μια απόςταςθ από 
τον εξεταςτι και τουσ εξεταηόμενουσ, όπωσ δείχνει και το τοπογραφικό τθσ αίκουςασ που ακολουκεί, 
ϊςτε να μθν ςυγκεντρϊνει επάνω του το βλζμμα των υποψθφίων ι του εξεταςτι, τον οποίο πρζπει να 
αφινει να κάνει απρόςκοπτα τθ δουλειά του. 
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Φυςικά, ο παρατθρθτισ μπορεί να κρατά ςθμειϊςεισ με ςκοπό να ςυμπλθρϊςει το Ζντυπο Ραρατθρθτι 
και να καταγράφει τυχόν προβλιματα που προζκυψαν ςε όλθ τθ διάρκεια των εξετάςεων.  

Επίςθσ ςθμειϊνει ςθμεία που ίςωσ κα πρζπει να διαφοροποιιςει ο εξεταςτισ ςτθν εξζταςθ επόμενου 
ηεφγουσ υποψθφίων, ζτςι ϊςτε να δϊςει τισ κατάλλθλεσ ςυμβουλζσ μετά τθν λιξθ τθσ εξζταςθσ και 
αφότου ζχουν αποχωριςει οι υποψιφιοι.  

Κατά τθ φάςθ τθσ βακμολόγθςθσ, ο παρατθρθτισ μπορεί να εκφράςει τθν άποψι του ςχετικά με τθν 
επίδοςθ των υποψθφίων βάςει των κριτθρίων αξιολόγθςθσ, εάν κεωρεί πωσ υπιρξε κάποιο πρόβλθμα 
ςτθν εφαρμογι των κριτθρίων ι εάν παρατιρθςε κάποια απόκλιςθ από τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία 
εξζταςθσ, βάςει των προδιαγραφϊν του ΚΡΓ. Δεν ζχει όμωσ το δικαίωμα επιβολισ τθσ δικισ του 
αξιολογικισ κρίςθσ ςτον εξεταςτι και, δεδομζνου του χρονικοφ περιοριςμοφ να εκφζρει άποψθ κατά τθ 
διαδικαςία μόνον εάν είναι αναγκαίο. Τυχόν προβλιματα μπορεί να τα καταγράφει φυςικά και ςτο 
Ζντυπο Ραρατθρθτι.  

1.3.2 Ο παρατηρητήσ ωσ «διαμεςολαβητήσ» 

Σε περίπτωςθ που ο εξεταςτισ επικυμεί να επικοινωνιςει με τθν Επιτροπι του Εξεταςτικοφ Κζντρου για 
κάποιο λόγο (π.χ. για να ηθτιςει διάλειμμα ι για να αναφζρει κάποιο πρόβλθμα) μπορεί να απευκυνκεί 
ςτον παρατθρθτι, ο οποίοσ ζχει τθ δυνατότθτα αποχϊρθςθσ από τθν αίκουςα τθσ εξζταςθσ, χωρίσ να 
διακοπεί θ ομαλι ροι τθσ όλθσ διαδικαςίασ.  

Επίςθσ, ο παρατθρθτισ κα πρζπει να αναφζρει ςτθν Επιτροπι του Εξεταςτικοφ Κζντρου οποιοδιποτε 
πρόβλθμα παρατθρεί ςτθ διαδικαςία τθσ εξζταςθσ ϊςτε να επιλυκεί, ίςωσ και με τθ δικι του βοικεια.  

1.3.3 Η φόρμα παρατήρηςησ  

Τζλοσ ο παρατθρθτισ κα πρζπει να ςυγκεντρϊςει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, 
βάςει τθσ επικοινωνίασ του με τον εξεταςτι αλλά και των διαπιςτϊςεων που κα κάνει ο ίδιοσ, ζτςι ϊςτε 
να ςυμπλθρϊςει τθ Φόρμα Ραρατιρθςθσ (βλ. Ραράρτθμα 5) το οποίο κα μελετθκεί ςτθ ςυνζχεια από τθν 
ΚΕΕ και τισ επιςτθμονικζσ ομάδεσ του ΕΚΡΑ και ΑΡΘ με ςτόχο να καταςτεί εφικτι θ όςο το δυνατό 
μεγαλφτερθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

Η ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΜΑΣ ΡΑΑΤΗΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗ και αποτελεί τεκμιριο αμοιβισ του 
παρατθρθτι, το οποίο κατακζτει όταν ολοκλθρϊςει το ζργο του ςτθν Επιτροπι του Εξεταςτικοφ Κζντρου. 

 

2. ΧΡΗΙΜΕ ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΕΣΑΗ 
 

 Χρθςιμοποιείςτε αποκλειςτικά τθν ξζνθ γλϊςςα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ. 
 Επιλζξτε το κζμα και τθ δοκιμαςία που κα απαςχολιςει τον κάκε υποψιφιο, 

λαμβάνοντασ υπόψθ το προφίλ του (εκπαίδευςθ, ενδιαφζροντα, κτλ.) και κυρίωσ τθν 
θλικία του. 

 Εφόςον ηθτάτε από τουσ εξεταηόμενουσ ανταποκρικοφν ςτα ερωτιματα που τουσ 
υποβάλετε, με ερεκίςματα κείμενα ςτθν ξζνθ ι (ςτθν περίπτωςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ) ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, πρζπει να τουσ δϊςετε τον ανάλογο χρόνο να διαβάςουν το κείμενο και 
να ςκεφτοφν τθν απάντθςι τουσ.  

 Κακϊσ ο εξεταηόμενοσ διατυπϊνει τισ απόψεισ του, αξιοποιιςτε τον χρόνο να 
ςθμειϊςετε ςχόλια ςτο πρόχειρο βακμολόγιο κάτω από το όνομά του, χωρίσ όμωσ αυτό 
να αποςπά τθν προςοχι από τον εξεταηόμενο ι να του δίνει τθν εντφπωςθ ότι δεν ζχει 
«ςυνομιλθτι». Τα ςχόλιά ςασ μπορεί να αφοροφν λάκθ ι οποιαδιποτε πλθροφορία που 
κα ςασ βοθκιςει να βακμολογιςετε τον κάκε εξεταηόμενο για τθν προφορικι του 
ικανότθτά επιπζδου Β1/Β2. 
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 Δεν παρεμβαίνετε ςτθν απάντθςθ του εξεταηόμενου, εκτόσ εάν ςασ ηθτιςει να 
επαναλάβετε τθν ερϊτθςθ, να του εξθγιςετε μια λζξθ, ι κάτι που δεν κατάλαβε. 

 Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τα ερεκίςματα / κείμενα και τα ερωτιματα τθσ κάκε 
δοκιμαςίασ περιςςότερεσ από μία φορά, αλλά είναι ςκόπιμο να χρθςιμοποιείτε ποικιλία 
κειμζνων, εικόνων και ερωτθμάτων.  

 Σε περίπτωςθ που, ςτθν αίκουςα εξζταςθσ, ζχετε και παρατθρθτι, αξιοποιείςτε τον 
εφόςον λειτουργεί υποςτθρικτικά ςτθν εξζταςθ.  Ζχοντασ ο παρατθρθτισ τον ρόλο του 
ςυμβοφλου, μπορείτε να ηθτιςτε τθ βοικειά του  πριν ειςζλκουν οι υποψιφιοι ςτθν 
αίκουςα και ξεκινιςει θ διαδικαςία τθσ εξζταςθσ, αλλά κυρίωσ όταν θ διαδικαςία ζχει 
ολοκλθρωκεί και ζχουν αποχωριςει οι υποψιφιοι. Μπορείτε π.χ. να του ηθτιςετε τθν 
άποψι του ωσ προσ τον τρόπο που εφαρμόηετε τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και γενικότερα 
ωσ τθν τελικι αξιολογικι ςασ κρίςθ για κάκε υποψιφιο. Σε περίπτωςθ που 
αντιμετωπίςετε κάποιο πρόβλθμα ςτθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ, ηθτείςτε από τον 
παρατθρθτι που ζχει και τον ρόλο του διαμεςολαβθτι να απευκυνκεί ςτθν Επιτροπι 
του Κζντρου για να επιλφςει το πρόβλθμά ςασ. 

 Η διάρκεια τθσ εξζταςθσ είναι περιοριςμζνθ, οπότε φροντίηετε να τθρείτε τον χρόνο 
που αναλογεί ςε κάκε υποψιφιο και τον ςυνολικό χρόνο εξζταςθσ.  

 Ευχαριςτείτε τουσ υποψθφίουσ όταν τελειϊνει θ εξζταςθ, αλλά ΔΕΝ τουσ ενθμερϊνετε 
για το αποτζλεςμα τθσ επίδοςισ τουσ. 

 Οι υποψιφιοι δεν επιτρζπεται να πάρουν μαηί τουσ το Τευχίδιο του Υποψθφίου, ι τισ 
ςθμειϊςεισ που τυχόν κράτθςαν. 

 Να διαμαρτυρθκείτε ςτθν Επιτροπι αν κάποιοσ ΡΑΑΚΩΛΥΕΙ ΤΟ ΕΓΟ ΣΑΣ με οιονδιποτε 
τρόπο. Μθν επιτρζπετε ςε οποιονδιποτε να ενοχλιςει εςάσ ι τουσ υποψθφίουσ. 

 Στο τζλοσ τθσ εξζταςθσ, επιςτρζψτε ςτθν Επιτροπι του Εξεταςτικοφ Κζντρου τα Τευχίδια 
των Υποψθφίων, το Φυλλάδιο του Εξεταςτι, τα ςυμπλθρωμζνα Ζντυπα Βακμολόγθςθσ 
και τα πρόχειρα βακμολόγια. 

