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e-mail: secr@turkmas.uoa.gr   

 

Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2013 

 

Πξνο ηνπο ππνςήθηνπο εμεηαζηέο πξνθνξηθνύ ιόγνπ Σνπξθηθήο γιώζζαο  

ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο 

 

 

Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
 
      ελόςεη ηεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε ηεο Σνπξθηθήο γιώζζαο, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ηνλ Νοέμβπιο 2013 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί εμέηαζε ηνπ επίπεδος Γ1.  
 
      Γηα ηνλ ιόγν απηό, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ηνπ Δ.Κ.Π.Α. «Αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο 
Αμηνιόγεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο Γισζζνκάζεηαο  ΠΡΑΞΗ 1 : Γηαθνξνπνηεκέλεο θαη Γηαβαζκηζ-
κέλεο Δζληθέο Δμεηάζεηο Γισζζνκάζεηαο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ Σνπξθηθήο 
08 «Δπηκόξθσζε αμηνινγεηώλ θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε εμεηαζηώλ ηεο Σνπξθηθήο», δηνξγαλώλνπκε ζηηο 25 θαη 26 Μαΐνπ 2013 δύν ζεκηλάξηα 
(ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε αληηζηνίρσο), πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνύλ νη εμεηαζηέο ζην 
λέν απηό επίπεδν εμέηαζεο. 
 
      Σα ζπγθεθξηκέλα ζεκηλάξηα απεπζύλνληαη ζε όινπο όζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην 
επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην γηα ην δηαβαζκηζκέλν επίπεδν Β (Β1 & Β2) θαη πξαγκαηνπνηνύληαη σο 
εμήο: 
 

 • ζηελ Αζήλα, άββαην 25 Μαΐνπ 2013, ώξα 10.00 – 15.00, ζηελ έδξα ηνπ Σκήκαηνο 
Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ, Καπιαλώλ 6 (πάξνδνο ηεο ίλα, ζην 
ύςνο ηεο όισλνο), Αζήλα, Σ.Κ. 106 80, ηει.: 210.36.34.592. 
 
 • ζηε Θεζζαινλίθε, Κπξηαθή 26 Μαΐνπ 2013, ώξα 10.00 - 15.00, ζην Ξελνδνρείν «AD 
Imperial Palace», Αληηγνληδώλ 13, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 546 23, ηει.: 2310.508.300. 
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ηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ ζα παξνπζηαζηνύλ: 
■  ε δνκή, νη πεξηγξαθεηέο ηνπ επηπέδνπ Γ1 
■ ε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο Δλόηεηαο 4 (παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη δηακεζν-
ιάβεζε) 
■ ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο Δλόηεηαο 4  
■ ην δείγκα ζεκάησλ θαζώο θαη καγλεηνζθνπεκέλεο πξνζνκνηώζεηο ηεο εμέηαζεο ηεο 
Δλόηεηαο 4  
 

      Καιό ζα ήηαλ, πξηλ ηελ πξνζέιεπζή ζαο ζην ζεκηλάξην, λα έρεηε κειεηήζεη ζην ζύλνιό ηνπ ην 
δείγκα ζεκάησλ ηεο εμέηαζεο επηπέδνπ Γ1, ην νπνίν ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 
Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ 
http://www.turkmas.uoa.gr/kratiko-pistopoihtiko-glwssoma8eias-kpg/deigmata-e3etasewn-kpg-
toyrkikis-glossas/deigma-e3etashs-epipedoy-g1.html   
θαζώο θαη ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΘΠΑ 
http://minedu.gov.gr/eksetaseis/kpg/866-kpg/deigmata-kpg/9516-tourkiki-glwssa-g1.html 
 
