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ATTENZIONE  L’esame, per ogni coppia di esaminandi, dura 30 minuti. 

 Il presente fascicolo, dopo l’esame, viene restituito agli esaminatori. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ 
 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 Οι δύο εξεταστές, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, βρίσκονται στην αίθουσα των εξετάσεων. 

 Οι δύο εξεταστές αξιολογούν βάσει της σχάρας αξιολόγησης (βλ. παρακάτω) και συμπληρώνουν το 

Έντυπο 4 (για την αξιολόγηση παραγωγής προφορικού λόγου). 

 Ο ένας εξεταστής (1ος Βαθμολογητής του Εντύπου 4) κάθεται σε κάποια απόσταση από τους υπο-

ψηφίους και δε συμμετέχει στην εξέταση. Ακούει, παρατηρεί, κρατάει σημειώσεις και βαθμολογεί την προ-

φορική παραγωγή του κάθε υποψηφίου. 

 Ο άλλος εξεταστής (2ος Βαθμολογητής του Εντύπου 4) κάθεται απέναντι από τους δύο υποψηφίους 

και θέτει τα ερωτήματα. Μπορεί να κρατά σημειώσεις, αλλά βαθμολογεί όταν έχει τελειώσει η εξέταση και 

έχουν αποχωρήσει οι υποψήφιοι από την αίθουσα. 

 Ο δεύτερος εξεταστής θέτει εναλλάξ τα ερωτήματα στους υποψηφίους: δηλαδή, αρχίζει την εξέταση 

από τον Υποψήφιο Α (αυτόν που κάθεται εμπρός του στα αριστερά) για τη Δοκιμασίες 1 και 2, αλλά στη 

Δοκιμασία 3 αρχίζει με τον Υποψήφιο Β (αυτόν που κάθεται εμπρός δεξιά). 

 Το ρόλο του δεύτερου εξεταστή, που θέτει τα ερωτήματα, αναλαμβάνει, μετά την εξέταση 2-3 ζευγών 

υποψηφίων, ο άλλος εξεταστής. 

 Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι 30 λεπτά (1 + 8 + 8 + 12 + 1). Το ένα λεπτό στην 

αρχή χρησιμεύει για το «σπάσιμο του πάγου», ενώ στο τέλος για την καταγραφή της βαθμολογίας στο 

Έντυπο 4. 

 Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ζεύγη χωρίς να συνομιλούν μεταξύ τους. 
 

2. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 Θα πρέπει να αρχίσετε την προετοιμασία για την εξέταση δύο (2) ώρες πριν την έναρξή της. Μελε-

τήστε το παρόν Τευχίδιο του Υποψηφίου και το Φυλλάδιο του Εξεταστή στο χώρο του Εξεταστικού 

Κέντρου που έχει παραχωρηθεί στους εξεταστές ειδικά για το λόγο αυτό. 

 Συνεργαστείτε με τον/την συνάδελφό σας και συζητείστε τα ερωτήματα των δοκιμασιών, τις εικόνες ή 

τα κείμενα. 

 Απαντήστε σε ένα ή δύο ερωτήματα για να έχετε την εμπειρία και να εξοικειωθείτε με τις θεματικές και 

τα ερωτήματα. 

 Πληροφορηθείτε σε ποια αίθουσα θα κάνετε την προφορική εξέταση και ποιος θα είναι ο συνεξεταστής 

σας, ώστε να συναποφασίσετε ποιος θα αναλάβει πρώτος το ρόλο του δεύτερου εξεταστή, δηλαδή αυτού 

που θέτει τα ερωτήματα. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα θρανία στην αίθουσα της εξέτασης είναι τοποθετημένα σωστά, έτσι ώστε: 

- οι υποψήφιοι να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον, 

- ο εξεταστής (2ος Βαθμολογητής) να βρίσκεται απέναντι από τους υποψηφίους, 

- το θρανίο του 1ου Βαθμολογητή να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τους υποψηφίους. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλο το υλικό που χρειάζεστε για την εξέταση. Φροντίστε, δηλαδή, να έχετε μαζί 

σας στην αίθουσα της εξέτασης το Τευχίδιο του Υποψηφίου και το Φυλλάδιο του Εξεταστή. 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν και άλλα δύο Τευχίδια του Υποψηφίου μέσα στην αίθουσα, ένα για τον κάθε 

υποψήφιο. 

3. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Ερωτήσεις γνωριμίας και εξοικείωσης (διάρκεια:1 λεπτό) 

Πριν αρχίσετε την εξέταση προφορικού λόγου (Δοκιμασίες 1, 2 και 3), είναι σκόπιμο να κάνετε μία-δύο 

προσωπικές ερωτήσεις, πάντα στα ιταλικά, στους υποψηφίους (το όνομά τους, σε ποια τάξη πάνε στο 

σχολείο ή πού εργάζονται κτλ.). Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει τους υποψηφίους να προσαρμοστούν στο 

περιβάλλον της εξέτασης και εσας να διαμορφώσετε μια εικόνα και να επιλέξετε τα πιο κατάλληλα 

ερωτήματα. Οι απαντήσεις των υποψηφίων σε αυτήν τη φάση ΔΕΝ αξιολογούνται. 
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Δοκιμασία 1. Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας (διάρκεια: 8 λεπτά, 4 λεπτά για κάθε υποψήφιο) 

 Στη Δοκιμασία 1 διατυπώνεται ένα θέμα/ερώτημα επί του οποίου οι άνθρωποι συνήθως έχουν διαφο-

ρετικές απόψεις. Κατά την εξέταση ο ένας εξεταζόμενος καλείται να πάρει θετική στάση και να 

επιχειρηματολογήσει με βάση μερικά επιχειρήματα συντόμως διατυπωμένα σε μία κάρτα και ο άλλος να 

πάρει αρνητική στάση χρησιμοποιώντας τα επιχειρήματα της δικής του κάρτας. 

 Σε περίπτωση που κάποιος εξεταζόμενος διατυπώσει και άλλα, δικά του, επιχειρήματα, δεν υπάρχει 

κανένα πρόβλημα. Θα πρέπει, όμως, αυτά να βρίσκονται στην ίδια πλευρά της αντιπαράθεσης, δηλαδή 

να είναι «υπέρ» ή «κατά», όπως τα επιχειρήματα της κάρτας του. 

 Επιλέξτε τη θεματική, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ (κυρίως την ηλικία) των εξεταζομένων. 

 Ο εξεταστής θέτει το ερώτημα στον κάθε υποψήφιο εναλλάξ. Δηλαδή, παρόλο ότι πρόκειται για παιχνί-

δι ρόλων, όπου γίνεται μια αντιπαράθεση απόψεων και επιχειρημάτων, οι εξεταζόμενοι δεν απευθύνονται 

ο ένας στον άλλον, αλλά στον εξεταστή, ο οποίος δε συνομιλεί με κάθε εξεταζόμενο, αλλά απλά δίνει τα 

ερεθίσματα. 

Δοκιμασία 2. Ελεύθερη έκφραση (διάρκεια: 8 λεπτά, 4 λεπτά για κάθε υποψήφιο) 

 Σε κάθε σελίδα με σύντομα κείμενα, συνήθως πολυτροπικά, δηλαδή κείμενα που περιλαμβάνουν 

ταυτόχρονα εικόνα και λόγο, αντιστοιχούν 2-4 ερωτήματα. 

 Αν κάποιος εξεταζόμενος δεν έχει καλύψει κάποια από τις απαντήσεις, είναι σκόπιμο να την 

επαναλάβετε. 

 Επιλέξτε το κείμενο που θα χρησιμοποιήσετε έχοντας υπόψη ότι κάποια θέματα προσφέρονται 

περισσότερο για νέα άτομα και κάποια για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μερικά για αγόρια/άντρες και άλλα 

για κορίτσια/γυναίκες. 

 Και στη Δοκιμασία 2 ο εξεταστής δε συνομιλεί με τους υποψηφίους. Θέτει τα ερωτήματα και οι 

υποψήφιοι καλούνται να τα απαντήσουν. 

Δοκιμασία 3. Διαμεσολάβηση (διάρκεια: 12 λεπτά, 6 λεπτά για κάθε υποψήφιο) 

 Κάθε σελίδα περιλαμβάνει ένα κείμενο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο συνοδεύεται από μερικά 

ερωτήματα που βρίσκονται παρακάτω, στο παρόν Φυλλάδιο του Εξεταστή. 

 Επιλέξτε διαφορετικό κείμενο για τον κάθε υποψήφιο. Καθώς τα κείμενα δε συνδέονται μεταξύ τους, 

είναι δυνατό να επιλέξετε, για κάθε δυάδα εξεταζομένων, οποιονδήποτε συνδυασμό κειμένων. 

 Επειδή στη διάρκεια της Δοκιμασίας 3 περιλαμβάνεται και ο χρόνος ανάγνωσης των ελληνικών κει-

μένων, δώστε και στους δύο υποψηφίους 2 λεπτά στην αρχή της Δοκιμασίας 3, για να διαβάσουν τα 

αντίστοιχα κείμενά τους, αφού προηγουμένως τους έχετε θέσει και τα ερωτήματα, ώστε να είναι «στο-

χευμένη» η ανάγνωση. 