 



 

 

	

Υποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςµάηων   
Διεύθςνζη Εξεηάζεων & Πιζηοποιήζεων, Τµήµα ΚΠΓ 
Εξεηάζειρ για ηο Κπαηικό Πιζηοποιηηικό Γλωζζοµάθειαρ 
Ενόηηηα 4; Παπαγωγή Γπαπηού Λόγος (και Διαµεζολάβηζη)	

 

Δξεηαζηικό Κένηπο: ________________________________ 

Όνοµα Δξεηαζηή: __________________________________ 
	

  

 

                                                                    Ανηαπόκπιζη εξεηαζόµενος ζηο ζηηούµενο  

 

Όνοµα Τποτηθίος Α: _______________________________ 
Πόζο καλά ανηαποκπίθηκε  
ο ςποτήθιορ ζηη δοκιµαζία 

 

Όνοµα Τποτηθίος Β: _______________________________ 

σόλια Κςκλώζηε  Κςκλώζηε σόλια 

 1  2  3  4  5 Δοκιµαζία 1 1  2  3  4  5  

 1  2  3  4  5 Δοκιµαζία 2 1  2  3  4  5 
 

 1  2  3  4  5 Δοκιµαζία 3 1  2  3  4  5 
 

Δπιµέποςρ σαπακηηπιζηικά ηηρ γλυζζικήρ παπαγυγήρ 

 1  2  3  4  5 
Ποιόηηηα πποθοπάρ 

και επιηονιζµόρ 
1  2  3  4  5  

 1  2  3  4  5 
Εςπορ και καηαλληλόηηηα 

λεξιλογίος 
1  2  3  4  5 

 

 1  2  3  4  5 
Γπαµµαηικόηηηα / οπθόηηηα 

λόγος 
1  2  3  4  5 

 

 1  2  3  4  5 Εςσέπεια / ποή λόγος 1  2  3  4  5  

 1  2  3  4  5 Σηπαηηγικέρ επικοινυνίαρ 1  2  3  4  5 
 

 1  2  3  4  5 Σςνοσή και ζςνεκηικόηηηα 1  2  3  4  5 
 

1 = Καθόλος ικανοποιηηικά 2 = Λίγο ικανοποιηηικά 3 = Μέηπια 4 = Πολύ ικανοποιηηικά 5 = Πλήπυρ ικανοποιηηικά 

 

 Παράρτημα 1 



 

 

Παράρτημα 2 

 
 
 
 



 

 

 

 
 Παράρτημα 3 

 ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΟΤ ΚΠΓ 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ & ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ (ΔΚ)   

Ολνκαηεπώλπκν  

Γιώζζα εμέηαζεο Αγγιηθά        Γαιιηθά      Γεξκαληθά    Ιζπαληθά     Ιηαιηθά   Σνπξθηθά 

Δμεηαζηηθό Κέληξν  Κσδηθόο:    ________________________________________ 

Ηκέξεο/ώξεο εξγαζίαο:   άββαην (ώξεο: Από …. έσο ….)  Κπξηαθή ώξεο: Από …. έσο ….)  

Αξηζκόο αηζνπζώλ πνπ 
επηζθεθηήθαηε: 

πλνιηθά: ______ 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΔΣΑΗ ΝΑΙ ΟΥΙ 

1. Οη εμεηαζηέο έθηαζαλ ζην Δ.Κ. 2 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ γηα λα πξνεηνηκαζηνύλ  

Αλ απαληήζαηε ΟΥΙ, ζεκεηώζηε πόζνη εμεηαζηέο θαζπζηέξεζαλ θαη πόζε ώξα (πεξίπνπ): _____                                                                                                                                              

  

2. Τπήξμε θαζπζηέξεζε ζηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνύ πξνεηνηκαζίαο ηεο εμέηαζεο;   

3. Ήηαλ θαηάιιεινο ν ρώξνο πνπ παξαρσξήζεθε ζηνπο εμεηαζηέο ώζηε λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ 
πξνθνξηθή εμέηαζε;                                                                                             

  

4. πλεξγαζηήθαηε κε ηνπο εμεηαζηέο πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζνύλ κε ηα ζέκαηα εμέηαζεο;   

5. Δίραλ όινη νη εμεηαζηέο κειεηήζεη ηνλ Οδεγό ηνπ Δμεηαζηή (2017Β) επαξθώο;   

6. Τπήξμαλ θάπνηνη εμεηαζηέο πνπ δελ αθνινπζνύζαλ ηηο νδεγίεο πξνθνξηθήο ηεο εμέηαζεο θαη 
αλαγθαζηήθαηε λα ηνπο θάλεηε ζπζηάζεηο; 

Αλ απαληήζαηε ΝΑΙ, αλαθέξαηε πόζνη ήηαλ απηνί _____ θαη αλ ζπκκνξθώζεθαλ: _____ 

  

7. Οη εμεηαζηέο αμηνπνίεζαλ ην πξόρεηξν βαζκνιόγην;   

8.  Απνδείρηεθε ρξήζηκν εξγαιείν ην πξόρεηξν βαζκνιόγην;   

9. Έιαβε ππόςε ηεο ε Δπηηξνπή  ηνπ Δμεηαζηηθό Κέληξν ηελ ειηθία ησλ ππνςεθίσλ ώζηε λα νξηζηνύλ ηα 
δεύγε ησλ εμεηαδόκελσλ αλάινγα;                                                                                                                                   

  

10.   Ήηαλ δηαθξηηηθή ε παξνπζία επηηεξεηώλ έμσ από ηηο αίζνπζεο ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ;                                                                                                                       

11. Οη επηηεξεηέο ζεβάζηεθαλ ηνλ ρξόλν θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο εμέηαζεο (π.ρ., ηεξήζεθε εζπρία έμσ από 
ηηο αίζνπζεο εμέηαζεο, δόζεθε δηάιεηκκα ζηνπο εμεηαζηέο κεηά ηελ εμέηαζε ΥΥ δεπγαξηώλ);    

Αλ απαληήζαηε ΟΥΙ, εμεγείζηε: _____________________________________________________ 

  

12.  Γηαπηζηώζαηε θάπνηνπ ηύπνπ θαζπζηεξήζεηο ζηε δηελέξγεηα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο; 

Αλ απαληήζαηε ΝΑΙ, εμεγείζηε: _____________________________________________________ 

  

13. Σα 2-3 ιεπηά κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ ππνςεθίσλ από ηελ αίζνπζα ήηαλ αξθεηά γηα λα 
ζπκπιεξώζεη ν εμεηαζηήο ην Έληππν Βαζκνιόγεζεο; 

  

14.  Δζείο γεληθά ζπκθσλνύζαηε κε ηε βαζκνιόγεζε ησλ εμεηαζηώλ; 
Αλ όρη, ηη πξνβιήκαηα παξαηεξήζαηε; 

  

15. αο δήηεζαλ νη εμεηαζηέο ή κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηε βνήζεηά ζαο ζε θάπνην ζεκείν ηεο εμέηαζεο;  

Αλ ΝΑΙ, εμεγείζηε _______________________________________________________________ 

  

 

 

 



 

 

Γ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΒΔΛΣΙΩΗ 

Οι παπαηηπήζειρ και πποηάζειρ ζαρ ζηην επόμενη ζελίδα 

Με βάζε ηελ εκπεηξία ζαο από ηελ εμέηαζε ζεκεηώζηε ζην όπηζζελ θύιιν ζρόιηα πνπ ζα καο ήηαλ 

ρξήζηκα γηα ηε βειηίσζε ηεο εμέηαζεο θαη ηελ επηθείκελε επηκόξθσζε λέσλ θαη παιαηώλ εμεηαζηώλ 

θαη θαηόπηλ ΠΑΡΑΓΩΣΔ ΣΗ ΦΟΡΜΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ.  
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ  ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

Κ Ρ Α Σ Ι Κ Ο  Π Ι  Σ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Κ Ο  Γ Λ Ω   Ο Μ Α Θ Ε Ι Α   ( Κ Π Γ )  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Γ1 ΚΑΙ Γ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΜΕΝΕ  
Ε Θ Ν Ι Κ Ε   Ε Ξ Ε Σ Α  Ε Ι   Γ Λ Ω   Ο Μ Α Θ Ε Ι Α    

Εθνικόν και Καποδιςτριακόν Πανεπιςτήμιον Αθηνών 
Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Οι διαβακμιςμζνεσ εξετάςεισ επιπζδων Γ1 και Γ2 των γλωςςϊν του ΚΠΓ απευκφνονται ςε άτομα 

που ηουν, ςπουδάηουν ι εργάηονται ςτθν Ελλάδα και επικυμοφν να πιςτοποιιςουν τθ 

γλωςςομάκειά τουσ.  

Η πιςτοποίθςθ επιπζδων Γ1 και Γ2 προορίηεται για τον απολφτωσ ικανό χριςτθ τθσ γλϊςςασ-

ςτόχου, ςφμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ Γλώςςεσ (ΚΕΠΑ), δθλαδι τον 

χριςτθ που χειρίηεται τθ γλϊςςα με άνεςθ και αποτελεςματικότθτα.  

Ειδικότερα, θ πιςτοποίθςθ αυτϊν των επιπζδων προορίηεται για τον χριςτθ που είναι πλζον ςε 

κζςθ α) «να καταλαβαίνει με ευκολία ό,τι ακοφει και διαβάηει, να κάνει περιλιψεισ με βάςθ 

πλθροφορίεσ που προζρχονται από διαφορετικζσ γραπτζσ και προφορικζσ πθγζσ, ςυνκζτοντασ 

επιχειριματα και περιγραφζσ ςε μια ςυνεκτικι παρουςίαςθ, και β) να μπορεί να εκφραςτεί 

αυκόρμθτα, με μεγάλθ άνεςθ και ακρίβεια, διαχωρίηοντασ λεπτζσ αποχρϊςεισ ςθμαςίασ ακόμθ 

και ςε ιδιαίτερα ςφνκετεσ περιςτάςεισ». 

