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ACHTUNG  Vor Beginn der Prüfung werden die Prüfer gebeten, die Anweisungen 
aufmerksam zu lesen. 

 Nach der Prüfung eines jeden Kandidatenpaares müssen die 
Prüfungshefte den Prüfern zurückgegeben werden. 

 Dauer dieser Prüfungsphase pro Kandidatenpaar: 20-25 Minuten. 
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ΔΞΔΣΑΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ Β1&Β2 

1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΞΔΣΑΖ 

Γιάπκεια: 25 ιεπηά 

Σπόπορ εξέηαζηρ: Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε δεύγε ρσξίο λα ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο.  

Πεπιεσόμενο:   

1. Γοκιμαζία 1: Γιάλογορ μεηαξύ εξεηαζηή και ςποτηθίος. Κάζε ππνςήθηνο θαιείηαη λα 
απαληήζεη ζε ηέζζεξεηο (4) εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ ίδην θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ (δύν 
εξσηήζεηο επηπέδνπ Β1 θαη δύν επηπέδνπ Β2). Η δνθηκαζία δηαξθεί 6 ιεπηά ηεο ώξαο ζπλνιηθά 
θαη γηα ηνπο δύν ππνςεθίνπο (3 ιεπηά γηα ηνλ θαζέλα). Ο εμεηαζηήο ζπλνκηιεί κε ηνλ θάζε 
ππνςήθην ελαιιάμ. 

2. Γοκιμαζία 2: Μονόλογορ. Κάζε ππνςήθηνο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε δύν εξσηήκαηα πνπ 
έρνπλ σο εξέζηζκα κία ή πεξηζζόηεξεο εηθόλεο. Σν πξώην εξώηεκα είλαη επηπέδνπ Β1 θαη ην 
δεύηεξν επηπέδνπ Β2. Η δνθηκαζία δηαξθεί ζπλνιηθά 8 ιεπηά ηεο ώξαο θαη γηα ηνπο δύν 
ππνςεθίνπο (4 ιεπηά γηα ηνλ θαζέλα). ηελ πεξίπησζε απηή, ν εμεηαζηήο δελ ζπλνκηιεί κε ηνπο 
ππνςεθίνπο. Θέηεη ηα εξσηήκαηα θαη νη ππνςήθηνη θαινύληαη λα απαληήζνπλ. 

3. Γοκιμαζία 3: Γιαμεζολάβηζη. Κάζε ππνςήθηνο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε δύν εξσηήκαηα 
κε βάζε έλα ειιεληθό θείκελν. Σν έλα εξώηεκα είλαη επηπέδνπ Β1 θαη ην άιιν επηπέδνπ Β2. Η 
δνθηκαζία δηαξθεί ζπλνιηθά 10 ιεπηά ηεο ώξαο θαη γηα ηνπο δύν ππνςεθίνπο (5 ιεπηά γηα ηνλ 
θαζέλα). ηελ πεξίπησζε απηή, ν εμεηαζηήο δελ ζπλνκηιεί κε ηνπο ππνςεθίνπο. Θέηεη ηα 
εξσηήκαηα θαη νη ππνςήθηνη θαινύληαη λα απαληήζνπλ. 

1.1. Σο Σεςσίδιο ηος Τποτηθίος πεξηιακβάλεη: 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε θαη νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο (ζει. 2-4).  

 ράξα Αμηνιόγεζεο ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο (ζει. 5) 

 Δηθόλεο γηα ηε Γνθηκαζία 2 (ζει. 6-7). Ο ηίηινο ζε θάζε ζειίδα ζεκαηνδνηεί ηε γεληθόηεξε 
ζεκαηηθή ζηελ νπνία εληάζζνληαη ηα εξσηήκαηα απηήο ηεο δνθηκαζίαο. 

 Κείκελα ζηελ ειιεληθή γιώζζα (ζει. 8-9) γηα ηε Γνθηκαζία 3. Κάζε θείκελν έρεη έλαλ ηίηιν 
πνπ θαζνξίδεη ην ζέκα γηα ην νπνίν ζα κηιήζνπλ νη ππνςήθηνη.  

