
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ  ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  ΚΑΙ  ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

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    

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτημίων Αθηνών 
Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ 



Σελίδα 2 από 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©  Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

(Διεφκυνςθ Ριςτοποίθςθσ τθσ Γνϊςθσ Ξζνων Γλωςςϊν & Κεντρικι Εξεταςτικι Επιτροπι 
Γλωςςομάκειασ 2013) 

 
Ακινα, 2013 

 
Το περιεχόμενο αυτοφ του κειμζνου και των παραρτθμάτων του είναι δωρεάν προςβάςιμο 
μζςω του Διαδικτφου προσ διευκόλυνςθ των υποψθφίων, των διδαςκόντων τθν ξζνθ 
γλϊςςα και όλων των ενδιαφερομζνων για τθν πιςτοποίθςθ γλωςςομάκειασ επιπζδων Γ1 
και Γ2 (C1 και C2, κατά τθν κλίμακα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ). Απαγορεφεται θ 
εκτφπωςθ ι, με οποιονδιποτε τρόπο, αντιγραφι όλου του κειμζνου ι τμθμάτων του με 
προοπτικι τθν εμπορικι εκμετάλλευςι του. 



Σελίδα 3 από 17 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 

1. Ειςαγωγι……………………………………………………………………………………………………5  

2. Οι Ενότθτεσ τθσ εξζταςθσ…………………………………………………………………………..6  

Ενότθτα 1: Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου και γλωςςικι επίγνωςθ……………….6  

Ενότθτα 2: Ραραγωγι γραπτοφ λόγου και γραπτι διαμεςολάβθςθ………....6  

Ενότθτα 3: Κατανόθςθ προφορικοφ λόγου………………………………………………..7  

Ενότθτα 4: Ραραγωγι προφορικοφ λόγου και προφορικι 
διαμεςολάβθςθ…………………………………………………………………………………........7 

 

3. Ρεριγραφικοί δείκτεσ ικανοτιτων………………………………………………………………8   

Ενότθτα 1: Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου και γλωςςικι επίγνωςθ……………….8  

Ενότθτα 2: Ραραγωγι γραπτοφ λόγου και γραπτι διαμεςολάβθςθ………..10  

Ενότθτα 3: Κατανόθςθ προφορικοφ λόγου………………………………………………12  

Ενότθτα 4: Ραραγωγι προφορικοφ λόγου και προφορικι 
διαμεςολάβθςθ……………………………………………………………………………………….13 

 

4. Τα τυπικά χαρακτθριςτικά τθσ εξζταςθσ…………………….…………………………….15   

4.1 Διάρκεια των ενοτιτων τθσ εξζταςθσ……………………………………………………..15  

4.2 υκμίςεισ για τθν εξαγωγι των αποτελεςμάτων…………………………………….15  

4.3  Ζκταςθ τθσ εξζταςθσ ανά ενότθτα………………………………………………………….16  

4.4 Τφποι κειμζνων προσ κατανόθςθ και παραγωγι…………………………………….16  



Σελίδα 4 από 17 



Σελίδα 5 από 17 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Οι διαβακμιςμζνεσ εξετάςεισ επιπζδων Γ1 και Γ2 των γλωςςϊν που πιςτοποιοφνται 
από το ςφςτθμα του ΚΡΓ απευκφνονται ςε άτομα που ηουν, ςπουδάηουν ι 
εργάηονται ςτθν Ελλάδα και επικυμοφν να πιςτοποιιςουν τθ γλωςςομάκειά τουσ.  

Θ πιςτοποίθςθ επιπζδων Γ1 και Γ2 προορίηεται για τον απολφτωσ ικανό χριςτθ τθσ 
γλϊςςασ-ςτόχου, ςφμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ 
Γλώςςεσ (ΚΕΡΑ), 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 ΚΡΓ, 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 ΚΕΡΑ, ορίηει πωσ ο χριςτθσ επιπζδου Γ2 ζχει  «άριςτθ 
γνϊςθ» τθσ γλϊςςασ-ςτόχου. Ζτςι, οι εξετάςεισ του ΚΡΓ ςχεδιάηονται προκειμζνου 
να ελζγξουν ςε ποιο βακμό ο υποψιφιοσ για πιςτοποίθςθ ςτο επίπεδο Γ2 ζχει 
υψθλό επίπεδο γραμματιςμοφ ςτθ γλϊςςα-ςτόχο. Ο υποψιφιοσ του ΚΡΓ 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.  