Το ςφςτθμα των εξετάςεων του ΚΠΓ, το οποίο ζχει υιοκετιςει τθν κλίμακα επιπζδων 

γλωςςομάκειασ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, κακϊσ επίςθσ και τα βαςικά χαρακτθριςτικά των 

περιγραφικϊν δεικτϊν για τθ χριςθ μιασ γλϊςςασ όπωσ καταγράφονται ςτο ΚΕΠΑ, ορίηει πωσ ο 

χριςτθσ επιπζδου Γ2 ζχει  «άριςτθ γνϊςθ» τθσ γλϊςςασ-ςτόχου. Ζτςι, οι εξετάςεισ του ΚΠΓ 

ςχεδιάηονται προκειμζνου να ελζγξουν ςε ποιο βακμό ο υποψιφιοσ για πιςτοποίθςθ ςτο 

επίπεδο Γ2 ζχει υψθλό επίπεδο γραμματιςμοφ ςτθ γλϊςςα-ςτόχο. Ο υποψιφιοσ του ΚΠΓ 

επιπζδου Γ2 ςε γενικζσ γραμμζσ: 

 

- Καταλαβαίνει και παράγει γραπτό και προφορικό λόγο ςε ποικίλεσ περιςτάςεισ 

επικοινωνίασ, γνωρίηοντασ να χειρίηεται κοινωνικά προςδιοριςμζνεσ ζννοιεσ. Ο λόγοσ τον 

οποίο κατανοεί και παράγει αρκρϊνεται ςε κείμενα διαφορετικισ κεματολογίασ και φφουσ, 

ςε κείμενα προςωπικοφ και δθμόςιου λόγου. Επίςθσ, καταλαβαίνει λογοτεχνικά και 

επιςτθμονικά κείμενα. Συνδιαλζγεται με ςυνομιλθτζσ που χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα-ςτόχο 

ωσ πρϊτθ, δεφτερθ ι πρόςκετθ γλϊςςα και των οποίων θ προφορά ποικίλλει, ενϊ 

οριςμζνεσ φορζσ χρθςιμοποιοφν διαφορετικά κοινωνικά ιδιϊματα, ιδιολζκτουσ  και αργκό.    

 

- Ζχει αυξθμζνθ γλωςςικι επίγνωςθ, δθλαδι γνωρίηει τουσ γλωςςικοφσ τρόπουσ και τα μζςα 

με τα οποία αναπτφςςεται θ ςθμαςία ςτο ςυγκειμενικό τθσ πλαίςιο. Το αποτζλεςμα είναι να 

κάνει τισ κατάλλθλεσ γλωςςικζσ επιλογζσ ςε επίπεδο λόγου (discourse), κειμενικοφ είδουσ 

(genre), κειμενικοφ φφουσ (register&style) κακϊσ και ςτο επίπεδο τθσ εκφοράσ του λόγου. 

Αυτό ςθμαίνει πωσ κατανοεί και αρκρϊνει λόγο που υπακοφει ςτουσ κανόνεσ που διζπουν 

το λεξικογραμματικό, φωνολογικό και ςθμαςιολογικο-πραγματολογικό ςφςτθμα τθσ 

γλϊςςασ-ςτόχου.  

 

- Διαμεςολαβεί μεταξφ κειμζνων και ςυνομιλθτϊν, μεταφζροντασ πλθροφορίεσ από τθν 

ελλθνικι γλϊςςα ςτθ γλϊςςα-ςτόχο με τρόπο κατάλλθλο για τθν περίςταςθ επικοινωνίασ 

και ανάλογα με το τι απαιτεί θ επικοινωνιακι δραςτθριότθτα κάκε φορά.  
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Οι εξετάςεισ αποτελοφνται από 4 Ενότθτεσ: 

 
ΕΝΟΣΗΣΑ 1:ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΓΛΩΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΗ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΠΣΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3:ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 

 

Κατωτζρω θα εξετάςουμε την Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικοφ λόγου και προφορική 

διαμεςολάβηςη 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 

Οι δοκιμαςίεσ προφορικισ παραγωγισ και προφορικισ διαμεςολάβθςθσ ςτοχεφουν: 

α)  ςτον ζλεγχο ικανοτιτων των υποψθφίων να εκκζςουν επιχειρθματολογία πάνω ςε ζνα 

κοινωνικό, κεωρθτικό ι πρακτικό ηιτθμα παράγοντασ λόγο με γραμματικά ορκό και 

επικοινωνιακά αποτελεςματικό τρόπο, δθλαδι ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του γλωςςικοφ 

ςυςτιματοσ και ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ επικοινωνίασ που ορίηονται από τθ δοκιμαςία,  

β) ςτον ζλεγχο τθσ ικανότθτασ ελεφκερθσ διατφπωςθ απόψεων αναφορικά με κάποιο ηιτθμα που 

τίκεται ςε πολυτροπικό κείμενο-ερζκιςμα που τουσ δίνεται και  

γ) ςτθ διαπίςτωςθ τθσ ικανότθτασ του υποψθφίου να απαντιςει ςε ερωτιματα που κα του 

τεκοφν πάνω ςε ζνα κζμα με αφορμι ελλθνικό κείμενο, τισ πλθροφορίεσ του οποίου πρζπει να 

μεταφζρει ςτο ςυνομιλθτι ι τουσ ςυνομιλθτζσ του. 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 

Ο υποψιφιοσ επιπζδου Γ1 ι Γ2 κα πρζπει να αντιλαμβάνεται πλιρωσ τισ κοινωνιογλωςςικζσ και 

κοινωνικοπολιτιςμικζσ ςυνζπειεσ τθσ γλϊςςασ που χρθςιμοποιοφν οι φυςικοί ομιλθτζσ και να 

μπορεί να αντιδράςει ανάλογα. κα πρζπει επίςθσ να είναι ςε κζςθ να εκφραςτεί με ευχζρεια και 

αυκορμθτιςμό, ςχεδόν χωρίσ προςπάκεια. Μόνο ζνα γνωςιακά δφςκολο κζμα μπορεί να 

εμποδίςει τθ φυςικι, ομαλι ροι τθσ γλϊςςασ. 

Τζλοσ, κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να λειτουργιςει ωσ διαμεςολαβθτισ για να μεςολαβιςει 

αποτελεςματικά ανάμεςα ςε ομιλθτζσ τθσ γλϊςςασ-ςτόχου και γραπτά κείμενα ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ και κοινωνιογλωςςικζσ διαφορζσ.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, ο υποψιφιοσ επιπζδου Γ1 να δείξει ότι ζχει τθν ικανότθτα να μιλιςει για ζνα 

ηιτθμα και να ανταλλάξει πλθροφορίεσ παράγοντασ λόγο με κατανοθτι προφορά, με γραμματικά 

ορκό και επικοινωνιακά αποτελεςματικό τρόπο, δθλαδι, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του 

γλωςςικοφ ςυςτιματοσ, ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ επικοινωνίασ. Δθλαδι κα του ηθτθκεί να 
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απαντιςει ςε ερωτιματα και να τοποκετθκεί πάνω ςε ζνα κζμα, με αφορμι ζνα ελλθνικό 

κείμενο, τισ πλθροφορίεσ του οποίου μεταφζρει ςτον ςυνομιλθτι ι τουσ ςυνομιλθτζσ του. 

Ειδικότερα, ο υποψιφιοσ κα κλθκεί να χρθςιμοποιιςει τθ γλϊςςα για να εκτελζςει τισ εξισ 

δραςτθριότθτεσ: 

 

4.1. Να διατυπϊςει ι να αναπτφξει και να αιτιολογιςει μια άποψθ, μια επικυμία ι μια πρόκεςι 

του. 

4.2. Να προβάλει ι να αναπτφξει μια ιδζα, ζνα επιχείρθμα. 

4.3. Να ςυμπαραταχκεί με τθν άποψθ άλλου ι να υποςτθρίξει το επιχείρθμα άλλου ομιλθτι. 

4.4. Να παρουςιάςει και να αναπτφξει πλευρζσ ενόσ ηθτιματοσ  και να αντιπαραβάλει τα 

πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα διαφορετικϊν προτάςεων. 

4.5. Να διατυπϊςει υποκζςεισ ι πικανά «ςενάρια» ςχετικά με μια κατάςταςθ ι με τθν εξζλιξι 

τθσ, με τα εμπλεκόμενα πρόςωπα, με τισ πράξεισ τουσ, κτλ. 

4.6. Να διατυπϊςει επιφυλάξεισ ςχετικά με ιδζεσ ι προτάςεισ άλλων, ςχετικά με αιτίεσ και 

ςυνζπειεσ από τθν ζκβαςθ μιασ κατάςταςθσ. 

4.7. Να διατυπϊςει ι να επαναδιατυπϊςει επιχειριματα, απόψεισ, ιδζεσ, με τρόπο που να είναι 

κατάλλθλοσ για διαφορετικοφσ αποδζκτεσ, ςε διαφορετικά ςυγκειμενικά πλαίςια. 

4.8. Να διατυπϊςει πρόταςθ για τθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ και να τθν υποςτθρίξει 

αιτιολογϊντασ τθν. 

4.9. Να δϊςει οδθγίεσ ενεργειϊν ι και να διατυπϊςει ςχζδιο δράςθσ. 

4.10. Να ςυνοψίςει το περιεχόμενο μιασ ομιλίασ ι μιασ ςυηιτθςθσ. 

4.11. Να διατυπϊςει μία κοινι απόφαςθ ι κοινό ςυμπζραςμα πάνω ςε ζνα ηιτθμα ι ςχζδιο 

δράςθσ. 

4.12. Να ηθτιςει διευκρινίςεισ, επεξθγιςεισ. 

4.13. Να αναφερκεί ςτα λεχκζντα άλλων ςυνομιλθτϊν προκειμζνου να ςχολιάςει ι να 

απαντιςει. 

4.14. Να παρζμβει, χωρίσ να διακόψει το ςυνομιλθτι του, χρθςιμοποιϊντασ επίςθμθ ι 

ανεπίςθμθ γλϊςςα ανάλογα με τθν επικοινωνιακι κατάςταςθ (αν χρειάηεται, να 

χρθςιμοποιιςει χιοφμορ, λόγο ςυναιςκθματικό, υπαινικτικό, κτλ.). 

4.15. Να παραχωριςει τον λόγο ςε ςυνομιλθτι ι να δθλϊςει ολοκλιρωςθ τθσ παρζμβαςισ του. 

 

Ο υποψιφιοσ επιπζδου Γ2 κα κλθκεί να χρθςιμοποιιςει τθ γλϊςςα για να εκτελζςει 

επιπρόςκετα τισ εξισ δραςτθριότθτεσ: 

4.16. Να περιγράψει με γλαφυρότθτα καταςτάςεισ, ςκθνζσ, ςυμβάντα, προςωπικζσ εμπειρίεσ με 

ςυνεχι και ςυνεκτικό λόγο. 