1.2 Σο Φςλλάδιο ηος Δξεηαζηή πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηνλ εμεηαζηή θαη εξσηήζεηο/ εξσηήκαηα γηα 
ηηο Γνθηκαζίεο 1, 2 θαη 3. 

 
2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΔΞΔΣΑΖ 

 Οη δύν εμεηαζηέο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα ησλ 
εμεηάζεσλ.  

 Οη δύν εμεηαζηέο αμηνινγνύλ βάζεη ηεο ράξαο Αμηνιόγεζεο Δμέηαζεο Πξνθνξηθνύ Λόγνπ 
(ζει. 5) θαη ζπκπιεξώλνπλ ηνλ βαζκό ηνπ θάζε ππνςεθίνπ, κεηά ηελ απνρώξεζε θαη ησλ 
δύν από ηελ αίζνπζα, ζην Έληππν Αμηνιόγεζεο Παξαγσγήο Πξνθνξηθνύ Λόγνπ. 

 Ο έλαο εμεηαζηήο, πνπ έρεη ηνλ ξόιν ηνπ Αμηνινγεηή 1, θάζεηαη ζε θάπνηα απόζηαζε από 
ηνπο ππνςεθίνπο θαη δελ ζπκκεηέρεη ζηελ εμέηαζε. Αθνύεη, παξαηεξεί, θξαηάεη ζεκεηώζεηο 
θαη βαζκνινγεί ηελ πξνθνξηθή παξαγσγή ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. 

 Ο δεύηεξνο εμεηαζηήο, πνπ έρεη ηνλ ξόιν ηνπ Αμηνινγεηή 2, θάζεηαη απέλαληη από ηνπο δύν 
ππνςεθίνπο θαη ζέηεη ηα εξσηήκαηα. Μπνξεί λα θξαηά ζεκεηώζεηο, αιιά βαζκνινγεί όηαλ 
έρεη ηειεηώζεη ε εμέηαζε θαη έρνπλ απνρσξήζεη νη ππνςήθηνη από ηελ αίζνπζα.  

 Ο εμεηαζηήο/Αμηνινγεηήο 2 ζέηεη ελαιιάμ ηα εξσηήκαηα ζηνπο ππνςεθίνπο: Γειαδή, εάλ 
αξρίζεη ηελ εμέηαζε από ηνλ ππνςήθην Α γηα ηε Γνθηκαζία 1, ζπλερίδεη κε ηνλ ππνςήθην Β ηα 
εξσηήκαηα ηεο Γνθηκαζίαο 2, θαη επαλέξρεηαη ζηνλ ππνςήθην Α γηα ηα εξσηήκαηα ηεο 
Γνθηκαζίαο 3. 

 Σνλ ξόιν ηνπ Αμηνινγεηή 2 αλαιακβάλεη, κεηά ηελ εμέηαζε 2-3 δεπγώλ ππνςεθίσλ, ν άιινο 
εμεηαζηήο.  
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3. ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΣΔ 

3.1 Ππιν από ηην έναπξη ηηρ Πποθοπικήρ Δξέηαζηρ:      

 Πξέπεη λα έρεηε πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ εμέηαζε δύν (2) ώξεο πξηλ από ηελ έλαξμή ηεο. 
Μειεηήζηε ην Σεπρίδην ηνπ Τπνςεθίνπ θαη ην Φπιιάδην ηνπ Δμεηαζηή ζηνλ ρώξν ηνπ 
Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ πνπ ζαο έρεη παξαρσξεζεί εηδηθά γηα ηνλ ζθνπό απηόλ. 

 πλεξγαζηείηε κε ηνλ ζπλάδειθό ζαο θαη ζπδεηείζηε ηα εξσηήκαηα ησλ δνθηκαζηώλ, ηηο 
εηθόλεο ή ηα θείκελα.  