Θ εξετάςεισ αποτελοφνται από 4 Ενότθτεσ.  
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2. ΟΙ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΗ ΕΞΕΣΑΗ  

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΓΛΩΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΗ 

Θ Ενότθτα αυτι, όπωσ και ςτα χαμθλότερα επίπεδα, ςτοχεφει ςτον ζλεγχο τθσ 
κατανόθςθσ γλωςςικϊν κειμζνων ι πολυτροπικϊν κειμζνων, δθλαδι κειμζνων που 
ςυνοδεφονται από εικόνεσ γραφιματα κτλ., κακϊσ και ςτον ζλεγχο τθσ γλωςςικισ 
επίγνωςθσ. Τα κείμενα ςτα οποία βαςίηονται τα ερωτιματα των δοκιμαςιϊν 
επιπζδου Γ2 ζχουν μεγαλφτερθ ζκταςθ και είναι ςυνκετότερα από τα κείμενα 
«ερεκίςματα» του επιπζδου Γ1.  

Γενικότερα, ο υποψιφιοσ επιπζδου Γ2 καλείται να χειριςτεί όλων των ειδϊν τα 
κείμενα, ακόμα και αυτά που παρουςιάηουν δυςκολία λόγω του αφαιρετικοφ ι 
ςφνκετου φφουσ τθσ γραφισ τουσ (όπωσ ςυχνά ςυμβαίνει με κείμενα λογοτεχνίασ, 
διαφιμιςθσ και χιουμοριςτικοφ λόγου). Καλείται, επίςθσ, να κατανοιςει κείμενα 
εξειδικευμζνα, όπωσ εγχειρίδια χριςθσ ι λειτουργίασ ςυςκευϊν, κακϊσ και 
εκλαϊκευμζνα επιςτθμονικά κείμενα. Τα ποικίλθσ φφςθσ και φλθσ κείμενα 
προζρχονται από διαφορετικά πεδία τθσ προςωπικισ, κοινωνικισ και 
επαγγελματικισ ηωισ, από το χϊρο τθσ λογοτεχνίασ και τθσ τζχνθσ, τθσ εκπαίδευςθσ 
και τθσ επιςτιμθσ. Κακϊσ επεξεργάηεται τα νοιματα των κειμζνων, ο υποψιφιοσ 
καλείται να κατανοιςει επιμζρουσ μθνφματα, ρθτά ι υπαινικτικά διατυπωμζνα και 
να εντοπίςει λεπτομζρειεσ που εκφράηουν ςτάςεισ και απόψεισ που δθλϊνονται 
ευκζωσ ι υπονοοφνται. 

Τζλοσ, ςτισ δοκιμαςίεσ επιπζδου Γ2 ο υποψιφιοσ καλείται να δείξει ότι ζχει 
αναπτφξει τθν απαιτοφμενθ για το επίπεδο γλωςςικι επίγνωςθ, ότι δθλαδι ζχει 
ςυνείδθςθ του τρόπου λειτουργίασ ςτοιχείων τθσ γλϊςςασ ςτο ςυγκειμενικό τθσ 
πλαίςιο. Τα ερωτιματα που τίκενται είναι πιο ςφνκετα από ότι ςτο επίπεδο Γ1 ωσ 
προσ τισ γλωςςικζσ λειτουργίεσ που απαιτείται να επιτελζςει ο υποψιφιοσ, αλλά 
και ωσ προσ τισ νοθτικζσ διεργαςίεσ, τισ οποίεσ υπαγορεφουν τα από πλευράσ 
περιεχομζνου απαιτθτικά κείμενα και ερωτιματα.  

ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΠΣΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 

Θ Ενότθτα αυτι ελζγχει τθν ικανότθτα παραγωγισ γραπτοφ λόγου και γραπτισ 
διαμεςολάβθςθσ. Ο υποψιφιοσ επιπζδου Γ2 καλείται να δείξει ότι χρθςιμοποιεί το 
γραπτό λόγο με γραμματικά ορκό και επικοινωνιακά αποτελεςματικό τρόπο, 
ανάλογα με τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ επικοινωνίασ. Το κείμενό του αναμζνεται 
να ζχει ςυνοχι και ςυνεκτικότθτα, ενϊ το φφοσ του κειμζνου αναμζνεται να 
εναρμονίηεται με τον αναγνϊςτθ του ςτο πλαίςιο επικοινωνίασ ςτο οποίο 
εντάςςεται. Το δε πλαίςιο αυτό προςδιορίηεται από τουσ ςτόχουσ τθσ επικοινωνίασ, 
τθν επικοινωνιακι ταυτότθτα του αποδζκτθ του κειμζνου, κακϊσ και από τισ 
υπόλοιπεσ εξωγλωςςικζσ παραμζτρουσ τθσ επικοινωνίασ (χϊρο, χρόνο, κτλ.). Ππωσ 
και ςτο επίπεδο Γ1, ο γραπτόσ λόγοσ που καλείται να παραγάγει ο υποψιφιοσ 
επιπζδου Γ2 βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνα κείμενα που δίνονται για αυτό τον ςκοπό. 
Συγκεκριμζνα, ο υποψιφιοσ  εμπλζκεται ςτισ εξισ διαδραςτικζσ διαδικαςίεσ:  
(α) Ραραγωγι λόγου που προχποκζτει τθν κατανόθςθ ξενόγλωςςου κειμζνου 
(απλοφ ι πολυτροπικοφ) και απαιτεί τθ χριςθ διαδραςτικϊν ςτρατθγικϊν (λ.χ. 
επιλογι τθσ κατάλλθλθσ φράςθσ για να προλογίςει τισ παρατθριςεισ του ι να 
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ςυςχετίςει τθ δικι του ςυμβολι με αυτζσ άλλων). Ζτςι, για παράδειγμα, κα κλθκεί 
να απαντιςει ςε μια επίςθμθ επιςτολι, να ςυντάξει ζκκεςθ πεπραγμζνων (από 
ςθμειϊςεισ), να ςυμπλθρϊςει ζνα φυλλάδιο προβολισ προϊόντοσ, να κάνει μια 
ταινιοπαρουςίαςθ, κτλ. 
(β) Ραραγωγι λόγου με αφορμι ελλθνικό κείμενο (απλό ι πολυτροπικό), που απαιτεί 
ςτρατθγικζσ διαμεςολάβθςθσ, οι οποίεσ ςτο επίπεδο Γ2 διαφζρουν από το επίπεδο Γ1 
και τα άλλα χαμθλότερα επίπεδα, επειδι ςυνίςτανται κυρίωσ ςτθν επεξεργαςία 
πλθροφοριϊν και τθν απόδοςθ ςυγκεκριμζνων νοθμάτων από τθν ελλθνικι ςτθν ξζνθ 
γλϊςςα με περιςςότερθ ακρίβεια. Στο επίπεδο αυτό απαιτείται πλζον και θ 
αναμετάδοςθ μθνυμάτων από τθ μία γλϊςςα ςτθν άλλθ, ενϊ μπορεί να απαιτθκεί 
και θ ςυγγραφι ςφντομου δοκιμίου.  

Θ γραπτι απόδοςθ των υποψθφίων, οι οποίοι ςτο επίπεδο αυτό αναμζνεται να 
ζχουν υψθλό επίπεδο γραμματιςμοφ ςτθν ξζνθ (όπωσ και ςτθ μθτρικι) γλϊςςα, 
αξιολογείται ωσ προσ τθ φυςικι ροι του λόγου ςτο κείμενο κακϊσ και τθν 
καταλλθλότθτα και ορκότθτα των γλωςςικϊν επιλογϊν με βάςθ το ςυγκεκριμζνο 
ςυγκειμενικό πλαίςιο.  