4.17. Να χρθςιμοποιιςει ιδιωματικζσ εκφράςεισ αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία που ζχει θ χριςθ 

τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ περιςτάςεισ. 

4.18. Να αναδιατυπϊςει ςε επίςθμθ γλϊςςα εκφράςεισ κακθμερινότθτασ που χρθςιμοποίθςε ο 

ςυνομιλθτισ του μεταφζροντασ όςα είπε εκείνοσ ςε άλλο ακροατιριο, και το αντίκετο, (π.χ. 

να εξθγιςει κάτι ςφνκετα διατυπωμζνο ςε παιδιά, χρθςιμοποιϊντασ απλό, κακθμερινό 

λόγο). 

4.19. Να αντιπαρατεκεί με τθν άποψθ άλλου ςυνομιλθτι εκφράηοντασ τθ διαφωνία του. 
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4.20. Να κάνει δθμόςια ανακοίνωςθ για κάποιο κζμα με ευχέρεια χρθςιμοποιϊντασ το ανάλογο 

φφοσ και λόγο, ϊςτε να μεταδϊςει αποτελεςματικά τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςτο 

ακροατιριο. 

4.21. Να παρουςιάςει ζνα ςφνκετο κζμα ςε ακροατιριο που δεν είναι εξοικειωμζνο με αυτό 

προςαρμόηοντασ το λόγο του ανάλογα, προκειμζνου να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κοινωνικισ περίςταςθσ. 

4.22. Να διορκϊςει τθν ανακρίβεια που διατφπωςε κάποιοσ. 

4.23. Να διαμεςολαβιςει για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ που προζκυψε με πειςτικά 

επιχειριματα. 

4.24. Να ςυνοψίςει το περιεχόμενο ενόσ γραπτοφ κειμζνου, κτλ., από τθν ελλθνικι ι τθν ξζνθ 

γλϊςςα.  

4.25. Να χρθςιμοποιιςει τισ κατάλλθλεσ φράςεισ και ςτρατθγικζσ επικοινωνίασ προκειμζνου να 

παραχωριςει τον λόγο ςε ςυνομιλθτι του ι να πάρει τον λόγο (και να τον διατθριςει), να 

παρζμβει ςτθν κουβζντα, να κερδίςει χρόνο ενϊ ςκζφτεται ι να δθλϊςει ολοκλιρωςθ τθσ 

παρζμβαςισ του. 

4.26. Να διατυπϊςει τισ ςκζψεισ ςχετικά με ζνα ηιτθμα που κζτει ο ςυνομιλθτισ του με 

δομθμζνο και ιεραρχθμζνο τρόπο. 

4.27. Να παρζμβει ςε ςυηθτιςεισ που αφοροφν ςε κοινωνικά ηθτιματα, χρθςιμοποιϊντασ  ςαφι 

επιχειριματα και γλϊςςα επίςθμθ ι ανεπίςθμθ ανάλογα με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ, 

χρθςιμοποιϊντασ επίςθσ, όταν χρειάηεται, χιοφμορ, λόγο ςυναιςκθματικό, υπαινικτικό, κτλ. 

4.28. Να παρουςιάςει με ςαφινεια ζνα ηιτθμα ι ζνα πρόβλθμα, αναφζροντασ επιχειριματα 

υπζρ και κατά, αναλφοντασ και τθ δικι του άποψθ γι’ αυτό. 

4.29. Να περιγράψει με λεπτομζρειεσ και ςαφινεια τθ διεξαγωγι μιασ διαδικαςίασ. 

4.30. Να ανταλλάξει ςφνκετεσ πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ γφρω από ηθτιματα που ςχετίηονται 

με τον κοινωνικό χϊρο ςτον οποίο κινείται. 

4.31. Να ςυνκζςει πλθροφορίεσ και ςτοιχεία από διάφορεσ πθγζσ με ςτόχο τον 

επαναπροςδιοριςμό ενόσ προβλιματοσ. 

4.32. Συμμετζχοντασ ςε επίςθμθ ςυνομιλία, προςωπικό διάλογο ι μια ςυνζντευξθ, να κζςει 

ερωτιματα με ςκοπό να ςυλλζξει πλθροφορίεσ για ςυγκεκριμζνο ηιτθμα ι πρόςωπο ι να 

διευκρινίςει πλθροφορίεσ. 
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Διάρκεια των ενοτήτων τησ εξζταςησ  

Ο χρόνοσ που δίνεται ςτουσ υποψθφίουσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ενότθτασ 1 είναι εκατόν είκοςι 

(120) λεπτά τθσ ϊρασ, για τθν Ενότθτα 2 εκατόν είκοςι (120) λεπτά τθσ ϊρασ, ενϊ για τθν Ενότθτα 

3 δίνονται τριάντα (30) λεπτά τθσ ϊρασ για τθν ολοκλιρωςι τθσ. Οι τρεισ πρϊτεσ ενότθτεσ 

εξετάηονται ςυνεχόμενα με δφο μικρά διαλείμματα. Η Ενότθτα 4, θ οποία διαρκεί ςυνολικά και 

αυτι περίπου μιςι ϊρα, εξετάηεται χωριςτά και οι υποψιφιοι καλοφνται να εξεταςτοφν ανά 

ηεφγθ. Στον κάκε υποψιφιο αναλογοφν 15 λεπτά τθσ ϊρασ περίπου (για οδθγίεσ, ανάγνωςθ 

κειμζνων που αποτελοφν πθγι πλθροφοριϊν και για παραγωγι λόγου).  

 

υνοπτικώσ, ςτθν ενότθτα 4 ηθτείται από τουσ υποψιφιουσ να: 

1. παράγουν επιχειρθματολογία ςε ςυνεχι λόγο  

2. ερμθνεφςουν χιουμοριςτικά κείμενα ι λογοτεχνικά αποςπάςματα 

3. επεξθγιςουν τθ κζςθ τουσ πάνω ςε κάποιο κζμα 

4. ςυνοψίςουν το περιεχόμενο κειμζνων που τουσ δίνονται ςτα ελλθνικά (προφορικι 

διαμεςολάβθςθ) με ςκοπό να μεταφζρουν κζςθ/επιχειριματα του ςυγγραφζα, το ςκοπό 

του κειμζνου, κτλ. 

 

 



 

 
 

DÜZEY C1&C2   Avrupa Konseyi’nin Ortak Avrupa Çerçevesi doğrultusundadır. D Ö N E M  

BÖLÜM 4           SINAV GÖREVLĠSĠNĠN KĠTAPÇIĞI  Deneme Testi - Şubat 2018 

 

 

 

  
  

Υποσργείο Παιδείας, Έρεσνας και Θρηζκεσμάηων  

Eğitim, AraĢtırma ve Din ĠĢleri  Bakanlığı 

Κραηικό Πιζηοποιηηικό Γλωζζομάθειας 

D e v l e t  D i l  S e r t i f i k a s ı  

 C1&C2 SöyleĢi çerçevesi - Etkinlik 1, 2 ve 3 

 Sınav konuları - 1. 2. ve 3. etkinliğin soruları 

 Sınav sürecinde dikkat edilecek noktalar 

 C1&C2 değerlendirme cetveli 

Bu kitapçık Sözlü Anlatım Sınavı görevlilerine iki (2) saat önce verilmelidir. 

C DÜZEYİ SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FORMU 

A) 1.ETKİNLİK  
MÜZAKERE  GÖRÜŞ BİLDİRME 
 

1 Yetersiz  Aday, müzakerenin/tartışmanın sağladığı istemleri fazla ayrıntıya girmeden kısa 
ve basit cümleler ile tekrarlayarak cevaplar ve / veya sorunun ikinci bölümüne 
kısa, fazla bilgilendirici olmayan cevaplar verir. 

3 Orta yetkin  Aday, etkinliği yeterli derecede cevaplar. Sorunun birinci bölümünde fikirlerini 
fazla ayrıntıya girmeden ifade edip istenilen somut bilgileri verebilir ve sorunun 
ikinci bölümünde ise verdiği bazı argümanları destekleyerek cevap verir. 

5 Tam yetkin  Aday, başarılı bir şekilde istenilen etkinliği cevaplar. Sorunun birinci bölümünde 
kapsamlı bir argüman geliştirerek açıklayıcı bir şekilde kendi fikirlerini ifade 
ederken sorunun ikinci bölümünde ise fikirlerini uygun ve açık bir şekilde 
destekler ve kanıtlar. 

 

B) 2.ETKİNLİK  
Fikrini Savunma 
FİKRİNİZİ BİLDİRİN 
 

1 Yetersiz  Aday, çok şekilli metinlerde sunulan ana konuyu tanımlamakta ve tartışmakta 
güçlük çekmekte ve sorunun ikinci bölümüne açık ve fikrini destekleyici cevaplar 
veremez. 

3 Orta yetkin  Aday, kısmen istenilenlere cevap verir. Sorunun yalnız bir bölümüne değinir ya 
da sorunun iki bölümüne de kısmen, yani, cevabını ayrıntılarıyla anlatmadan 
veya verilen tüm bilgilere değinmeden yanıt verir. 
 

5 Tam yetkin  Aday, sorunun ilk kısmına verilen bilgileri etkili bir şekilde kullanarak, 
istenilenlere uygun bir şekilde cevap verir, sorunun ikinci kısmında ise fikirlerini 
destekleyici ve net cevaplar vererek ifade edip  tatmin edici bir şekilde etkinliği 
başarıyla tamamlar. 
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C) 3.ETKİNLİK  
Aracılık yapma ve bilgiyi aktarma 
ARACILIK VE BİLGİ AKTARMA 
 

1 Yetersiz  Aday, Yunanca metindeki gerekli bilgilerin bazılarını aktarır veya aktardığı bazı 
bilgilerle Yunanca metnin yanlış anlaşılmasına neden olur veya istenilen bilgileri 
Yunanca metinden doğru bir şekilde aktaramaz. 

3 Orta yetkin  Aday, yabancı dildeki bilgi, görüş ve argümanları aktarırken dil açısından zor 
olan bazı bilgileri aktarmaktan kaçınarak, zorlukla yanıtlar. Aday sıklıkla, 
iletişimsel durumun gerektirmediği bir şekilde, yanıtını geniş bir şekilde 
açıklama ihtiyacını duyar. 