 Απαληήζηε ζε έλα ή δύν εξσηήκαηα γηα λα απνθηήζεηε ηελ εκπεηξία θαη λα εμνηθεησζείηε κε 
ηηο ζεκαηηθέο θαη ηα εξσηήκαηα.  

 πκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πώο λα ζπκπεξηθεξζείηε ζηνπο ππνςεθίνπο.  

 Πξέπεη λα έρεηε πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ εμέηαζε κειεηώληαο πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο ζην 
Παθέην Δπηκόξθσζεο Δμεηαζηώλ πνπ ζαο δηελεκήζε ζην ζεκηλάξην επηκόξθσζεο 
εμεηαζηώλ πνπ παξαθνινπζήζαηε.   

Δπίζηρ: 

 Πιεξνθνξεζείηε ζε πνηα αίζνπζα ζα θάλεηε ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε θαη πνηνο ζα είλαη ν 
ζπλεμεηαζηήο ζαο, ώζηε λα ζπλαπνθαζίζεηε πνηνο ζα αλαιάβεη πξώηνο ηνλ ξόιν ηνπ 
Αμηνινγεηή 2, δειαδή απηνύ πνπ ζέηεη ηα εξσηήκαηα. 

 Βεβαησζείηε όηη ηα ζξαλία ζηελ αίζνπζα ηεο εμέηαζεο είλαη ηνπνζεηεκέλα ζσζηά, έηζη ώζηε: 
- νη ππνςήθηνη λα θάζνληαη ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ, 
- ν εμεηαζηήο/Αμηνινγεηήο 2 λα βξίζθεηαη απέλαληη από ηνπο ππνςεθίνπο, 
- ην ζξαλίν ηνπ εμεηαζηή/Αμηνινγεηή 1 λα βξίζθεηαη ζε θάπνηα απόζηαζε από ηνπο 

ππνςεθίνπο (ίζσο ζην πιάη). 

 Βεβαησζείηε όηη έρεηε όιν ην πιηθό πνπ ρξεηάδεζηε γηα ηελ εμέηαζε: ην Σεπρίδην ηνπ 
Τπνςεθίνπ θαη ην Φπιιάδην ηνπ Δμεηαζηή. 

 Βεβαησζείηε όηη ππάξρνπλ θαη άιια δύν Σεπρίδηα ηνπ Τπνςεθίνπ κέζα ζηελ αίζνπζα, έλα γηα 
ηνλ θάζε ππνςήθην.   

3.2 Καηά ηη διάπκεια ηηρ Πποθοπικήρ Δξέηαζηρ: 

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο λα ρξεζηκνπνηείηε απνθιεηζηηθά ηε γιώζζα ε νπνία εμεηάδεηαη. 

Δπυηήζειρ γνυπιμίαρ και εξοικείυζηρ (δηάξθεηα: 1-2 ιεπηά) 

Πξηλ αξρίζεηε ηελ Δμέηαζε Πξνθνξηθνύ Λόγνπ (Γνθηκαζίεο 1, 2 θαη 3), είλαη ζθόπηκν λα θάλεηε 
κία-δύν πξνζσπηθέο εξσηήζεηο ζηνπο ππνςεθίνπο (ην όλνκά ηνπο, ζε πνηα ηάμε πάλε ζην 
ζρνιείν ή πνύ εξγάδνληαη αλ είλαη ελήιηθεο, θ.ιπ.). Η δηαδηθαζία απηή ζα βνεζήζεη ηνπο 
ππνςεθίνπο λα πξνζαξκνζηνύλ ζην πεξηβάιινλ ηεο εμέηαζεο, ελώ ζα επηηξέςεη ζε ζαο λα 
δηακνξθώζεηε κηα εηθόλα γηα ηνλ θάζε ππνςήθην, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεηε ηα πιένλ θαηάιιεια 
εξσηήκαηα γηα ηνλ θαζέλα.  
Οη απαληήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζε απηήλ ηε θάζε ΓΔΝ αμηνινγνύληαη. 