      Γηα ηελ θαιιίηεξε νξγάλσζε ησλ ζεκηλαξίσλ, ζαο παξαθαινύκε, κέρξη ηελ Πέκπηε 2 Μαΐνπ 
2013, λα επηβεβαηώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε έλα από ηα δύν πξνγξακκαηηζκέλα ζεκηλάξηα, σο 
εμήο: (1) απανηώνηας ζηο παρόν email (2) μέζω FAX ζηο 210.36.37.947 (3) ζηελ 
ηλεκηρονική διεύθσνζη vasotheodo@turkmas.uoa.gr 
 
       εκεηώλεηαη όηη ε ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα ηελ επηινγή ζαο ζηε 
δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. Γηα ηελ επηινγή ησλ εμεηαζηώλ αξκόδηα είλαη ε Γηεύζπλζε 
Πηζηνπνίεζεο ηεο Γλώζεο Ξέλσλ Γισζζώλ (ΓΠΓΞΓ), ε νπνία πξηλ από θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν 
θαη αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ππνςεθίσλ, ηελ θαηαλνκή ηνπο αλά ηελ Διιάδα, ηνλ 
κόληκν ηόπν δηακνλήο ζαο θαη άιια θξηηήξηα, επηιέγεη θαη θαηαλέκεη ηνπο εμεηαζηέο. Δπίζεο, δελ 
πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην. 

      Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ηαπηόηεηα πηζηνπνίεζεο ησλ 
ζηνηρείσλ ζαο. αο παξαθαινύκε, επίζεο, λα δειώζεηε θαηά ηελ πξνζέιεπζή ζαο πηζαλέο αιιαγέο 
πνπ αθνξνύλ ηε δηεύζπλζή ζαο, πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία, ηελ απόθηεζε ελόο λένπ ηίηινπ ζπνπδώλ 
ή θαη άιισλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ  ώζηε λα επηθαηξνπνηεζεί ην Μεηξών Αμηνινγεηώλ. 
 
      ηνπο ζπκκεηάζρνληεο ζην ζεκηλάξην ζα ρνξεγεζεί ζρεηηθή Βεβαίσζε. 
 
      Γηα νξγαλσηηθά δεηήκαηα κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηε ΓΠΓΞΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 
Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην ηειέθσλν 210.34.42.257.  
 
αο επραξηζηνύκε γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ππνζηήξημή ζαο ζην Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό 
Γισζζνκάζεηαο. 
 
 
 

 
Η επηζηεκνληθώο ππεύζπλε ηνπ Τπνέξγνπ 
 
 
 
 
 
Μ. Μαπξνπνύινπ Λέθηνξαο  
Σκήκα Σνπξθηθώλ πνπδώλ  
θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ 
Δ.Κ.Π.Α. 
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TMHMA ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ  - Δ.Κ.Π.Α. 

 
ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ 

 
 
 
 
 

ΔΞΔΣΑΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ   
 

ΔΠΙΠΔΓΟ Γ1 
 

άββαηο 25 Μαΐος 2013 
 

Αθήνα 
 

 
ηόσοι ηος ζεμιναπίος 
 

Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε ζηελ ελεκέξσζε ησλ ήδε επηκνξθσκέλσλ ζην δηαβαζκηζκέλν 
επίπεδν Β (Β1 &Β2) εμεηαζηώλ Σνπξθηθήο γιώζζαο ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα εμεηάζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ 
Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο (ΚΠΓ) θαη εηδηθόηεξα ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ηεο 4εο Δλόηεηαο ζην 
επίπεδν Γ1: παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη πξνθνξηθή δηακεζνιάβεζε (κέζσ δηάδξαζεο). 
πγθεθξηκέλα, ζα αλαθεξζνύκε 

 

 ζην ζύζηεκα εμεηάζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο (ΚΠγ), ζηε δηάξζξσζε ησλ 
εμεηάζεσλ θαη ην πξνθίι ησλ εμεηαδνκέλσλ (κε έκθαζε ζηνπο πεξηγξαθεηέο επηπέδνπ Γ1) 