 Αν κάποιος εξεταζόμενος δεν έχει καλύψει κάποια από τις απαντήσεις, είναι σκόπιμο να την 

επαναλάβετε. 

Μην ξεχνάτε: 

 να χρησιμοποιείτε ποικιλία ερωτήσεων/ερωτημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης, λαμβάνοντας υπό-

ψη σας ότι παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων 

επηρεάζουν την απόδοσή τους, 

 να ενημερώσετε τα μέλη της Επιτροπής, αν χρειάζεται να κάνετε διάλειμμα, 

 ότι το ΚΑΠΝΙΣΜΑ, η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ και η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΠΑΓΟ-

ΡΕΥΟΝΤΑΙ μέσα στην αίθουσα εξέτασης, 

 ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΩΛΥΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ. Κανείς δεν επιτρέπεται να στέκεται 

ακριβώς έξω από την αίθουσα εξέτασης και να ενοχλεί εσάς ή τους υποψηφίους, 

 να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη γλώσσα εξέτασης σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, 

 να είστε ευέλικτοι και να μην παρεμβαίνετε όταν οι υποψήφιοι διστάζουν: δώστε τους χρόνο να 

διαμορφώσουν την απάντησή τους, 

 ότι η διάρκεια της εξέτασης είναι περιορισμένη, οπότε φροντίστε να τηρείται ο χρόνος που αναλογεί σε 

κάθε υποψήφιο για κάθε δοκιμασία, 
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 να ευχαριστείτε τους υποψηφίους όταν τελειώνει η εξέταση, αλλά να μην τους πείτε πώς τα πήγαν, 

 ότι οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φύγουν από την αίθουσα εξέτασης παίρνοντας μαζί τους το 

Τευχίδιο του Υποψηφίου. 

4. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Η συμπλήρωση του Εντύπου Αξιολόγησης Παραγωγής Προφορικού Λόγου 

 Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των υποψηφίων και οι κωδικοί τους είναι σωστά γραμμένα στο ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ του καθενός. 

 Αποφασίστε πόσο καλά ανταποκρίθηκε κάθε υποψήφιος στα κριτήρια πριν συμπληρώσετε το Έντυπο 

Αξιολόγησης, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να σβήνετε για να μην 

τσαλακωθεί ή φθαρεί (γιατί τότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη διαδικασία αυτόματης καταχώρησης της 

βαθμολογίας με το OMR). Ωστόσο, αν κάνετε κάποιο λάθος και πρέπει να το διορθώσετε, ζητείστε τη 

βοήθεια της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου. 

 Εκφράστε την αξιολογική σας κρίση συμπληρώνοντας τα κενά κουτάκια ως εξής:   

 Συμπληρώστε το Έντυπο μετά την αποχώρηση των υποψηφίων, με μαύρο ή μπλε στυλό: 

o Ο 1ος Βαθμολογητής (δηλ. εκείνος ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης παρατηρεί, ακούει και 

κρατά σημειώσεις) συμπληρώνει πρώτος το Έντυπο,στα κουτάκια στην αριστερή στήλη. 

o Ο 2ος Βαθμολογητής (δηλ. εκείνος που θέτει τα ερωτήματα στους υποψήφιους) συμπληρώνει το 

Έντυπο δεύτερος, στα αντίστοιχα κουτάκια στη δεξιά στήλη. 

 Η εκτίμηση των δύο βαθμολογητών ενδέχεται να διαφέρει. Ο συνολικός βαθμός των υποψηφίων 

υπολογίζεται ηλεκτρονικά. 

 Εάν σας ζητηθεί να απαντήσετε σε κάποιο ερωτηματολόγιο, παρακαλείστε να το επιστρέψετε συμπλη-

ρωμένο στην Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου. 
 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι εξεταζόμενοι αξιολογούνται ως προς τα παρακάτω 9 κριτήρια: 

1ος 

Βαθμολογητής 
Κριτήρια αξιολόγησης 2ος 

Βαθμολογητής 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 (Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας) 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2: (Ελεύθερη έκφραση) 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3: (Διαμεσολάβηση) 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 

1 2 3 4 5  

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1 2 3 4 5  Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός 
Αρθρώνει και τονίζει σωστά τις μεμονωμένες 

λέξεις, αλλά και τις προτάσεις ως σύνολο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Εύρος και καταλληλότητα λεξιλογίου 
Χρησιμοποιεί ποσοτικά επαρκές λεξιλόγιο, δεδο- 