Γοκιμαζία 1: Γιάλογορ μεηαξύ εξεηαζηή/Αξιολογηηή 2 και ςποτηθίος (δηάξθεηα: 6 ιεπηά) 

 Η Γνθηκαζία 1 πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο επηπέδνπ Β1 θαη επηπέδνπ Β2 πνπ αλήθνπλ ζε 
δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο.  

 Δπηιέμηε δύν εξσηήζεηο επηπέδνπ Β1 από δπν δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη δύν 
εξσηήζεηο επηπέδνπ Β2 από δύν δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο γηα ηνλ θάζε ππνςήθην, 
ιακβάλνληαο ππόςε ην πξνθίι ηνπ (από ηελ πξνεγνύκελε θάζε ηεο εμέηαζεο). 

Γοκιμαζία 2: Μονόλογορ (δηάξθεηα: 8 ιεπηά) 

 ε θάζε ζειίδα κε εηθόλεο αληηζηνηρνύλ δύν (ή πεξηζζόηεξα) εξσηήκαηα επηπέδνπ Β1 θαη δύν (ή 
πεξηζζόηεξα) εξσηήκαηα επηπέδνπ Β2. 

 Δπηιέμηε δηαθνξεηηθή ζειίδα εηθόλσλ γηα θάζε ππνςήθην – ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ειηθία, ην 
θύιν ησλ ππνςεθίσλ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Τπνβάιεηε έλα εξώηεκα επηπέδνπ Β1 θαη έλα 
εξώηεκα επηπέδνπ Β2 ζηνλ θάζε ππνςήθην. 

Γοκιμαζία 3: Γιαμεζολάβηζη (δηάξθεηα: 10 ιεπηά) 

 Κάζε ζειίδα πεξηιακβάλεη θείκελα ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ηα νπνία ζπλνδεύνληαη από έλα ή 
πεξηζζόηεξα εξσηήκαηα επηπέδνπ Β1 θαη αληίζηνηρα επηπέδνπ Β2 θαη βξίζθνληαη ζην Φπιιάδην 
ηνπ Δμεηαζηή. 

 Δπηιέμηε δηαθνξεηηθό θείκελν γηα ηνλ θάζε ππνςήθην, ιακβάλνληαο ππόςε ό,ηη γλσξίδεηε γηα 
απηόλ, ζέηνληαο έλα εξώηεκα επηπέδνπ Β1 θαη έλα επηπέδνπ Β2. 
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 Καζώο ζηε δηάξθεηα ηεο Γνθηκαζίαο 3 πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξόλνο αλάγλσζεο ησλ ειιεληθώλ 
θεηκέλσλ, δώζηε θαη ζηνπο δύν ππνςήθηνπο δύν ιεπηά ζηελ αξρή ηεο Γνθηκαζίαο 3 γηα λα 
δηαβάζνπλ ηα αληίζηνηρα θείκελά ηνπο, αθνύ πξνεγνπκέλσο ηνπο έρεηε ζέζεη θαη ηα εξσηήκαηα, 
ώζηε λα είλαη «ζηνρεπκέλε» ε αλάγλσζε.  

 

Μην ξεσνάηε 

 λα ρξεζηκνπνηείηε πνηθηιία εξσηήζεσλ/εξσηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, 
ιακβάλνληαο ππόςε ζαο όηη ε ειηθία, ην θύιν, νη εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ππνςεθίσλ 
επεξεάδνπλ ηελ επίδνζή ηνπο, 

 όηη δελ είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηήζεηε όιεο ηηο εξσηήζεηο/ ηα εξσηήκαηα, ηηο εηθόλεο θαη ηα 
θείκελα. Τπάξρεη επίζεο πηζαλόηεηα κεξηθά θείκελα ή εξσηήκαηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε 
πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο, 

 λα ζπκβνπιεπηείηε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ, εάλ, πξηλ ή/θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, έρεηε απνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία,  

 λα ελεκεξώζεηε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, αλ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε δηάιεηκκα, 