 ζηε δηάξζξσζε ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο επηπέδνπ Γ1 (4ε Δλόηεηα) 

 ζηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ηεο 4εο Δλόηεηαο  

 ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ εμεηαζηώλ 

 ζηε ζύγθξηζε ηεο πξνζδνθώκελεο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ εμεηαδνκέλσλ κεηαμύ  
δηαβαζκηζκέλνπ επηπέδνπ  Β θαη επηπέδνπ Γ1 

 ζηε ζράξα θαη ηα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο εμέηαζεο επηπέδνπ Γ1 ζηελ 4ε Δλόηεηα  

 ζην δείγκα ζεκάησλ εμέηαζεο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ επίπεδνπ Γ1 (4ε Δλόηεηα), κέζσ 
καγλεηνζθνπεκέλεο πξνζνκνίσζεο (δύν πξνζνκνηώζεηο) ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο,  θαζώο θαη 
ζηε ρξήζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο. 

 
 
 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ  
 

10:00-10.30 Έλαξμε - Αιιεινγλσξηκία 

10.30-10.50 
 πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ 

Γισζζνκάζεηαο (ΚΠΓ), ηεο δηάξζξσζεο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηνπ πξνθίι ησλ 
εμεηαδνκέλσλ κε έκθαζε ζηνπο πεξηγξαθεηέο επηπέδνπ Γ1 (ελεκεξσηηθά δειηία 1&2) 

 Η δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο, 4εο Δλόηεηαο, επηπέδνπ Γ1 (ελεκεξσηηθό 
δειηίν 3) 

10:50-12:00 
 Οη αξκνδηόηεηεο ησλ εμεηαζηώλ (ελεκεξσηηθό δειηίν 4, 5 θαη 6) 

 ύγθξηζε κεηαμύ ηεο πξνζδνθώκελεο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ 
εμεηαδνκέλσλ ζηα επίπεδα δηαβαζκηζκέλν Β θαη Γ1 (ελεκεξσηηθό δειηίν 8) 

12.00-12.30 ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ 

12:30-15:00 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο, παξαθνινύζεζε δύν πξνζνκνηώζεσλ εμέηαζεο 4εο Δλόηεηαο θαη 
αμηνιόγεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ 

 Σν έληππν αμηνιόγεζεο (ελεκεξσηηθό θπιιάδην 7) θαη ηα επηκέξνπο θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο ηεο εμέηαζεο επηπέδνπ Γ1 ζηελ 4ε Δλόηεηα (ελεκεξσηηθό δειηίν 9) 

 Γείγκα εμεηάζεσλ ηεο 4εο Δλόηεηαο (έληππν ππνςεθίνπ, θάθεινο εμεηαζηή) θαη 
ςεθηνπνηεκέλε πξνζνκνίσζε εμέηαζεο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη 
δηακεζνιάβεζεο επηπέδνπ Γ1 

 Αμηνιόγεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζηηο (δύν) πξνζνκνηώζεηο εμέηαζεο κε ρξήζε ησλ 
θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο από ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηέρνληεο ζην επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην     

                                                   πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα  
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TMHMA ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ  

Δ.Κ.Π.Α 

 
ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ 

 
 
 
 
 

ΔΞΔΣΑΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ   
 

ΔΠΙΠΔΓΟ Γ1 
 

Κςπιακή 26 Μαΐος 2013 
 

Θεζζαλονίκη 
 

 
ηόσοι ηος ζεμιναπίος 
 

Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε ζηελ ελεκέξσζε ησλ ήδε επηκνξθσκέλσλ ζην δηαβαζκηζκέλν 
επίπεδν Β (Β1 &Β2) εμεηαζηώλ Σνπξθηθήο γιώζζαο ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα εμεηάζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ 
Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο (ΚΠΓ) θαη εηδηθόηεξα ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ηεο 4εο Δλόηεηαο ζην 
επίπεδν Γ1: παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη πξνθνξηθή δηακεζνιάβεζε (κέζσ δηάδξαζεο). 
πγθεθξηκέλα, ζα αλαθεξζνύκε 