μένης της περίστασης επικοινωνίας; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου 
Χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα, δηλαδή 
ακολουθεί τους κανόνες μορφοσύνταξης; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Ευχέρεια / Ροή λόγου 
Παράγει λόγο με τον απαιτούμενο ρυθμό και 

αυθορμητισμό; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Στρατηγικές επικοινωνίας 
Αξιοποιεί στρατηγικές παράκαμψης δυσκολιών, παρακίνησης 

του ενδιαφέροντος των ακροατών, κτλ.; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου 
Συνδέει στοιχεία του λόγου σε λογική σειρά, ώστε 

να γίνεται κατανοητός από το συνομιλητή του; 

1 2 3 4 5  
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Για όλα τα κριτήρια υπάρχουν 5 δυνατές βαθμίδες: 

1 σημαίνει «καθόλου ικανοποιητικά»,  2 σημαίνει «λίγο ικανοποιητικά»,  3 σημαίνει «μέτρια», 

4 σημαίνει «πολύ ικανοποιητικά» και  5 σημαίνει «πλήρως ικανοποιητικά». 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα νούμερα δεν είναι «βαθμοί». Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που 

θα «διαβάσει» το Έντυπο 4 θα εφαρμόσει συντελεστές βαρύτητας για να μετατραπεί η αξιολογική κρίση 

που εξέφρασε ο κάθε αξιολογητής/βαθμολογητής σε βαθμολογία με άριστα το 20. 

Για να βοηθηθούν οι αξιολογητές στο να εκφράσουν την αξιολογική τους κρίση, περιγράφονται παρακάτω 

η μεσαία και οι ακραίες τιμές της κλίμακας Likert, δηλαδή το 1 (καθόλου ικανοποιητικά), το 3 (μέτρια) και 

το 5 (πλήρως ικανοποιητικά). 

Στην ουσία, όταν ο αξιολογητής, ως προς ένα κριτήριο, επιλέγει το 1 είναι σαν να δηλώνει πως, ως προς 

το συγκεκριμένο κριτήριο, ο υποψήφιος δεν είναι ικανός να πάρει πιστοποιητικό ούτε Γ1 ούτε Γ2 

επιπέδου. Όταν επιλέγει το 3 είναι σαν να δηλώνει ότι ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο ο υποψήφιος 

είναι άξιος να πάρει πιστοποιητικό επιπέδου Γ1. Και, τέλος, όταν επιλέγει το 5, δηλώνει πως ο υποψήφιος 

διαθέτει επίπεδο Γ2. Οι βαθμίδες 2 και 4 είναι ενδιάμεσες: για πρακτικούς και μόνο λόγους δεν εμφα-

νίζονται παρακάτω με μια περιγραφή. 

5.1 Δοκιμασία 1: Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας 
1 Ο εξεταζόμενος ανταποκρίνεται με κάποια δυσκολία στα ερωτήματα που του τίθενται. Δηλαδή προσπαθεί 

να διατυπώσει εκτενέστερα και πειστικά τα επιχειρήματα που συνοπτικά υπάρχουν στο δελτίο που έχει 

μπροστά του, αλλά δυσκολεύεται να βρει τις κατάλληλες εκφράσεις. 

3 Ο εξεταζόμενος εκφράζεται άνετα και αυθόρμητα. Αναπτύσει με σχετική άνεση τα επιχειρήματα του 

δελτίου. Όταν έχει κάποια δυσκολία και χρειάζεται να αναζητήσει εκφράσεις, το κάνει χωρίς αυτό να γίνε-

ται εμφανές. Διατυπώνει επιπλέον ιδέες και απόψεις με αρκετή ακρίβεια και συσχετίζει τη δική του συμ-

βολή με τα επιχειρήματα που του δόθηκαν έτοιμα. 

5 Λαμβάνει μέρος χωρίς κόπο στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας. Εκφράζεται άνετα και είναι σε θέση να 

προσθέτει επιχειρήματα, τα οποία δηλώνει αν έχουν κάποιαν ιεράρχηση ή όχι. Διαχωρίσει τις πιο λεπτές 

σημασιολογικές αποχρώσεις με ακρίβεια. Αν έχει κάποιο πρόβλημα έκφρασης, ανακαλεί και αναδιατυ-

πώνει αυτά που παρουσιάζουν δυσκολία τόσο ομαλά που δύσκολα το προσέχει αυτός που τον ακούει. 