5 Tam yetkin  Aday, istenilene uygun, doğru ve makul bilgi seçimi yaparak etkin bir şekilde 
aracılık eder. 

 

 

SESBİLİMSEL EDİNÇ 

Sesletim ve vurgu 
 

1 Yetersiz  Adayın sesletimi nettir ancak aday, bazen telaffuz ya da vurgu hataları yaparak 
dinleyicinin kendisini anlamasını zorlaştırır.  

3 Orta yetkin  Aday, açık ve doğal bir sesletim  ve vurgu elde etmiştir. 

5 Tam yetkin  Aday doğal ve net bir şekilde kendini  ifade eder. Anlamın ince ayrıntılarını ifade 
edebilmek için sesletimi ve sözcük vurgusunu doğru bir şekilde değiştirebilir. 
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Sözlüksel çeşitlilik ve denetim 
 

1 Yetersiz  Adayın nispeten zengin bir sözcük dağarcığı vardır; fakat sözcük bilgisindeki 
eksiklikler adayı sık sık anlamı geniş bir şekilde anlatmaya  veya örnekler 
vermeye zorlar. Durum içeriğiyle tam olarak uyuşmayan kelimeler, cümleler ve 
ifadeler kullanabilir. 

3 Orta yetkin  Adayda, bilgi eksikliklerinin, belli bir şekilde ifadeleri arama ya da kaçınma 
stratejilerini kullanmaksızın, kolaylıkla üstesinden gelmesine izin veren geniş bir 
sözcük dağarcığı mevcuttur. Deyimsel ifadelerde ve konuşma dilinde iyi bir 
kavrayışa sahiptir. Bazen ufak tefek geçişler yapsa da ciddi  anlamda sözlü hata 
yapmaz. 

5 Tam yetkin  Aday, konuşmadaki anlamların ince nüanslarını doğru bir şekilde iletmek, 
vurgulamak, ayırım yapmak ve belirsizliği ortadan kaldırmak için farklı dil 
yapılarını kullanarak fikirleri yeniden oluşturmada büyük esneklik 
göstermektedir. Ayrıca pek çok deyim ve sözlü terim hakkında geniş bilgiye 
sahiptir. Adayın dil bilgisindeki eksikliklerden dolayı söylemek istediği şeyleri 
kısıtlamaya mecbur olduğunu gösteren belirgin işaretler bulunmamaktadır. 

 
 

Dilbilgisel doğruluk 
 

1 Yetersiz  Aday, anlaşılır olmakla beraber dilbilgisel yapıların doğruluğunda, söz diziminde 
veya durum bağlamına uygun yapıların kullanımında hatalar yapar (örn. Edilgen 
fiil kullanır ve aktif olmadığı durumlarda bunu gerektiren iletişim durumu). 

3 Orta yetkin  Aday, yüksek düzeydeki dilbilgisel doğruluğunu ve uygunluğunu sürekli olarak 
sürdürür; hatalar azdır ve genelde hataların fark edilmesi zordur. 

5 Tam yetkin  Aday dikkatini başka bir yere odaklamış olsa bile, tutarlı bir şekilde, karmaşık 
dilbilgisi yapılarının kontrolünü elinde tutmaktadır (örneğin, ileri planlamada). 
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Akıcılık 
 

1 Yetersiz  Adayın konuşma akışı, duruma uygun tüm dilbilgisel yapılara sahip 
olmadığından, oldukça yavaştır. Dolayısıyla, kendini ifade etmek için sık sık 
duraksamalar yapar. 

3 Orta yetkin  Aday kendisini, bazı tereddütleri olsa bile, akıcı ve tutarlı bir şekilde ifade 
edebilir. Yalnız kavramsal açıdan zor olan bir konunun, adayın doğal ve sorunsuz 
dil akışını engelleyebileceği düşünülmektedir. 

5 Tam yetkin  Aday, kendisini, gündelik dilde, doğal bir akışla kendiliğinden ve akıcı bir şekilde 
ifade eder, herhangi bir ifade zorluğunda ise, fark edilmeden, sorunu 
geçiştirerek, üstesinden gelir. Aday, farklı dil biçimlerini kullanarak vurgulamak 
istediği fikirlerini yeniden biçimlendirme ve iletişimsel   koşullarla ilgili 
durumlara, doğru yanıt verme konusunda büyük esneklik gösterir. 

 
 

Etkileşim becerileri 
 

1 Yetersiz  Aday; ne söylemek istediğini bilmediğinde veya söylediği bir şeyin yanlış 
anlaşıldığını fark ettiğinde, uygun etkileşim becerileri kullanarak sorunu aşmada 
biraz zorluk çeker. 

3 Orta yetkin  Aday, dilbilgisindeki eksikliklerinin fark edilmemesi için, başka kelimelerle ifade 
ve geçiştirme yöntemleri kullanır. Bir sorunla karşılaştığında, konuşma akışını 
tamamen bozmadan söylemek istediği şeyi yeniden yapılandırır. 

5 Tam yetkin  Aday, hatırlamadığı bir kelimenin karşılığını, hiç farkedilmeden pürüzsüzce, 
başka bir yapıyla değiştirir. Konuşmayı zahmetsizce ve ustalıkla yeniden 
yapılandırır. 
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Bağlaşıklık ve bağdaşıklık 
 

1 Yetersiz  Adayın ürettiği konuşmada, bazen muhakeme eksiklikleri bulunmaktadır 
(örneğin, bağlantısız fikirler, yanlış bağlantılı fikirler, ani konu değişiklikleri). 
Aday, sözlü metnin tek tek kesimlerinin bağlayıcıları olarak işlev gören sözcükler 
ve cümleler kullanabilse de, bunlar bütünde kısmen kopuk/bağlantısız 
görünmektedir. 

3 Orta yetkin  Aday, örgütsel yapı kalıpların, bağlayıcıların ve bağdaşıklık araçlarının kontrollü 
kullanımını gösteren düzgün akışlı, iyi yapılandırılmış sözlü bir konuşma üretir. 

5 Tam yetkin  Aday, değişik örgütsel yapı kalıplarını, çok çeşitli bağlayıcılarını ve diğer 
bağdaşıklık araçlarını uygun ve etkili bir biçimde kullanarak tutarlı ve tam 
bağdaşık bir konuşma üretir. 

 
 

1=  C1 düzeyi için yetersiz 

2= C1 düzeyi için  kısmi yetkin 

3=  C1 düzeyi için yetkin 

4= C2 düzeyi için yetkin 

5= C2 düzeyi için Tam yetkin 



ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΗ & ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΔΞΔΣΑΗ ΔΠΙΠΔΓΟΤ Γ 

(Γ1 & Γ2): Η ΓΙΚΗ ΜΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

Νοέμβπιορ 2018



Οι εξεηάζειρ για πιζηοποίηζη επιπέδος Γ2

Διαβακμιςμζνθ εξζταςθ επιπζδου Γ, ςυνολικισ διάρκειασ 5 ωρϊν:

 Το γραπτό μζροσ τθσ εξζταςθσ διαρκεί 4 ϊρεσ και 30 λεπτά

 Το προφορικό μζροσ τθσ εξζταςθσ διαρκεί 30 λεπτά 

 Για πρϊτθ φορά διενεργοφνται εξετάςεισ επιπζδου Γ τθν επόμενθ 
εξεταςτικι περίοδο

 Οι εξετάςεισ αυτισ τθσ περιόδου κα διεξαχκοφν 24-25 Νοεμβρίου 2018

2



Η διαβαθμιζμένη εξέηαζη Γ

 Όπωσ οι εξετάςεισ για τθν πιςτοποίθςθ των επιπζδων Α και Β, θ εξζταςθ 
επιπζδου Γ εξετάηει: 

 Ενότθτα 1: Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου και γλωςςικι επίγνωςθ

 Ενότθτα 2: Παραγωγι γραπτοφ λόγου και γραπτι διαμεςολάβθςθ

 Ενότθτα 3: Κατανόθςθ προφορικοφ λόγου

 Ενότθτα 4: Παραγωγι προφορικοφ λόγου και διαμεςολάβθςθ

3



Ενότητα 4Ενότητα 4
Παραγωγι Προφορικοφ Λόγου και 

Προφορικι Διαμεςολάβθςθ 
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Παραγωγή Προφορικοφ Λόγου και 
Προφορική Διαμεςολάβηςη

Δοκιμαςίεσ και … προκλήςεισ για τον υποψήφιο 
 Δοκιμαςία 1: Θζςθ/Αντίκεςθ (Debate)

 Δοκιμαςία 2: Εξιγθςθ/υποςτιριξθ άποψθσ

 Δοκιμαςία 3: Διαμεςολάβθςθ
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Παραγωγή Προφορικοφ Λόγου και 
Προφορική Διαμεςολάβηςη

Δοκιμαςία 1: Θζςη/Αντίθεςη (Debate) 

Οι υποψιφιοι καλοφνται να πάρουν μια κζςθ/ςτάςθ (κετικι ι αρνθτικι) 
πάνω ςε ζνα κοινωνικό ηιτθμα:

 Γ1 υποςτθρίηουν τθ κζςθ χρθςιμοποιϊντασ επιχειριματα που 
δίνονται μζςα από μια κάρτα-ερζκιςμα (role card) 

 Γ2 υποςτθρίηουν, εξθγοφν και επιχειρθματολογοφν ςε ςχζςθ με 
μια κζςθ/κατάςταςθ που τουσ δίνεται, θ οποία ςχετίηεται με τθν ίδια 
κεματικι. 
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Παπαγυγή Πποθοπικού Λόγος και 

Πποθοπική Γιαμεζολάβηζη

Γοκιμαζία 1 – ένα παπάδειγμα

– Βλ. ζελίδα 5 και 6 ηου δοκιμαζηικού ηεζη (Δείγμαηος).
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Παπαγυγή Πποθοπικού Λόγος και 

Πποθοπική Γιαμεζολάβηζη

Γοκιμαζία 2: Δξήγηζη/ςποζηήπιξη άποτηρ 

Οι υποψιφιοι καλοφνται να ςχολιάςουν/«ερμθνεφςουν κριτικά» ζνα 
πολυτροπικό κείμενο, λ.χ., γελοιογραφίεσ, κόμικσ, ανζκδοτα, διαφθμίςεισ, 
λογοτεχνικά κείμενα, κτλ., και να εκφράςουν τθ γνϊμθ τουσ ςχετικά με 
αυτά που βλζπουν.