 

 ζην ζύζηεκα εμεηάζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο (ΚΠγ), ζηε δηάξζξσζε ησλ 
εμεηάζεσλ θαη ην πξνθίι ησλ εμεηαδνκέλσλ (κε έκθαζε ζηνπο πεξηγξαθεηέο επηπέδνπ Γ1) 

 ζηε δηάξζξσζε ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο επηπέδνπ Γ1 (4ε Δλόηεηα) 

 ζηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ηεο 4εο Δλόηεηαο  

 ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ εμεηαζηώλ 

 ζηε ζύγθξηζε ηεο πξνζδνθώκελεο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ εμεηαδνκέλσλ κεηαμύ  
δηαβαζκηζκέλνπ επηπέδνπ  Β θαη επηπέδνπ Γ1 

 ζηε ζράξα θαη ηα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο εμέηαζεο επηπέδνπ Γ1 ζηελ 4ε Δλόηεηα  

 ζην δείγκα ζεκάησλ εμέηαζεο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ επίπεδνπ Γ1 (4ε Δλόηεηα), κέζσ 
καγλεηνζθνπεκέλεο πξνζνκνίσζεο (δύν πξνζνκνηώζεηο) ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο,  θαζώο θαη 
ζηε ρξήζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο. 

 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ  
 

10:00-10.30 Έλαξμε - Αιιεινγλσξηκία 

10.30-10.50 
 πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ 

Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο (ΚΠΓ), ηεο δηάξζξσζεο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηνπ 
πξνθίι ησλ εμεηαδνκέλσλ κε έκθαζε ζηνπο πεξηγξαθεηέο επηπέδνπ Γ1 
(ελεκεξσηηθά δειηία 1&2) 

 Η δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο, 4εο Δλόηεηαο, επηπέδνπ Γ1 (ελεκεξσηηθό 
δειηίν 3) 

10:50-12:00 
 Οη αξκνδηόηεηεο ησλ εμεηαζηώλ (ελεκεξσηηθό δειηίν 4, 5 θαη 6) 

 ύγθξηζε κεηαμύ ηεο πξνζδνθώκελεο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ 
εμεηαδνκέλσλ ζηα επίπεδα δηαβαζκηζκέλν Β θαη Γ1 (ελεκεξσηηθό δειηίν 8) 

12.00-12.30 ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ 

12:30-15:00 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο, παξαθνινύζεζε δύν πξνζνκνηώζεσλ εμέηαζεο 4εο Δλόηεηαο θαη 
αμηνιόγεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ 

 Σν έληππν αμηνιόγεζεο (ελεκεξσηηθό θπιιάδην 7) θαη ηα επηκέξνπο θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο ηεο εμέηαζεο επηπέδνπ Γ1 ζηελ 4ε Δλόηεηα (ελεκεξσηηθό δειηίν 9) 

 Γείγκα εμεηάζεσλ ηεο 4εο Δλόηεηαο (έληππν ππνςεθίνπ, θάθεινο εμεηαζηή) θαη 
ςεθηνπνηεκέλε πξνζνκνίσζε εμέηαζεο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη 
δηακεζνιάβεζεο επηπέδνπ Γ1 

 Αμηνιόγεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζηηο (δύν) πξνζνκνηώζεηο εμέηαζεο κε ρξήζε ησλ 
θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο από ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηέρνληεο ζην επηκνξθσηηθό 
ζεκηλάξην     

                                                   πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα  

 

 

 

 

 

 



Ενημερωτικό δελτίο 1 

Κοινέρ πποδιαγπαθέρ  

(Δπίπεδο Γ1 – Πολύ καλή γνώζη) 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΙΑΓΡΑΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  