5.2 Δοκιμασία 2: Ελεύθερη έκφραση 
1 Ο εξεταζόμενος κάνει μια περιγραφή ή μια τοποθέτηση με κάποια δυσκολία. Δεν καταφέρνει να 

αξιοποιήσει όλο το χρόνο που του δίνεται, επειδή του λείπουν τα γλωσσικά μέσα. 

3 Ο εξεταζόμενος κάνει σαφείς περιγραφές σύνθετων θεμάτων ενσωματώνοντας υπο-θέματα, ανα-

πτύσσοντας συγκεκριμένα σημεία και ολοκληρώνοντας με ένα κατάλληλο συμπέρασμα. Εκφράζεται με 

ευχέρεια και αυθορμητισμό, σχεδόν χωρίς προσπάθεια. Μόνο ένα γνωσιακά δύσκολο θέμα μπορεί να 

εμποδίσει τη φυσική, ομαλή ροή της γλώσσας. 

5 Κάνει μια περιγραφή με σαφήνεια και ομαλή ροή, με ύφος που ταιριάζει στο περικείμενο και με μία 

αποτελεσματική λογική δομή που βοηθάει τον ακροατή να προσέξει και να συγκρατήσει τα σημαντικά 

σημεία. Εκφράζεται επί μακρόν με φυσική ροή, χωρίς κόπο και δισταγμούς. Κάνει παύσεις μόνο για να 

σκεφτεί ακριβώς τις κατάλληλες λέξεις, για να εκφράσει τις σκέψεις του ή για να βρει ένα κατάλληλο 

παράδειγμα ή εξήγηση, περίπου όπως θα έκανε και ένας φυσικός ομιλητής. 

5.3 Δοκιμασία 3: Διαμεσολάβηση 
1 Ο εξεταζόμενος διατυπώνει στην ιταλική γλώσσα ορισμένες από τις πληροφορίες του ελληνικού κειμένου, 

αλλά παραλείπει ή αλλοιώνει κάποιες άλλες, λόγω αδυναμιών που έχει στην ξένη γλώσσα. 

3 Ο εξεταζόμενος ανταποκρίνεται σε αυτό που του ζητήθηκε μεταφέροντας τις πληροφορίες, τις απόψεις, 

την επιχειρηματολογία, κτλ. στην ιταλική, αλλά το κάνει με κάποια δυσκολία και αναγκαζόμενος να 

προσφύγει σε περιφραστικές διατυπώσεις, χωρίς αυτό να απαιτείται από την περίσταση επικοινωνίας. 

5 Μεσολαβεί αποτελεσματικά ανάμεσα σε ομιλητή της ιταλικής (δηλαδή, στην περίσταση της εξέτασης, 

στον εξεταστή/αξιολογητή) και της ελληνικής γλωσσικής κοινότητας (δηλαδή, στην περίσταση της εξέ-

τασης, στο συγγραφέα του ελληνικού κειμένου), λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές. 

5.4 Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός 
1 Η άρθρωση του λόγου είναι σαφής, αλλά γίνονται και λάθη προφοράς ή επιτονισμού, που ενίοτε απαιτούν 
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προσπάθεια από τον ακροτή. 

3 Έχει αποκτήσει ξεκάθαρο και φυσικό επιτονισμό και προφορά. 

5 Αρθρώνει καθαρά και χωρίς προσπάθεια. Μεταβάλλει τον επιτονισμό και τοποθετεί τον τόνο της 

πρότασης σωστά προκειμένου να εκφράσει λεπτότερες σημασιολογικές διακρίσεις. 

5.5 Εύρος και καταλληλότητα λεξιλογίου 
1 Διαθέτει σχετικό πλούτο λεξιλογίου, αλλά συμβαίνει να μην ξέρει πώς να κατονομάσει κάτι, οπότε και 

αναγκάζεται να το πει περιφραστικά ή δίνοντας παράδειγμα. Τυχαίνει να χρησιμοποιήσει λέξεις ή φράσεις 

που δεν ταιριάζουν πλήρως στο περικείμενο. 

3 Διαθέτει καλή γνώση ενός ευρέος λεξιλογικού ρεπερτορίου που του επιτρέπει να αντιμετωπίζει εύκολα τα 

κενά του με περιφράσεις· ελάχιστη εμφανής αναζήτηση εκφράσεων ή χρήση στρατηγικών αποφυγής. 

Καλή γνώση ιδιωματικών εκφράσεων και στοιχείων της καθομιλουμένης. Περιστασιακές ασήμαντες 

παραδρομές, αλλά όχι σημαντικά λεξιλογικά λάθη. 