Γ1 ςχολιάηουν, ερμθνεφουν αυτό που βλζπουν,

Γ2 εκφράηουν τθ γνϊμθ τουσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ, το κζμα,     
κτλ., που πραγματεφεται το πολυτροπικό κείμενο. 



Παραγωγή Προφορικοφ Λόγου και 
Προφορική Διαμεςολάβηςη

Δοκιμαςία 2 – ζνα παράδειγμα

9

Βλ. ζελίδα 7, 8 και 9 ηου 

δοκιμαζηικού ηεζη
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Δοκιμαςία 3: Διαμεςολάβηςη

Γ1 να ςυνοψίςουν το περιεχόμενο του κειμζνου ι ζνα μζροσ του

Γ2 να μεταφζρουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ από το κείμενο, 
ςτθν ολότθτά τουσ και με τισ ςχετικζσ λεπτομζρειεσ, ςτθν Τουρκικι 
γλϊςςα. 

Παπαγυγή Πποθοπικού Λόγος και 

Πποθοπική Γιαμεζολάβηζη

Οι υποψιφιοι καλοφνται να διαβάςουν ζνα ελληνικό κείμενο και:



Παπαγυγή Πποθοπικού Λόγος και 

Πποθοπική Γιαμεζολάβηζη

Δοκιμαςία 3 – ζνα παράδειγμα

11

Βλ. ζελίδα 10, 11, 12, 13 και 14 ηου 

δοκιμαζηικού ηεζη.
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Παπαγυγή Πποθοπικού Λόγος και 

Πποθοπική Γιαμεζολάβηζη

Γενικά σαπακηηπιζηικά

 Οι δοκιμαςίεσ:

- εξετάηουν και τα δφο επίπεδα

- ζχουν ερϊτθμα με δφο ςκζλθ, ζνα για το κάκε επίπεδο 

- τα ερωτιματα του Γ2, είναι μεγαλφτερθσ δυςκολίασ από του Γ1, και απαιτοφν από τουσ 
υποψιφιουσ να παραγάγουν με ευχζρεια γραμματικά ορκό και επικοινωνιακά 
αποτελεςματικό λόγο. 

 Πολυτροπικά κείμενα από αυθεντικζσ πηγζσ:

γελοιογραφίεσ, κόμικσ, ανζκδοτα, διαφθμίςεισ, λογοτεχνικά κείμενα

 Κείμενα διαμεςολάβηςησ:

- ςφνκετα και εκτενι Ελλθνικά κείμενα

- από αυκεντικζσ πθγζσ (λ.χ., άρκρα εφθμερίδων και περιοδικϊν, διαδίκτυο, κτλ.)

- κεματικζσ που απαιτοφν τθ χριςθ εξειδικευμζνου λεξιλογίου



Διαβαθμιςμζνη Εξζταςη Επιπζδου ΓΔιαβαθμιςμζνη Εξζταςη Επιπζδου Γ::

Η δική μασ ταυτότητα
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1

 ΔΙΑφοροποίηςη

 ΔΙΑβάθμιζη

 ΔΙΑμεζολάβηζη

Α) Καμία άλλθ εξζταςθ ςτθν Ελλθνικι αγορά δεν 
προςφζρει τθ δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ – μζςω  μιασ 
διαβακμιςμζνθσ και διαφοροποιθμζνθσ εξζταςθσ
(graded & intergraded) – τόςο ςτα χαμθλότερα όςο και 
ςτα 2 υψθλότερα επίπεδα γλωςςομάκειασ ςφμφωνα με 
το Κ.Ε.Π.Α., βοθκϊντασ ζτςι τουσ υποψθφίουσ να 
κερδίςουν χρόνο και χριμα.

Β) Είναι το μόνο εξεταςτικό ςφςτθμα που ηθτάει από 
τουσ υποψθφίουσ να διαμεςολαβιςουν πλθροφορίεσ 
(mediation)
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 Η εξζταςθ του ΚΠΓ είναι φτιαγμζνθ ειδικά για τον/τθν
υποψιφιο που ηει και εργάηεται ςτθν Ελλάδα ςε αντίκεςθ με
άλλεσ εξετάςεισ που απευκφνονται ςε ζνα μωςαϊκό
υποψθφίων ανά τον κόςμο.

 Η εξζταςθ του ΚΠΓ είναι αποτζλεςμα μιασ εξειδικευμζνθσ
προςπάκειασ ανταπόκριςθσ ςτισ ανάγκεσ πιςτοποίθςθσ ενόσ
ςυγκεκριμζνου κοινοφ.

2
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4

Οι εξετάςεισ του ΚΠΓ δεν κινοφνται με γνϊμονα το
οικονομικό κζρδοσ (non-profit driven), κακϊσ
αποτελοφν προϊόν αλλά και υπθρεςία που το
Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων
προςφζρει ςτουσ πολίτεσ.
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5

 Οι κεματικζσ, θ ιδεολογία αλλά και ο τρόποσ απεικόνιςθσ και
ερμθνείασ του κόςμου (world construal and representation)
ςτισ εξετάςεισ ΚΠΓ διαφζρει από τισ ςυνικεισ ςτερεοτυπικζσ
απεικονίςεισ που εντοπίηονται ςε άλλα εξεταςτικά
ςυςτιματα.

 Το ΚΠΓ καλλιεργεί ζτςι μια ωφζλιμθ αναδραςτικι επίδραςθ
(backwash effect) τόςο ςτθ διδαςκαλία όςο και ςτον ίδιο τον
υποψιφιο.
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• Οι εξετάςεισ του ΚΠΓ ςτθρίηονται ςε ποικιλία κειμζνων και
κειμενικϊν ειδϊν και θ κατανόθςι τουσ δεν βαςίηεται μόνο
ςτθ γλϊςςα ςτθν οποία είναι ςυντεταγμζνα αλλά και ςτθν
πολυτροπικότθτά τουσ και το γενικότερο “ςτιςιμο”
παρουςίαςθσ και οπτικοποίθςθσ του κειμζνου (genre variety
& multimodality).

6
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7

• Το ΚΠΓ αντιμετωπίηει τθ γλωςςικι επίγνωςθ των υποψθφίων
ωσ αλλθλζνδετθ και άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν ικανότθτα
κατανόθςθσ κειμζνων και δεν τθν διαφοροποιεί
δθμιουργϊντασ μια διαφορετικι ενότθτα.



Ευχαριςτοφμε για την προςοχή ςασ!Ευχαριςτοφμε για την προςοχή ςασ!

http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/
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DÜZEY C1&C2 Avrupa Konseyi’nin Ortak Avrupa Çerçevesi doğrultusundadır. 

BÖLÜM 1 Konuşma ve Aracılık Becerisi: Sınava girenin kitapçığı 

  
 

Dönem  Deneme Testi 

 

DİKKAT  Konuşma Sınavı'nın süresi: 30 dakika. 

 Sınavdan sonra bukitapçığı sınav odasında kırakınız. 
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1. ETKİNLİK: FİKİR BEYAN ETME 

 

 
  

 

 Günümüz toplumunun olmazsa 

olmazı. 

 Ülke ve bireyin gelişimine katkı 

sağlama. 

 Öğrenme sürecinin uygulanması ve bu 

kapasitenin geliştirilmesi. 

 Zihinsel ve kişisel olgunlaşmanın 

gelişmesi. 

  

 

 Toplum tarafından aşırı değerlendi. İş 

sahibi olmayı garantilemez. 

 Pratik beceriler kazandırmak yerine, 

sadece öğrenme uğruna öğrenmeyi 

sağlar. 

 İş deneyimi kazandırmaz; sadece 

mesleki eğitim verir. 

 Yatırım gerektirir, ancak gelir sağlamaz. 

 

  
 
 
 

   

  

 

 

 Memnuniyet ifadesi sayılır. 

 Verimli çalışanlar için bir ödül. 

 Daha iyi hizmete yönlendirir. 

 Çalışanın düşük maaşını destekler. 

  

 

 

 Ödenecek hesabı artırır. 

 Servis kalitesini olumsuz etkiler. 

 Vergisiz gelir getirir. 

 Çalışanlar arasında gelir eşitsizliği 

oluşturur. 

 

  
 
 
 

   

  

 

 

 

 

 Zaman tasarrufu sağlar; eğlence ve 

alışverişi birleştirir. 

 Park yeri bulma kolaylığı. 

 Tek çatı altında her şeyi bulma fırsatı. 

 Çeşitli hizmetler ve ürünler sunar. 

  

 

 

 

 

 Kişilerarası ilişkileri desteklemez.  

 İhtiyaç duyulmayan şeyleri satın almaya 

yönlendirir. 

 Betonlaşmaya yol açar. 

 Kira ve arazi fiyatlarının yükselmesine 

neden olur. 
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 Para tasarrufu sağlar. 

 Başarma hissi verir. 

 Bir kişinin çeşitli yetenekler 

geliştirmesine yardımcı olur. 

 Hoş zaman geçirme. 

  

 

 

 Zaman alıcıdır. 

 Talimatları takip etmek genellikle zordur. 

 Özel beceriler gerektirir. 

 Elde edilen sonuç başarısız olabilir. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 Diğer bilimsel alanlara katkıda bulunur. 

 Kendimiz ve evren hakkında daha 

fazla şey öğrenmemize yardımcı olur. 

 Yeni enerji kaynakları keşfine yol 

açarak insanlığa fayda sağlar. 

 İnsanın macera ve başarı için olan 

arzularını tatmin eder. 

  

 

 

 Çevreye olumsuz etkileri vardır. 

 Büyük hasara neden olabilir. 

 Çok masraflıdır. 

 Diğer alanlara yapılacak yatırımları 

engeller. 

 

  
 
 
 

   

  

 

 

 Kullanımı kolaydır. 

