
Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 



Μξοτέπ γλχρρικήπ και 
πξλιςιρμικήπ γμώρηπ (1) 

G Σε πραγματικές 
Γνώσεις σχετικά με τη περιστάσεις επικοινωνίας 
λειτουργία της γλώσσας 

Με κείμεμα μξμξςοξπικά 
ή/και πξλσςοξπικά 
ασθεμςικξύ γοαπςξύ και 
ποξτξοικξύ λόγξσ 



Μξοτέπ γλχρρικήπ και πξλιςιρμικήπ γμώρηπ 
(2) 

Ενσυνείδητη γνώση της 
λειτουργίας της 
γλώσσας 

Με γλωσσικές, υφολογικές 
και κειμενικές επιλογές 
κατάλληλες για την 
περίσταση => 
προϋποθέτουν πολιτισμικές 
γνώσεις εφόσον: γλώσσα 
και πολιτισμός => 
αμφίδρομη σχέση 



Μξοτέπ γλχρρικήπ και πολιτισμικής γνώσης 
(3) 

D 

> Βασικές κοινωνικές 

G Πολιτισμικές συνθήκες πρακτικές 

παοαγχγήπ και > Κυρίαρχα ήθη και έθιμα 
λειςξσογίαπ ςηπ 
γλώρραπ-ρςόυξσ, ξ ι 
ξπξίεπ ποξϋπξθέςξσμ 
ενξικείχρη με: 

> Κοινωνικές 
συμπεριφορές 

> Διαπροσωπικές, 
διαφυλικές, 
διαπολιτισμικές, ταξικές 
διαφορές 



Μορφές γλωσσικής και πξλιςιρμικήπ γμώρηπ 
(4) 

Β 

G Διαπολιτισμική G τη χρήση της γλώσσας-
ρσμείδηρη, η ξπξία ρςόυξσ για μα διαςσπώρει 
ελέγυεςαι έμμερα και νοήματα που αποδίδονται 
ποξκύπςει από: ρςημ ελλημική και 

αντίστροφα, 

G τις γλωσσικές επιλογές σε 
ποικίλες περιστάσεις 
επικξιμχμίαπ εμςόπ και 
εκτός του οικείου 
πολιτισμικού περίγυρου. 



Περιγραφικοί δείκτες της γνώσης της 
γλώσσας-στόχου(Ι) 

9 

G Γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της γλώσσας 

G Ενσυνείδητη γνώση της λειτουργίας της γλώσσας 

G Τρόποι χρήσης της γλώσσας 

G Πολιτισμικές συνθήκες παραγωγής και λειτουργίας της 
γλώσσας 

G Διαπολιτισμκή συνείδηση 



Όλξι ξ ι σπξφήτιξι, αμεναοςήςχπ επιπέδξσ, 

Αμαμέμεςαι μα είμαι 
ικαμξί, όςαμ παοάγξσμ 
ποξτξοικό λόγξ 

μα υοηριμξπξιξύμ ςα 
απαοαίςηςα γλχρρικά, 
παοαγλχρρικά και 
ενχγλχρρικά 
υαοακςηοιρςικά, ρςξιυεία 
απαοαίςηςα για ςημ 
επικξιμχμία 



Στη διάρκεια της εξέτασης παραγωγής 
προφορικού λόγου (1) 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση: 

G να περιγράφουν ή/και να παρουσιάσουν με σαφήνεια 
πρόσωπα, αντικείμενα, καταστάσεις, εμπειρίες 
επικεντρώνοντας στα κύρια σημεία, 

G να περιγράφουν με σαφήνεια και λεπτομέρεια τα 
ενδιαφέροντα τους, 

G να παρουσιάσουν ένα θέμα και να υποστηρίξουν την 
άποψη τους με επαρκή επιχειρήματα και 
παραδείγματα, 



Οι σπξφήτιξι μα είμαι ρε θέρη: (2) 

μα ποξςείμξσμ λύρη για κάπξιξ ποόβλημα ή/και μα 
επιυειοημαςξλξγξύμ σπέο ή καςά μιαπ ποξςειμόμεμηπ 
λύρηπ, 

μα διαςσπώμξσμ με εσυέοεια, ακοίβεια και ρσμξυή ςιπ 
απόφειπ ςξσπ γύοχ από θέμαςα κξιμχμικά, 
επαγγελμαςικά ή εκπαιδεσςικά, 

μα ατηγξύμςαι ποξρχπικέπ εμπειοίεπ εκτοάζξμςαπ ςα 
ρσμαιρθήμαςά ςξσπ γ ι ’ ασςά, 



Οι σπξφήτιξι μα είμαι ρε θέρη: (3) 

μα αοθοώμξσμ ποξρχπικό λόγξ εκτοάζξμςαπ 
ρσμαιρθήμαςα, όπχπ υαοά, εσυαοίρςηρη, δσρτξοία, 
άομηρη, επιτύλανη, τ ό β ξ , έκπληνη, κ.λπ. 