5 Δείχνει μεγάλη ευελιξία επαναδιατυπώνοντας ιδέες με διαφορετικούς γλωσσικούς τύπους προκειμένου να 

μεταδώσει με ακρίβεια λεπτότερες σημασιολογικές αποχρώσεις, να δώσει έμφαση, να κάνει διαφορο-

ποιήσεις και να αποκλείσει την αμφισημία. Επίσης κατέχει πολλές ιδιωματικές εκφράσεις και όρους της 

καθομιλουμένης. Δεν υπάρχουν σημάδια πως υποχρεώνεται να περιορίσει αυτά που θέλει να πει. 

5.6 Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου 
1 Ο εξεταζόμενος γίνεται κατανοητός, αλλά κάνει λάθη στη μορφολογία των κλιτών μερών του λόγου ή/και 

στη σύνταξη, ή στη χρήση των δομών που ταιριάζουν στο συγκειμενικό πλαίσιο. 

3 Διατηρεί σταθερά υψηλό βαθμό γραμματικής ακρίβειας και καταλληλότητας: τα λάθη σπανίζουν και δεν 

εντοπίζονται εύκολα. 

5 Διατηρεί το γραμματικό έλεγχο πολύπλοκων δομών σταθερά, ακόμα και όταν η προσοχή του είναι στραμ-

μένη αλλού (π.χ. στο σχεδιασμό του τι θα πει, στην παρατήρηση των αντιδράσεων του ακροατή, κτλ). 

5.7 Ευχέρεια / Ροή λόγου 
1 Η ροή του λόγου είναι σχετικά αργή επειδή ο εξεταζόμενος δε διαθέτει όλα τα γλωσσικά μέσα που του 

χρειάζονται. Έτσι χρειάζεται να σταματήσει για να σκεφτεί. 

3 Ο εξεταζόμενος εκφράζεται άνετα και αυθόρμητα σχεδόν χωρίς κόπο. Μόνο ένα γνωσιακά δύσκολο θέμα 

μπορεί να εμποδίσει τη φυσική, ομαλή ροή της γλώσσας. 

5 Εκφράζεται αυθόρμητα επί μακρόν με τη φυσική ροή της καθομιλουμένης, αποφεύγοντας ή 

παρακάμπτοντας τις όποιες δυσκολίες τόσο ομαλά που ο συνομιλητής δύσκολα το προσέχει. Δείχνει 

μεγάλη ευελιξία στην επαναδιατύπωση των ιδεών σε διαφορετικές γλωσσικές μορφές για να δώσει 

έμφαση, να διαφοροποιήσει τα λεγόμενα ανάλογα με την περίσταση, το συνομιλητή κτλ., και να εξαλείψει 

την αμφισημία. 

5.8 Στρατηγικές επικοινωνίας 
1 Όταν δεν ξέρει πώς να πει κάτι ή όταν έχει ήδη πει κάτι και διαπιστώνει ότι δεν έγινε κατάνοητός, ο 

εξεταζόμενος έχει κάποια δυσκολία στο να λύσει άμεσα το πρόβλημα εφαρμόζοντας την κατάλληλη 

στρατηγική επικοινωνίας. 

3 Ο υποψήφιος χρησιμοποιεί περιφράσεις και παραφράζει για να καλύψει κενά του λεξιλογίου και της 

δομής. Μπορεί να κάνει λίγο πίσω όταν συναντά κάποια δυσκολία και να αναμορφώνει αυτό που θέλει να 

πει χωρίς να διακόψει εντελώς τη ροή του λόγου. 

5 Ο εξεταζόμενος αντικαθιστά μια λέξη που δεν μπορεί να θυμηθεί με έναν αντίστοιχο όρο, με τόσο ομαλό 

τρόπο που σπάνια γίνεται αισθητό. Επανέρχεται και αναδομεί το λόγο του, όταν συναντά κάποια 

δυσκολία, με τόσο ομαλό τρόπο που ο συνομιλητής μόλις που το καταλαβαίνει. 

5.9 Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου 
1 Ο λόγος τον οποίο παράγει ο υποψήφιος παρουσιάζει ενίοτε λογικά κενά. Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 

λέξεις και φράσεις που χρησιμεύουν ως συνδετικά επιμέρους ενοτήτων του προφορικού κειμένου, αλλά 

αυτές εξακολουθούν να εμφανίζονται μερικώς ασύνδετες. 

3 Παράγει σαφή, καλά δομημένο προφορικό λόγο με ομαλή ροή, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση των 

οργανωτικών σχημάτων, των συνδετικών και των άλλων στοιχείων συνεκτικότητας. 