ΚΑΙ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ 
 

Καηανομή βαθμολογίαρ ζηιρ ενόηηηερ εξέηαζηρ 

 

Δνόηηηα  Β/γία Βάζη  

1η  Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ θαη γισζζηθή 

επίγλσζε 
25 8 

2η Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ θαη δηακεζνιά-

βεζε 
30 9 

3η Καηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ 25 8 

4η Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη δηακε-

ζνιάβεζε 
20 6 

ΤΝΟΛΟ 100  

 

Καηανομή σπόνος ανά ενόηηηα: 
1η ενόηηηα: Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ θαη γισζζηθή επίγλσζε  80΄ 

2η ενόηηηα: Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ θαη δηακεζνιάβεζε   90΄ 

3η ενόηηηα: Καηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ  25΄ 

4η ενόηηηα: Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη δηακεζνιάβεζε   20΄-25΄/2 = 10΄ 

 

Έκηαζη κειμένυν ανά ενόηηηα: 
Kαηανόηζη:     Παπαγυγή 

1ε ελόηεηα: 1500    2
ε
 ελόηεηα   300-340  

3ε ελόηεηα  απξνζδηόξηζηε  4ε ελόηεηα  απξνζδηόξηζηε 

 

 

 

 



Πεπιγπαθικοί δείκηερ ηηρ γνώζηρ ηηρ γλώζζαρ-ζηόσος  

 
- Να θαηαλννύλ θείκελα κεγάιεο έθηαζεο θαη «πςεινύ βαζκνύ δπζθνιίαο». 

- Να εθθξάδνληαη κε επρέξεηα ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια 

γηα ηελ πεξίπησζε ιεθηηθά ζρήκαηα θαη ην θαηάιιειν ύθνο. 

- Να ρξεζηκνπνηνύλ ηε γιώζζα κε επρέξεηα αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο, εθπαηδεπηηθέο ή 

επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη. 

- Να παξάγνπλ νξζά δνκεκέλν πξνθνξηθό θαη γξαπηό ιόγν, αθόκε θαη γηα πνιύπινθα ζέκαηα, 

απνδεηθλύνληαο όηη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δηαηππώλνπλ πιεξνθνξίεο ή απόςεηο ζσζηά θαη λα 

νξγαλώλνπλ ζύλζεην, ζπλεθηηθό ιόγν.  

 

Ο ςποτήθιορ ππέπει να αποδείξει όηι είναι ζε θέζη:  

 

- Να δηαηππώζεη, λα αλαπηύμεη θαη λα αηηηνινγήζεη κηα άπνςε, κηα επηζπκία ή κηα πξόζεζε 

επηρεηξεκαηνινγώληαο. 

- Να δηαηππώζεη ππνζέζεηο ή πηζαλά «ζελάξηα» ζρεηηθά κε κηα θαηάζηαζε ή κε ηελ εμέιημή ηεο. 

- Να δηαηππώζεη επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηδέεο ή πξνηάζεηο άιισλ. 

- Να αληηπαξαβάιεη ηα πιενλεθηήκαηα / κεηνλεθηήκαηα αηηηνινγώληαο ηελ άπνςή ηνπ.  

- Να ζπλνςίζεη ην πεξηερόκελν κηαο νκηιίαο, ζπδήηεζεο. 

- Να δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο, επεμεγήζεηο. 

- Να παξέκβεη, ρσξίο λα δηαθόςεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ, επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια ζηνηρεία γηα ηελ 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε.  

- Να αλαθεξζεί ζε ήδε ιερζέληα, πξνθεηκέλνπ λα ζρνιηάζεη ή λα απαληήζεη. 

 

σεηικά με ηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηηρ διαμεζολάβηζηρ: 

- Να κεηαθέξεη ζηελ μέλε γιώζζα πιεξνθνξίεο από έλα γξαπηό θείκελν δηαηππσκέλν ζηελ 

Διιεληθή θαη αθνξά ζε δηάθνξα ζέκαηα. 