 όηη ην ΚΑΠΝΙΜΑ, ε ΥΡΗΗ ΚΙΝΗΣΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΩΝ θαη ε ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΙ κέζα ζηελ αίζνπζα εμέηαζεο, 

 όηη ΚΑΝΔΙ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΩΛΤΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ Α. Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ζηέθεηαη 
αθξηβώο έμσ από ηελ αίζνπζα εμέηαζεο, θαη λα ελνριεί εζάο ή ηνπο ππνςεθίνπο, 

 λα είζηε επέιηθηνη θαη λα κελ παξεκβαίλεηε όηαλ ν ππνςήθηνο δηζηάδεη. Γώζηε ρξόλν ζηνπο 
ππνςεθίνπο λα δηακνξθώζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο, 

 όηη ε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο είλαη πεξηνξηζκέλε, νπόηε θξνληίζηε λα ηεξείηαη ν ρξόλνο πνπ 
αλαινγεί ζε θάζε ππνςήθην γηα θάζε δνθηκαζία, 

 λα επραξηζηείηε ηνπο ππνςεθίνπο κεηά ην ηέινο ηεο εμέηαζεο, ρσξίο λα δίλεηε θακία 
πιεξνθνξία γηα ηελ επίδνζή ηνπο, 

 όηη νη ππνςήθηνη δελ επηηξέπεηαη, θεύγνληαο, λα πάξνπλ καδί ηνπο ην Σεπρίδην ηνπ Τπνςεθίνπ. 

3.3 Μεηά ηο πέπαρ ηηρ εξέηαζηρ  

ςμπλήπυζη ηος Δνηύπος Αξιολόγηζηρ Πποθοπικού Λόγος 

 Βεβαησζείηε όηη ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη νη θσδηθνί ηνπο είλαη ζσζηά γξακκέλα ζην 
ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ηνπ θαζελόο. 

 Θπκεζείηε ηα εμήο: 
o ηνλ πςειόηεξν βαζκό (20) ηνλ δίλεηε ζε ππνςεθίνπο πνπ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θάζε επηπέδνπ 
o ηνλ ρακειόηεξν βαζκό (κνλάδα) ηνλ δίλεηε ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ 

θαζόινπ ηε γιώζζα εμέηαζεο ή πνπ δελ βγαίλεη λόεκα από ηα ιεγόκελά ηνπο. 

 Απνθαζίζηε ηη βαζκό ζα βάιεηε πξηλ ηνλ ζεκεηώζεηε ζην Έληππν Αμηνιόγεζεο, ην νπνίν 
πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζε θαιή θαηάζηαζε. Γελ πξέπεη λα ζβήλεηε γηα λα κελ ηζαιαθσζεί ή 
θζαξεί (γηαηί δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα ζηε δηαδηθαζία απηόκαηεο θαηαρώξεζεο ηεο βαζκνινγίαο 
κε ην OMR). Ωζηόζν, αλ θάλεηε θάπνην ιάζνο θαη πξέπεη λα ην δηνξζώζεηε, δεηείζηε ηε βνήζεηα 
ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ. 

 Βαζκνινγείζηε ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά «θνπηάθηα» σο εμήο: 

 πκπιεξώζηε ην Έληππν Αμηνιόγεζεο κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ ππνςεθίσλ, κε καύξν ή κπιε 
ζηπιό:  
o Ο εμεηαζηήο/Αμηνινγεηήο 1 (δει. εθείλνο ν νπνίνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θάζεηαη 

ζησπειά θαη παξαηεξεί, αθνύεη θαη θξαηά ζεκεηώζεηο) γξάθεη πξώηνο ηνλ βαζκό ηνπ ζηνλ 
εηδηθό ρώξν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ Δληύπνπ Αμηνιόγεζεο.  

o Ο εμεηαζηήο/Αμηνινγεηήο 2 (δει. εθείλνο ν νπνίνο ζπλνκηιεί κε ηνλ ππνςήθην θαη ζέηεη ηα 
εξσηήκαηα) γξάθεη ηνλ βαζκό ηνπ δεύηεξνο ζηνλ αληίζηνηρν εηδηθό ρώξν ζηε δεμηά ζηήιε ηνπ 
Δληύπνπ Αμηνιόγεζεο.  