μα αμακξιμώμξσμ κάςι με ρατήμεια, εσυέοεια και 
αμερόςηςα, εκτοάζξμςαπ ςα ρσμαιρθήμαςά ςξσπ με 
ςοόπξ, ώρςε μα μη δημιξσογείςαι αμηυαμία ρςημ 
επικξιμχμία με ςξμ/ςξσπ ρσμξμιληςή/έπ, 



Οι σπξφήτιξι μα είμαι ρε θέρη: (4) 

Με ατξομή έμα ξπςικό 
εοέθιρμα (κείμεμξ, 
εικόμα, κ.ς.ό.) 

μα παοέυξσμ πληοξτξοίεπ, 
διεσκοιμίρειπ, ενηγήρειπ με 
ρυεςική εσυέοεια και 
οεσρςόςηςα λόγξσ, 

μα ενάγξσμ ρσμπεοάρμαςα, 



Οι σπξφήτιξι μα είμαι ρε θέρη: (5) 

μα διαςσπώμξσμ αιςήμαςα και ποξςάρειπ ρυεςικά με 
διάτξοα ποξρχπικά ζηςήμαςα, 

μα επαμαδιαςσπώμξσμ ςα λεγόμεμα ςοίςξσ με 
διατξοεςικά λόγια ή ύτξπ, μα ςα ρυξλιάζξσμ ή/και μα 
ςα απξδίδξσμ ρσμξπςικά, 

μα ρσμξφίζξσμ (ρσμθεςική ικαμόςηςα) έμα θέμα 
διαβλέπξμςαπ ςιπ αιςίεπ/ρσμέπειεπ και εκςιμώμςαπ ςιπ 
θεςικέπ ή/και αομηςικέπ ποξρεγγίρειπ ςξσ θέμαςξπ. 



Δραστηριότητες διαμεσολάβησης 

Οι σπξφήτιξι καλξύμςαι μα υοηριμξπξιήρξσμ ςιπ 
γμώρειπ πξσ έυξσμ απξκςήρει και ςιπ επικξιμχμιακέπ 
ικαμόςηςεπ πξσ έυξσμ αμαπςύνει χπ υοήρςεπ δύξ 
γλχρρώμ (ςηπ ελλημικήπ και ςηπ γλώρραπ-ρςόυξσ), 
ποξκειμέμξσ μα λειςξσογήρξσμ ρε οόλξ 
διαμερξλαβηςή. 



Οι σπξφήτιξι ελέγυξμςαι ρςξ οόλξ ςξσ 
διαμερξλαβηςή αμ είμαι ρε θέρη: 

Να εομημεύρξσμ 

Να μεςατοάρξσμ ρε ελεύθεοη απόδξρη 

Να επενηγήρξσμ 

Να ρσμξφίρξσμ 

Να απξδώρξσμ 

Να (αμαμεςα)δώρξσμ πληοξτξοίεπ 

Από ςη μία γλώρρα ρςημ άλλη με ςοόπξ πξσ μα ρσμάδει 
με ςξσπ καμόμεπ επικξιμχμίαπ ςηπ άλληπ γλώρραπ 



Κατανομή βαθμολογίας στις ενότητες 
εξέτασης: 

Δμόςηςα κξιμή για όλα ςα Δπίπεδα Β/γία Βάρη 

1 . Καςαμόηρη γοαπςξύ και γλχρρική 
επίγμχρη 

25 8 

2. Παοαγχγή γοαπςξύ λόγξσ και 
διαμερξλάβηρη 

30 9 

3. Κατανόηση γραπτού λόγου 25 8 

4. Παοαγχγή ποξτξοικξύ λόγξσ και 
διαμερξλάβηρη 

20 6 

ΣΥΝΟΛΟ 100 



Αριθμός ερωτημάτων ανά ενότητα: 
[Q 

Ενότητα Επίπεδο Αρ. ερωτη-
μάτων 

1 . Καςαμόηρη γοαπςξύ λόγξσ και γλχρρική 
επίγμχρη 

Β1, Β2 50 1 . Καςαμόηρη γοαπςξύ λόγξσ και γλχρρική 
επίγμχρη 

Π 60 

2. Παοαγχγή γοαπςξύ λόγξσ και διαμερξλάβηρη Β1, Β2, Π 2 2. Παοαγχγή γοαπςξύ λόγξσ και διαμερξλάβηρη 

3. Κατανόηση προφορικού λόγου Β2 20 3. Κατανόηση προφορικού λόγου 

Π 25 

4. Παοαγχγή ποξτξοικξύ λόγξσ και 
διαμερξλάβηρη 

Απροσδιό
ριστος 

Απροσδιό
ριστος 



Έκςαρη κειμέμχμ ρε λένειπ: Β1 και Β2 

Επίπεδο Β1: Κατανόηση 

1n ^ 700-1000 

3π => 400-600 

Επίπεδο Β2: Κατανόηση 

1η => 1500-2000 

D 3 ^ 500-800 

Παραγωγή 

G 2π => 160-200 

4η 
απροσδιόριστη 

Παραγωγή 

G 2π => 230-300 

4 ^απροσδιόριστη 



Έκςαρη κειμέμχμ ρε λένειπ: Γ1 

Κατανόηση Παραγωγή 

1η => 1500-2000 D 2 η 330-400 

3η => αποξρδιόοιρςη D 4η => αποξρδιόοιρςη 