- Να αληαιιάμεη απόςεηο θαη πιεξνθνξίεο κε ηνλ άιιν ππνςήθην. 

- Να επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ ή θαηά ελόο ζέκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Ενημερωτικό δελτίο 2 

 

Ortak özellikler 

(C1 DÜZEYİ– YETKİN DİL KULLANICISI) 

 

SÖZLÜ DİLDE ÜRETİM, ETKİLEŞİM  VE BAŞKALARINA BİLGİ İLETME 
 

Sınav ünitelerine göre puan dağılımı 

 

ÜNİTE Puan  Geçer 

puan 

1. Okuma – anlama becerisi 25 8 

2. Yazma ve başkalarına bilgi iletme becerisi 30 9 

3. Dinleme – anlama becerisi 25 8 

4.  Konuşma – başkalarına bilgi iletme becerisi 20 6 

TOPLAM 100  

 

 

Ünitelere göre zaman dağılımı 

1 ünite: Okuma – anlama becerisi  80΄ 

2. ünite: Yazma ve başkalarına bilgi iletme becerisi  90΄ 

3 ünite: Dinleme – anlama becerisi 25΄ 

4 ünite: Konuşma ve başkalarına bilgi iletme becerisi 20΄-25΄/2 = 10΄ 

 

Ünitelere göre metin uzunlukları: 
Anlama     Yazma ve Konuşma 

1. ünite   1500    2. ünite   300-340  

3. ünite   belirtilmemiştir   4. ünite   belirtilmemiştir 

 

 

 



Hedef dildeki bilginin tanımlanmasında kullanılan göstergeler  

 
- Büyük uzunluktaki ve zorluktaki metinleri anlayabilme. 

- Durumsal bağlam için uygun dil seçimleri yaparak fikirlerini akıcı bir şekilde ifade edebilme. 

- Dili, sınavda istendiği biçimde, toplumsal, eğitimsel  ya da mesleksel gereksinimlere uygun olarak 

akıcı biçimde kullanabilmeleri beklenmektedir.  

- Çeşitli bilgi ya da görüşleri doğru bir biçimde ifade ederek bağdaşık ve karmaşık söylem 

düzenleme becerisine sahip olduklarını kanıtlayarak karmaşık konularda dahi olmak üzere iyi 

yapılandırılmış sözlü ve yazılı dili üretebilmeleri beklenmektedir.   

 

Aday aşağıdaki durumları gerçekleştirebildiğini göstermek durumundadır:  

 
- Tartışarak bir görüşü, bir dileği, bir niyeti ifade etmek, geliştirmek ve nedenini gösterebilmek 

durumundadır.  

- Bir durum ya da onun gelişimiyle ilgili varsayımları ya da olası “senaryoları” ifade edebilmelidir.    

- Başkalarının fikirleri ya da önerileriyle ilgili tereddütlerini ifade edebilmelidir.   

- Düşüncesini destekleyerek (bir durumun) olumlu ve olumsuz yönlerini karşılaştırabilmelidir.  

- Bir konuşmanın ya da diyaloğun içeriğini özetleyebilmelidir.  

- Bir konuda açıklama isteyebilmelidir.  

- Muhatabını bölmeden iletişimsel duruma uygun öğeleri seçerek müdahalede bulunabilmelidir.  

- Bir konuda yanıt vermek ve yorumda bulunmak için önceden söylenenlere gönderimde 

bulunabilmelidir 

 

Başkalarına bilgi iletme etkinlikleri ile ilgili:  

 

- Yunanca yazılmış ve çeşitli konularda olabilecek bir metinden hedef dile bilgi aktarabilmelidir.  

- Diğer adayla görüş ve bilgi alış verişinde bulunabilmelidir.  

- Bir konunun yanında ya da karşısında olduğunu belirtebilmelidir.  

 

 

 
 