 Οη βαζκνί ησλ δύν εμεηαζηώλ/Αμηνινγεηώλ ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο. Ο ζπλνιηθόο 
βαζκόο ησλ ππνςεθίσλ ππνινγίδεηαη ειεθηξνληθά.  
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ΥΑΡΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

  
 
 
 

 

 

ΒΑΘΜΟ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΣΟ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ 

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 1 – ΓΗΑΛΟΓΟ 
 

0  1  2  Αληαπόθξηζε ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ  
ίδην θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

0  1  2  

 

 

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 2 – ΜΟΝΟΛΟΓΟ 
 

0  1  2  Αλάπηπμε ελόο ζέκαηνο (κε αθνξκή νπηηθό εξέζηζκα, 
ι.ρ. θσηνγξαθία ή ζρέδην) 

0  1  2  

 

 

ΓΟΚΗΜΑΗΑ 3 – ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ 
 

0  1  2  Αλάπηπμε ελόο ζέκαηνο κε αθνξκή πιεξνθνξίεο πνπ 
δίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα (κε ηε κνξθή θεηκέλνπ, 

δηαγξάκκαηνο, πίλαθα, θηι.) 

0  1  2  

 

ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΓΛΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΓΟΚΗΜΑΗΔ 1, 2 ΚΑΗ 3 
 

1  2  Δπηηνληζκόο θαη πξνθνξά 1  2  
 

0  1  2  3  4  Καηαιιειόηεηα γισζζηθώλ επηινγώλ 0  1  2  3  4  

 

0  1  2  3  4  Οξζόηεηα ιεμηθνγξακκαηηθώλ επηινγώλ 0  1  2  3  4  

 

0  1  2  3  4  πλνρή θαη ζπλεθηηθόηεηα ιόγνπ 0  1  2  3  4  

 

 

 

ηο ηέλορ ηηρ ημέπαρ ηηρ Δξέηαζηρ Πποθοπικού Λόγος 

 Δπηζηξέςηε ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ ηα Σεπρίδηα ηνπ Τπνςεθίνπ, ην Φπιιάδην 
ηνπ Δμεηαζηή θαη ηα ζπκπιεξσκέλα Έληππα Αμηνιόγεζεο Πξνθνξηθνύ Λόγνπ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ζαο έρεη δεηεζεί λα ζπκπιεξώζεηε θάπνην εξσηεκαηνιόγην, παξαθαινύκε 
λα ην επηζηξέςεηε ζπκπιεξσκέλν ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Κέληξνπ.  

 

Aus Gründen der Geheimhaltung wurden die Prüfungsfragen der nächsten Seiten aus dem 

Heft herausgenommen. Die Fragen werden den Prüfern am Tag der Prüfung elektronisch 

übermittelt. Bitte wenden Sie sich, falls Unklarheiten bestehen, an die zuständige 

Kommission im Prüfungszentrum. 

 

 

 

 

1ος 

βαθμολογητής  
 

2ος 

βαθμολογητής  
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2.1: VERKEHRSMITTEL 
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AUFGABE 2.2: FREIZEIT 
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AUFGABE 3.1: FESTIVALS IN GRIECHENLAND 

  