5 Ο εξεταζόμενος παράγει λόγο που έχει συνοχή και συνεκτικότητα, χρησιμοποιώντας πλήρως και όπως 

ταιριάζει διάφορα οργανωτικά σχήματα και ένα ευρύ φάσμα στοιχείων συνεκτικότητας. 
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PROVA 1: ARGOMENTARE 

 

Proposta 1 
 

Esaminando A Esaminando B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proposta 2 
 

Esaminando A Esaminando B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta 3 
 

Esaminando A Esaminando B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SCHEDA 1 
 

Sì, perché ... 

 Non provoca danni alla salute. 

 Ti permette di sentirti più libero. 

 

SCHEDA 2 
 

No, perché ... 

 Rende la comunicazione più efficace 
grazie al contatto visivo. 

 Rende possibile il contatto tra più di 
due persone, anche per motivi 
professionali. 

 Permette la comunicazione 
multimodale.  

 

SCHEDA 1 
 

Sì, perché ... 

 Favorisce la nascita di sentimenti più 

forti e più immediati. 

 Può essere spontanea e ti permette di 
partecipare. 

 

SCHEDA 2 
 

No, perché … 

 Ti lascia lo spazio di maggior numero 

di scelte. 

 Favorisce la comunicazione tra le 
persone perché il centro dell’interesse 
non è il musicista ma la tua 
compagnia. 

 

SCHEDA 1 
 

Sì, perché ... 

 Vita di lusso vuol dire vita piacevole e 

di qualità. 

 Ti fa sentire superiore rispetto agli 
altri. 

 

SCHEDA 2 
 

No, perché ... 

 La vita di lusso allontana le persone 

dai valori più importanti della vita. 

 Crea bisogni falsi che ti possono 
imprigionare e guidare alla 
depressione. 
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Proposta 4 

 

Esaminando A Esaminando B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proposta 5 
 

Esaminando A Esaminando B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proposta 6 
 

Esaminando A Esaminando B 

 
 
 

 

SCHEDA 1 
 

 

Sì, perché ... 

 L’antagonismo fa sentire le persone 

più vive e produttive. 

 È una caratteristica indispensabile delle 
società moderne. 

 

 

SCHEDA 2 
 

 

No, perché ... 

 Crea un ambiente di serenità e guida 

a prodotti di qualità superiore. 

 Favorisce le innovazioni e porta a 
risultati positivi anche a livello 
sociale. 

 

 

SCHEDA 1 
 

 

Sì, perché ... 

 Il pensionato che continua a lavorare 

si sente attivo e produttivo. 

 L’esperienza delle persone di età 
avanzata è preziosa e può proteggere 
i giovani da molti errori. 

 

 

SCHEDA 2 
 

 

No, perché ... 

 Il pensionato deve poter svolgere 

attività che prima non poteva svolgere 

per motivi di tempo. 

 Il pensionato deve poter dedicare più 
tempo alla sua famiglia e ad amici 
che forse prima trascurava per 
mancanza di tempo. 

 

SCHEDA 1 
 

 

Sì, perché ... 

 Proteggono l’ambiente. 

 Non si esauriscono e dànno altre 
prospettive alla gente. 

 

 

SCHEDA 2 
 

 

No, perché ... 

 Le energie convenzionali funzionano 

sotto quasi tutte le condizioni. 

 La maggior parte degli apparecchi di 
ampia diffusione funzionano solo con 
energie convenzionali. 
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PROVA 2: ESPRIMERSI LIBERAMENTE 

Proposta 1 

 

Proposta 2 
 
 

 

Esaminando Α Esaminando B 

 
Calo delle nascite: perché in 

Italia nascono pochi bimbi? 
www.ilmondodipatty.it 

 
  

4.bp.blogspot.com/ 
 

Esaminando Α Esaminando B 

 
http://www.uniurb.it 

 

 
http://www.uniurb.it 
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Proposta 3 

 
 

Proposta 4 

 

Esaminando Α Esaminando B 

 
giornalisticalabria.it 

 

 
tg1.rai.it 

Esaminando Α Esaminando B 

 
it.wikinoticia.com 

 
italnews.net 
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Proposta 5 
 

 

Proposta 6 
 

 

 

Esaminando Α Esaminando B 

 
adria.blogolandia.it 

 

 
giornaleilreferendum.com 

Esaminando Α Esaminando B 

 

fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/ 

iPhone, 9 anni per lo 

smartphone che ha 

fatto la storia 
http://iphone7update.com/ 



 
ΚΠγ  / Esami di lingua italiana 2016B 
 

 