 Dünyada ulaşamayacağınız insanlarla 

bağlantı kurmanızı sağlar. 

 Bilgi, düşünce, fikir vb. paylaşma 

alanıdır. 

 İnsanların ücretsiz iletişim kurmalarına 

yardımcı olur. 

  

 

 

 Takıntı / bağımlılık haline gelebilir.  

 Gerçek dışı verilere dayanan yapay 

ilişkiler yaratabilir. 

 Kötüye kullanılabilir. 

 Kişisel verilere kolayca ulaşabilme 

sağlar. 
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2. ETKİNLİK: TEK TARAFLI KONUŞMA - FİKRİNİZİ BİLDİRİN 

 

SET 1 
ADAY A 

 
 

 

ADAY B 
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SET 2 
 

ADAY A 

 
 

ADAY B 

 



ΚΚΠΠγγ  / Türkçe Sınavı                                                                                                                    Deneme Testi 

 

Düzey C1&C2 / Bölüm 4                                                                                                                         Sayfa 9 

SET 3 
 

ADAY A 

 
 

ADAY B 
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3. ETKİNLİK: SÖZLÜ ANLATIMDA ARACILIK VE BİLGİYİ AKTARMA 

 

70.000 kitap ve 11.000 dergi bilgisayarınızda 
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Miller’in Marussi Colossus’u 
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Liberallerin ve muhafazakârların beyin yapısı 
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Farklı bir uzaktan öğretim programı  
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Akıllı cihazların geleceği 
 

 
 



 

 
 

DÜZEY C1&C2      Avrupa Konseyi’nin Ortak Avrupa Çerçevesi doğrultusundadır. D Ö N E M  

BÖLÜM 4              SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI Deneme Testi 

 

 

 

  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

E ğ i t i m  v e  D i n  İ ş l e r i  B a k a n l ı ğ ı  

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

D e v l e t  D i l  S e r t i f i k a s ı  

 C1&C2 Söyleşi çerçevesi - Etkinlik 1, 2 ve 3 

 Sınav konuları - 1. 2. ve 3. etkinliğin soruları 

 Sınav sürecinde dikkat edilecek noktalar 

 C1&C2 değerlendirme cetveli 

Bu kitapçık Sözlü Anlatım Sınavı görevlilerine iki (2) saat önce verilmelidir. 

SINAV GÖREVLİLERİNE C DÜZEYİ KONUŞMA YÖNERGESİ 

 

C DÜZEYİ İÇİN MUHATAP ÇERÇEVESİ 

Βölüm 1 (Isınma soruları &1. Etkinlik) 

  

MUHATAP ÇERÇEVESİ, sözlü sınav konuşmasında değişkenliklerin azaltılması ve sınava girme deneyiminin 

tüm adaylar için aynı olmasını sağlamak amacıyla sunulmuştur. Lütfen aşağıdaki yönergeleri sınavda uygulamak 

üzere dikkatlice okuyun. 

 

Kendimizi tanıtma  

Sınav 

görevlisi: 

- Merhaba. Hoşgeldiniz. Değerlendirme formlarınızı alabilir miyim lütfen? 

- Teşekkür ederim, oturun lütfen. 

Benim adım ..........,  

Lütfen sınav süresince yüksek sesle ve açık bir biçimde Türkçe konuşun. Etkinlik 

yönergelerini tekrarlamamı ya da gerekli başka açıklamalar yapmamı isteyebilirsiniz, 

ancak yalnız Türkçe olarak. Peki… adınız nedir? (not edin.). Ya sizinki?(not edin.) 

Sınav 

görevlisi: 

(Aday A’ya ) Evet…, (ADI), ne iş yapıyorsunuz? / nerede yaşıyorsunuz?/ Boş 

zamanınız –hobileriniz var mı? gibi (ortamı ısıtmak ve adayı tanımak amacıyla genel 

sorular sorun.) 

Sınav 

görevlisi: 

(Aday B’ye) Ya siz, (ADI), bu sınava neden katılıyorsunuz? / Siz ne iş 

yapıyorsunuz? / İşte / okulda çok yoğun musunuz? gibi (ortamı ısıtmak ve adayı 

tanımak amacıyla genel sorular sorun.) 

 

1. Etkinlik (Toplam iki aday için 8 dakika - her bir aday için 4 dakika) 

Sınav 

görevlisi: 

- Tamam. Şimdi 1. etkinliğe başlayalım. Her birinize iki bölümden oluşan bir soru 

soracağım ve yanıtlamak için her birinizin dört dakikası olacak. Görüşünüzü açık 

bir biçimde belirtmeli ve savunmalısınız. 

(Aday A ile başlayın) 

(Aşağıda verilen sorulardan birini seçin ve adaya sorun) 

Sınav 
görevlisi: 

(Αday bitirdiğinde) - Teşekkür ederim. 

(Aşağıda verilen sorulardan (aday A’ya sorduğunuzdan) FARKLI bir soru seçin ve aday B’ye sorun) 

Sınav 
görevlisi: 

(Αday bitirdiğinde) - Teşekkür ederim. 



ΚΚΠΠγγ  / Devlet Dil Sertifikası  Deneme Testi 

 DÜZEY C1&C2     BÖLÜM 4 SAYFA      2 

 

1. ETKİNLİK: FİKİR BEYAN ETME 
 

1. SET (ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ) 

ADAY A (Kart 1)  

 Üniversite eğitiminin yararlı olduğuna inananlardansınız. Kart 1 ‘deki ipuçlarını kullanarak düşüncenizi 

doğrulayın. 

 Bazı insanlar üniversite eğitiminin, insanın ufkunu kesinlikle genişlettiğini iddia ediyor. Siz ne 

düşünüyorsunuz? Cevabınızı destekleyin. 

ADAY B (Kart 2) 

 Üniversite eğitiminin yararlı olduğuna inanmayanlardansınız. Kart 2 ‘deki ipuçlarını kullanarak düşüncenizi 

doğrulayın. 

 Bazı insanlar, mesleki eğitimin üniversite eğitimine göre ‘daha kolay’ bir alternatif olduğunu iddia ediyor. Siz 

ne düşünüyorsunuz? Cevabınızı destekleyin. 

 

2. SET (BAHŞİŞ) 

ADAY A (Kart 3)  

 Kart 3 ’teki ipuçlarını kullanarak, garsonlara bahşiş verilmesi gerektiği fikrini savunun. 

 Bazı insanlar, bu tür getirilerin çalışanların daha verimli olmasını sağladığını savunuyorlar. Siz ne 

düşünüyorsunuz? Cevabınızı destekleyin. 

ADAY B (Kart 4) 

 KART 4 ’teki ipuçlarını kullanarak, garsonlara bahşiş verilmesi gerekmediği fikrini savunun. 

 Bazı insanlar, bahşiş vermenin devlet bütçesine katkı sağlamadığı fikrindedir. Siz ne düşünüyorsunuz? 

Cevabınızı destekleyin. 

 

3. SET (ALIŞVERİŞ MERKEZİ) 

ADAY A (Kart 5)  

 Alışveriş merkezlerinde alışveriş yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Kart 5’teki ipuçlarını kullanarak nedenini 

anlatın. 

 Alışveriş merkezleri, gençlerin takılmaları için ideal bir yerdir. Siz ne düşünüyorsunuz? Cevabınızı 

destekleyin. 

ADAY B (Kart 6) 

 Alışveriş merkezlerine karşısınız. Ayrıca alışveriş yapmaktan da hoşlanmıyorsunuz. Kart 6’daki ipuçlarını 

kullanarak nedenini anlatın. 

 Bazı insanlar alışveriş merkezlerinin çevreyi ve yerel işletmeleri olumsuz yönde etkilediğini iddia ediyor. Siz 

ne düşünüyorsunuz? Cevabınızı destekleyin. 
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4. SET (KENDİ İŞİNİ KENDİN YAP) 

ADAY A (Kart 7)  

 İnsanların evde kendi başlarına bir şeyler yapmayı öğrenmeleri ve elektrikçi, tesisatçı vb. gibilerine çok para 

vermek zorunda kalmamaları gerektiğine inanıyorsunuz. Kart 7’deki ipuçlarını kullanarak neden böyle 

düşündüğünüzü anlatın. 

 Bazı insanlar, tamirat işleriyle uğraşmaktan zevk almıyor. Kart 7’deki ipuçlarını kullanarak onları aksine ikna 

edin. 

ADAY B (Kart 8) 

 İnsanlar, elektrikçi, tesisatçı, marangoz gibi profesyoneller tarafından yapılması gereken işleri yapmayı 

denememeleri gerektiğine inanıyor. Kart 8’deki ipuçlarını kullanarak neden böyle düşündüğünüzü anlatın. 

 Son zamanlarda 'Kendi işini kendin yap' fikri akım haline geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Cevabınızı 

destekleyin. 

 

5. SET (UZAY ARAŞTIRMA PROGRAMLARI) 

ADAY A (Kart 9)  

 Kart 9’daki ipuçlarını kullanarak, uzay araştırma programlarına yapılan yatırımın yararlı olduğu görüşünü 

destekleyin. 

 Uzay bilimcileri, bu programların "uluslararası takım ruhu"nun gelişmesine katkıda bulunduğunu savunuyor. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Cevabınızı destekleyin. 

ADAY B (Kart 10) 

 Kart 10’daki ipuçlarını kullanarak, uzay araştırma programlarına yapılan yatırımın faydasız olduğu görüşünü 

destekleyin. 

 Bazı insanlar bu programlara harcanan paranın boşuna harcama olduğunu ve harcamaların daha iyi 

nedenler (örneğin eğitim, sağlık) için kullanılabileceğini savunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Cevabınızı 

destekleyin. 

 

6. SET (FACEBOOK) 

ADAY A (Kart 11)  

 Facebook hesap sahibi olma taraftarısınız. Kart 11’deki ipuçlarını kullanarak, görüşünüzü destekleyin. 

 Bazı insanlar, sosyal ağların, ifade özgürlüğünü teşvik ettiğini savunuyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? 

Cevabınızı destekleyin. 

ADAY B (Kart 12) 

 Facebook hesap sahibi olma karşıtısınız. Kart 12’deki ipuçlarını kullanarak, görüşünüzü destekleyin. 