13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 
 
Με έλα πξόγξακκα πινύζην ην 13ο Φεζηηβάι 
Χνξνύ Καιακάηαο κάο ηαμηδεύεη ρνξεπηηθά ζε 
ρώξεο όπνπ δελ έρνπκε μαλαπάεη. Σην 
θαζηεξωκέλν πιένλ ξαληεβνύ από ηηο 16 έωο 
ηηο 26 Ινπιίνπ ζα αλέβνπλ είθνζη 
παξαζηάζεηο κε έληεθα ζρήκαηα από 
δηαθνξεηηθέο ρώξεο, ζπλδπάδνληαο νλόκαηα-
ζύκβνια ηεο δηεζλνύο ζθελήο κε λένπο 
ρνξνγξάθνπο. Τελ θαιιηηερληθή δηεύζπλζε 
ηνπ Φεζηηβάι έρεη, όπωο πάληα, ε Βίθπ 
Μαξαγθνπνύινπ.  
Τν Φεζηηβάι Χνξνύ Καιακάηαο αλαδεηθλύεη θέηνο ηε δπλακηθή ηεο ειιεληθήο ζθελήο κε 
ηε ζπκκεηνρή ηωλ ρνξνγξάθωλ-ρνξεπηώλ Φώηε Νηθνιάνπ θαη Λίληαο Καπεηαλέα. Δλώ κε 
πνιύ ελδηαθέξνλ αλακέλνληαη θαη νη ρνξνγξαθίεο πνιιώλ Γάιιωλ ρνξεπηώλ. 
Σην ζεκηλάξην Σύγρξνλνπ Χνξνύ ζα δηδάμεη ν Φξέη Φάνπζη, ν νπνίνο έρνληαο αλαπηύμεη 
κηα δηθή ηνπ κέζνδν δηδαζθαιίαο, θηινδνμεί λα κάζεη ζηνπο ζπνπδαζηέο λα θαηαλννύλ θαη 
λα ρξεζηκνπνηνύλ ζε βάζνο ηελ ηέρλε ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο.  
Σην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι δηνξγαλώλνληαη, όπωο θάζε ρξόλν, πνιιέο, ελδηαθέξνπζεο θαη 
πξωηόηππεο παξάιιειεο εθδειώζεηο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο πόιεο. 

nach: www.in.gr 

 

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτροσ Δρόμοσ 

Τν 1ν Γηεζλέο Φεζηηβάι Θεάηξνπ Γξόκνπ ζηελ Διιάδα είλαη γεγνλόο. Πξόθεηηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα ην θζηλόπωξν, ζε ρώξνπο κέζα ζην ηζηνξηθό θέληξν θαη 
γύξω από ηελ Αθξόπνιε.  
Σαξάληα πέληε ειιεληθέο νκάδεο, δώδεθα νκάδεο από ην εμωηεξηθό, θαη πάλω 
από δηαθόζηνη θαιιηηέρλεο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλνιηθά εθαηόλ νγδόληα παξαζηάζεηο. 
Σεκαληηθά ζπγθξνηήκαηα θαη θαιιηηέρλεο από δηάθνξεο ρώξεο ζα 
ζπκκεηάζρνπλ ζην Φεζηηβάι. 
Τν Φεζηηβάι, εθηόο από ηηο παξαζηάζεηο ζεάηξνπ δξόκνπ, ζα 
πεξηιακβάλεη θαη δξάζεηο κε βάζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο, όπωο 
ρνξνζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη παξαζηάζεηο Κνπθινζέαηξνπ ή 
Θεάηξνπ Σθηώλ θαζώο θαη κηθξέο κνπζηθέο κπάληεο ή θαη εηθαζηηθέο 
δξάζεηο, πάληα κε αθεηεξία ηνλ δεκόζην ρώξν. 
Τν Φεζηηβάι έρεη δύν ελόηεηεο: ηελ θεληξηθή θαη ηελ ειεύζεξε. Σην 
θεληξηθό Φεζηηβάι ζα ζπκκεηέρνπλ επηιεγκέλεο νκάδεο, ελώ ζην 
ειεύζεξν ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κεκνλωκέλνη θαιιηηέρλεο ή 
νκάδεο απ’ όιν ην θάζκα ηνπ Θεάηξνπ Γξόκνπ. 

nach: www.kosmos936.gr 
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AUFGABE 3.2. RESTAURANTS 

 

KITCHEN BAR 

 
Μέρξη ηώξα ην μέξακε σο ην καγαδί πνπ βξίζθεηαη θπξηνιεθηηθά πιάη ζην 

θύκα, ζηε Μαξίλα Αιίκνπ, ζηε Μαξίλα Εέαο θαη ζην Ληκάλη ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Τώξα ην «ηξίην αδειθάθη» γηα ηελ Αηηηθή απνθάζηζε λα 

ζθαξθαιώζεη ζηα βόξεηα πξνάζηηα. Σην θέληξν ηνπ Χαιαλδξίνπ, ζηελ νδό Κ. 