Livelli C1 & C2 / Fase 4 Pagina 12 

 
 

PROVA 3: MEDIARE 

 
 

Proposta 1 
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Proposta 2 
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Proposta 3 
 

Το φαινόμενο Πέτρος Μάρκαρης και ο αστυνόμος Χαρίτος 
 

Το 1995 εκδίδεται το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα του Πέτρου 

Μάρκαρη «Νυχτερινό Δελτίο» και ακολουθεί το 1998 το «Άμυνα 

Ζώνης». Ο Μάρκαρης έκτοτε καθιερώνεται και ως συγγραφέας 

αστυνομικών μυθιστορημάτων. Τα βιβλία του γνωρίζουν επιτυχία 

στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, στις γλώσσες των 

οποίων έχουν μεταφραστεί. Ο αστυνόμος Χαρίτος γίνεται διάσημος 

και μαζί μ’ αυτόν οι γωνιές της Αθήνας και η νεοελληνική κοινω-

νία. 
 

Ο ήρωας: Αστυνόμος Χαρίτος  
Ο Κώστας Χαρίτος είναι αυτή τη στιγμή ο πιο γνωστός ήρωας της 

ελληνικής λογοτεχνίας, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο 

ευρωπαϊκός τύπος τον αποκαλεί πια «ο Έλληνας Μαιγκρέ». Είναι ο 

προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττι-

κής. Δεν είναι ιδιοφυής όπως ο Σέρλοκ Χολμς ή ο Ηρακλής 

Πουαρό. Δεν είναι ένας μοναχικός όπως ο Φίλιπ Μάρλοου. Και δεν 

είναι ένας διεφθαρμένος ή πωρωμένος όπως οι πρωταγωνιστές των 

σύγχρονων αστυνομικών μυθιστορημάτων, π.χ. του Ελρόι. Είναι 

ένας αστυνόμος παλαιάς κοπής, παραδομένος στα υπερπροστα-

τευτικά χέρια της γυναίκας του και σκλαβωμένος προπαντός από τα 

γεμιστά της. Λατρεύει και καμαρώνει τη σπουδαγμένη μοναχοκόρη 

του. Ανάμεσα στο Παγκράτι και στον Βύρωνα όπου ζει και στο 

κτίριο της Γενικής Ασφάλειας όπου δουλεύει, κυκλοφορεί στην 

Αθήνα μ’ ένα προϊστορικό «Μιραφιόρι». Διαβάζει μόνο το λεξικό 

της ελληνικής γλώσσας του Δημητράκου, ψάχνοντας να βρει στις 

έννοιες των λέξεων ό,τι του διαφεύγει στις έρευνές του. Είναι 

επίμονος και δουλευταράς και έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα 

ήθος που αυτό τον κινεί και τον κάνει να ξεπερνά τις αδυναμίες του. 

Ο ίδιος ο Μάρκαρης λέει για τον ήρωά του: «Δεν είναι ένας αστυ-

νομικός μεγαλοφυΐα, αλλά ένας κοινός μικροαστός». Είναι ένας 

τυπικός, αρκετά παραδοσιακός σε πολλές εκδηλώσεις του μεσήλικας, 

με έναν συμβατικό τρόπο ζωής και τις αντίστοιχες συμπεριφορές και 

νοοτροπίες. Έχει ωστόσο απόλυτη γνώση του εαυτού του και του 

κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος (πολιτικού, επαγγελματικού, 

οικογενειακού) μέσα στο οποίο κινείται.  
 

Η νεοελληνική κοινωνία και η Αθήνα 
Ο Μάρκαρης μέσω της αστυνομικής πλοκής θίγει καίρια ζητήματα της 

σημερινής ελληνικής πραγματικότητας. Τα μυθιστορήματά του 

αποτελούν μια γοητευτική τοπογραφία της Αθήνας. Οι εξερευνήσεις 

του Χαρίτου στα άδυτα της αθηναϊκής κοινωνίας και η κοφτή ειρωνεία 

των σχολίων του μάς δείχνουν πράγματα πολύ πιο σημαντικά και 

πρωτότυπα από την απάντηση στο «ποιος ο δράστης;». Ο ίδιος ο συγγραφέας λέει: «Πάει ο καιρός 

που το αστυνομικό μυθιστόρημα ήταν ένα σταυρόλεξο για να το λύνει ο αναγνώστης. Σήμερα είναι 

ένα κοινωνικό μυθιστόρημα με αστυνομική πλοκή.» 

crimefictionclubgr.wordpress.com 
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Proposta 4 
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Proposta 5 

 
 

 