 Bazı insanlar, sosyal ağların suç faaliyetleri için yeni bir eylem alanı oluşturduğunu savunuyor. Siz ne 

düşünüyorsunuz? Cevabınızı destekleyin. 
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2. Etkinlik (Toplam 8 dakika – Her aday için 4 dakika) 

Sınav 

görevlisi: 

- Tamam. Şimdi 2. etkinliğe geçiyoruz. Her birinize bir veya daha fazla metin verip iki kısmı 

olan soruyu soracağım. Yanıtlamak için her birinizin dört dakikası olacak.  

(Aday B ile başlayın). 

Sizden…………(Aday B’nin adı) başlayalım. Sayfa ………….(Kitapçıktan bir sayfa seçin) çevirin 

ve metne (takımdan A veya B metni seçin) bakın ve ……..(aşağıda verilen metnin sorusunu 

okuyun) . 1 dakika boyunca metne bakın ve daha sonra sorunuzu tekrarlayacağım. 

(Bir dakika sonra), Hazır mısınız? (Soruyu tekrarlayın). 

(Aday B bitiridiğinde) Teşekkür ederim. 

Şimdi, ……… (Aday A’nın adı), sizin sıranız. Lütfen sayfa ……… (Kitapçıktan Aday B ile aynı 

sayfayı seçin) çevirin ve metne (sayfanın aynı takımından öteki metni A veya B, yani Aday B için 

seçtiğinizden farklı metni seçin) bakın ve ……. (aşağıda verilmiş soruyu seçin) 1 dakika boyunca 

metne bakın ve daha sonra sorunuzu tekrarlayacağım. 

(Bir dakika sonra), Hazır mısınız? (Soruyu tekrarlayın). 

(Aday A bitirdiğinde) Teşekkür ederim. 

 

2. ETKİNLİK: TEK TARAFLI KONUŞMA - FİKRİNİZİ BİLDİRİN 
 

SET 1  

A. Karikatüre bakarak ilettiği mesajı açıklayın. Siz buna katılıyor musunuz?  

Eğitimli olmanın iş garantisi sağlayıp sağlamadığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Anlatın. 

B. Karikatüre bakarak ilettiği mesajı açıklayın. Siz buna katılıyor musunuz?  

Bilgisayarın okul eğitimindeki rolü hakkında düşüncelerinizi belirtin.  

SET 2  

A. Karikatüre bakarak ilettiği mesajı açıklayın. Siz buna katılıyor musunuz?  

Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin sizce en olumsuz etkisi nedir? 

B. Karikatüre bakarak ilettiği mesajı açıklayın. Siz buna katılıyor musunuz?  

Siz bu karikatürü komik buluyor musunuz? Neden? Açıklayın. 

SET 3  

A. Afişe bakarak ilettiği mesajı açıklayın. Siz buna katılıyor musunuz?  

Sizce bu sözün çağdaş toplumlarda geçerliliği var mı? Anlatın. 

B. Afişe bakarak ilettiği mesajı açıklayın. Siz buna katılıyor musunuz?  

Başarısızlığa uğramak hedeflerinizden vazgeçme nedeni olabilir mi? Yorumlayın . 
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C1&C2 DÜZEYİ İÇİN MUHATAP ÇERÇEVESİ  

(3. Etkinlik) 

 

3. Etkinlik (İki aday için toplam 10 dakika- her aday için 5 dakika.) 

Sınav 

görevlisi: 

- Şimdi 3. etkinliğe geçelim. Her birinizden birbirinden farklı ancak bazı yönlerden birbiriyle 

ilgili Yunanca metin okumanızı ve iki kısmı olan soruyu cevaplamanızı isteyeceğim. 

Metinlerinizi okuduktan sonra, sorunuzu cevaplamak için 5 dakikalık bir süreniz olacak. 

İsterseniz bazı notlar almanız için boş kağıt kullanabilirsiniz. İkinizin de metinlerinizi okumak 

için 2 dakikanız olacak ve sonra, siz başlamadan ben sorunuzu tekrarlayacağım. (Bu sefer 

Aday A ile başlayın) 

Sizden…………(Aday A’nın adı) başlayalım. Sayfa ………….(Aday kitapçığından metnin olduğu 

sayfayı seçin) çevirin ve metne (metni seçin) bakın ve ……..(metnin sorusunu okuyun). 2 dakika 

boyunca metni okuyun ve siz başlamadan, size sorunuzu tekrarlayacağım. 

2 dakika sonra, 

Şimdi,……… (Aday B’nin adı), sizin sıranız. Lütfen sayfa ……… (Aday kitapçığından farklı bir 

sayfa seçin) çevirin ve metne bakın ve ……. (soruyu seçin ve sorun). 2 dakika boyunca metni 

okuyun ve siz başlamadan, size sorunuzu tekrarlayacağım. 

2 dakika sonra, 

Şimdi,……… (Aday B’nin adı), lütfen kitapçığınızı Aday A sorusunu yanıtlayana kadar kapatın. 

Sizden…………(Aday A’nın adı) başlayalım. Hazır mısınız? (Soruyu tekrarlayın). 

(Aday A bitirdiğinde) Teşekkür ederim. 

Şimdi,……… (Aday B’nin adı) sizinle devam edelim. Hazır mısınız? Kitapçığınızı yeniden açın. 

(Soruyu tekrarlayın). (Aday B bitirdiğinde) Teşekkür ederim. 

Sınav tamamlandı. İkinize de iyi günler diliyorum. 

 

3. ETKİNLİK: SÖZLÜ ANLATIMDA ARACILIK VE BİLGİYİ AKTARMA 

  

70.000 kitap ve 11.000 dergi bilgisayarınızda (Sayfa 10) 

SORU 1 Metninizi okuyun ve bize "Kallipos" girişimi hakkında bilgi verin. Daha sonra aynı metne 

dayanarak AMELib'in ne olduğunu ve amaçlarını açıklayın. 

Miller’in Marussi Colossus’u (Sayfa 11) 

SORU 2 Metni okuyun ve Henry Miller'in Atina ve iklimini nasıl anlattığını bize bildirin. Sonra, aynı metne 

dayanarak Miller'in orada geçirdiği süre boyunca Yunanistan hakkındaki izlenimlerinden 

bahsedin. 

Liberallerin ve muhafazakârların beyin yapısı (SAYFA 12) 

SORU 3 Metninizi okuyun ve bize Londra Üniversitesi (UCL) tarafından yapılan araştırmanın bulgularını 

bildirin. Ardından, aynı metne dayanarak, araştırmanın yapıldığı yolu/yöntemi bize bildirin. 
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Farklı bir uzaktan öğretim programı (SAYFA 13) 

SORU 4 Metninizi okuyun ve "Müze ve çocuk" başlıklı uzaktan eğitim programından bize söz edin. 

Ardından, aynı metne dayanarak, bize bu programın oluşturduğu farklı birimlerden bahsedin. 

Akıllı cihazların geleceği (SAYFA 14) 

SORU 5 Metninizi okuyun ve yakın gelecekte kablosuz iletişim bağlantılarının kullanımı hakkında 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği raporunun neler söylediğini bize bildirin. Ardından, aynı 

metne dayanarak bize internetten bahsedin. 

 

Sözlü sınav sırasında oluşabilecek olası sorunlar 

 

SORUN ÇÖZÜM 

Eğer aday yanıt vermekte tereddüt  

ediyor, uzun süre duraksıyor ya da çok 

kısa bir yanıt veriyorsa ... 

1. Adayın son tümcesini vurgulayarak tekrarlayın. 

2. Tetikleyici /teşvik edici bazı sorular sorun. (Eklemek istediğiniz bir 

şey var mı?… gibi). 

3. Daha basit sorular sorarak konuyu detaylandırın.  

Aday, heyecanlı ya da gerginse ve  

konuşmakta güçlük çekiyorsa … 

1. Gülümseyin, adayın daha rahat hissedebileceği vücut dili, yüz 

ifadeleri ve tonlama kullanın.  

2. Eğer ilk olarak heyecanlı adayla başladıysanız diğer adayla devam 

edin ve heyecanlı adaya daha sonra tekrar dönün.  

Eğer aday konuşmaya katıl(a)mıyorsa  

ya da konuşmayı sürdüremiyorsa … 

1. Adaya soruyu tekrar etmenizi isteyip istemediğini sorun. 

2. Adayın konuşmaya başlaması için Yunanca metinde hangi bilginin 

bu konu ile ilgili olduğunu sorun. 

3. Aday takıldıysa adayın son sözlerini başka bir şekilde ifade edin. 

4. Aday duraksamaya devam ediyorsa, diğer adaya dönün. 

5. Eğer aday konuş(a)mamaya devam ediyorsa, diğer adayla 

konuşmada bu adayın yerini siz alın.  

Eğer aday 2. etkinlikte diğer aday  

yerine sınav görevlisine doğru  

konuşuyorsa … 

1. Araya girin ve konuşmalarını birbirlerine yöneltmelerini isteyin.  

2. Etkinliğe başlamadan önce birbirlerine bakmaları açısından 

adayların sandalyelerini birbirlerine doğru çevirmelerini istemeniz 

yararlı olacaktır. 

 

NOT: 

 (Yukarıda söz edildiği türden) Herhangi başka bir yardım ya da yönlendirme, final notu verilirken göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

 Orada adaylara yardım etmek ya da onlara bir şey öğretmek için değil, onları değerlendirmek için 

bulunduğunuzu unutmayın. Öğretmen rolüne girip adaya aradığı bir sözcüğü söylemek, adayın devam 

edebilmesi için tümcesini tamamlamak çok kolaydır. Gereksiz yardımda bulunmaktan olabildiğince 

kaçının. 

 Etkinlik sorularının basit sözcükler ve basit tümce yapıları ile ifade edilmesine özen gösterilmiştir. 

Sorulara yeni bilgi eklemeyin ve onları değiştirmeyin. 

 Eğer adaylardan biri sorulardaki bir sözcüğü anlamıyorsa, eğer isterse, soruyu/konuyu değiştirmeden 

sözcüğün eşanlamlısını söyleyebilirsiniz. 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