Βάξλαιε, δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα ζηελ θαζεκεξηλή δηαζθέδαζε ηεο 

πεξηνρήο, ραξίδνληαο θέθη, άλεζε θαη γαζηξνλνκηθά ηαμίδηα πςεινύ επηπέδνπ. 

 

Ζ ζπληαγή απηώλ ησλ καγαδηώλ κάο είλαη πιένλ γλσζηή. Όπσο θαη ηα άιια 

καγαδηά απηνύ ηνπ είδνπο, ην Kitchen Bar ζπλδπάδεη ηνλ θαθέ, ην θαγεηό, ην 

πνηό θαη όια απηά ζε κηα πνιύ ραιαξσηηθή αηκόζθαηξα από λσξίο ην πξσί 

κέρξη αξγά κεηά ηα κεζάλπρηα. 

 

Τν Kitchen Bar ζην Χαιάλδξη κπνξεί λα κελ βξίζθεηαη δίπια ζηε ζάιαζζα, όκσο ζα ην ιαηξέςεηε 

κε ην πνπ ζα δηαζρίζεηε ηελ ηεξάζηηα απιή κε ηα ζπάληα θπηά. Απηό πνπ ζα απνιαύζεηε πάλσ απ’ 

όια είλαη ην πξνζεγκέλν θαγεηό, ε θαιή πνηόηεηα, ε άςνγε εμππεξέηεζε θαη ε ζσζηή 

αληηκεηώπηζε ηνπ πειάηε.  
nach: www.exodos.gr 

 

  

 

FRIDAY'S BAR & CAFÉ 

Τν Friday's Bar & Café είλαη έλα ζηέθη γηα όιεο ηηο ώξεο ζε έλα καγεπηηθό πεξηβάιινλ. Δθηόο 

από ηε Γιπθάδα ην ζπλαληάκε θαη ζην εκπνξηθό θέληξν πνπ θέξεη ηελ νλνκαζία Millennium 

κέζα ζην Παγθξάηη, ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο. Πξόθεηηαη γηα έλαλ ρώξν παλέκνξθν, γεκάην 

πξάζηλν θαη αλαπαπηηθά θαζίζκαηα. Πξνζθέξεη κηα ηεξάζηηα πνηθηιία γεύζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ ακεξηθάληθε θνπδίλα. Τα θνθηέηι ηνπ είλαη 

πνιιά θαη δηαθνξεηηθώλ γεύζεσλ. Μέζα ζε έλα δσληαλό θαη 

λεαληθό πεξηβάιινλ απνιακβάλεηε ηνλ πξσηλό ζαο θαθέ, γεύεζηε 

έλα ιηηό κεζεκεξηαλό γεύκα, δξνζίδεζηε κε κνλαδηθά γιπθά θαη 

παγσηά ή κε έλα πνηό ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο, δηαζθεδάδεηε κε έλα 

πιήξεο δείπλν ην βξάδπ.  

Γελ ζα παξαιείςνπκε λα ηνλίζνπκε ην ραξαθηεξηζηηθό ησλ 

Friday's, πνπ είλαη νη πινύζηεο ρνξηαζηηθέο κεξίδεο. Ζ καγεπηηθή ηαξάηζα ηνπ Παγθξαηίνπ 

παξακέλεη ηηο θαζεκεξηλέο αλνηρηή έσο ηε 1 κεηά ηα κεζάλπρηα θαη ηα Σαββαηνθύξηαθα κέρξη 

ηηο 2 κεηά ηα κεζάλπρηα. 
 

 

nach: www.exodos.gr 

 