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Οι δοκιμαςίεσ επιπζδου Γ2 ελζγχουν τθν κατανόθςθ προφορικοφ λόγου όπωσ και 
ςτο επίπεδο Γ1, με τθ διαφορά ότι τα ακουςτικά μθνφματα προζρχονται από 
μεγαλφτερθ ποικιλία πθγϊν και κοινωνικϊν καταςτάςεων, ςυχνά εμπλζκουν 
περιςςότερουσ του ενόσ ι δφο ομιλθτϊν, παρουςιάηουν ευρφτερθ κεματικι 
ποικιλία και είναι πιο μακροςκελι. Συχνά, οι ςυνκικεσ πρόςλθψθσ είναι όπωσ και 
ςε πραγματικζσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ· δθλαδι, ακοφγονται κόρυβοι από τον 
περιβάλλοντα χϊρο, οι ςυνομιλθτζσ υπερκαλφπτουν ο ζνασ τον άλλον ι μιλοφν 
γριγορα, κτλ. Θ προφορά των ομιλθτϊν ποικίλλει κακϊσ ςτα προφορικά κείμενα 
αποτυπϊνεται θ γεωγραφικι και κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ τθσ γλϊςςασ-ςτόχου. 
Τζλοσ, κάποια κείμενα ενδζχεται να ακουςτοφν μόνο μια φορά.  

Οι δοκιμαςίεσ αυτοφ του επιπζδου ςτθρίηονται ςε αυκεντικά κείμενα προφορικοφ 
λόγου. Ηθτοφν από τον υποψιφιο να κατανοιςει τα επιμζρουσ νοιματα κειμζνων 
(τα οποία ςε αυτό πλζον το επίπεδο μπορεί να είναι ςε επίςθμθ, ςε κακθμερινι 
γλϊςςα ι ακόμθ και ςε αργκό). Λαμβάνοντασ υπόψθ το ςυγκειμενικό πλαίςιο, τισ 
λεξικογραμματικζσ επιλογζσ, αλλά και τα φωνολογικά χαρακτθριςτικά του ομιλθτι 
(επιτονιςμό, τόνο φωνισ, φφοσ κτλ.), ο υποψιφιοσ καλείται να επιτελζςει 
οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να δείξει ότι αντιλαμβάνεται νοιματα, 
ρθτά ι υπαινικτικά διατυπωμζνα. Τα κείμενα και τα ερωτιματα είναι γενικά πιο 
απαιτθτικά από ό,τι ςτο επίπεδο Γ1 και ωσ προσ τισ νοθτικζσ διεργαςίεσ ςτισ οποίεσ 
υποβάλλουν τον υποψιφιο (π.χ. να ςυναγάγει κάποιο ςυμπζραςμα από τα όςα 
λζγονται άμεςα ι ζμμεςα).  

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 

Οι δοκιμαςίεσ προφορικισ παραγωγισ και προφορικισ διαμεςολάβθςθσ ςτοχεφουν 
ςτον ζλεγχο ικανοτιτων των υποψθφίων να ςυηθτιςουν για ζνα κοινωνικό, 
κεωρθτικό ι πρακτικό ηιτθμα παράγοντασ λόγο με γραμματικά ορκό και 
επικοινωνιακά αποτελεςματικό τρόπο, δθλαδι ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του 
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γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ επικοινωνίασ που 
ορίηονται από τθ δοκιμαςία. Επίςθσ, ο υποψιφιοσ καλείται να απαντιςει ςε 
ερωτιματα που κα του τεκοφν ςε ζνα κζμα με αφορμι ελλθνικό κείμενο, τισ 
πλθροφορίεσ του οποίου πρζπει να μεταφζρει.  

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΓΛΩΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΗ 

Ο υποψιφιοσ επιπζδων Γ1 και Γ2 κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να κατανοιςει 
μακροςκελι και ςφνκετα κείμενα λογοτεχνικά και μθ,  αναγνωρίηοντασ υφολογικζσ 
διακρίςεισ. Επίςθσ, κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να κατανοεί εξειδικευμζνα άρκρα 
και εκτενείσ τεχνικζσ οδθγίεσ, ακόμα και όταν δεν ςχετίηονται με τθν ειδικότθτά του. 
Τζλοσ, κα πρζπει να δείχνει μεγάλθ ευελιξία επαναδιατυπϊνοντασ ιδζεσ με 
διαφορετικοφσ γλωςςικοφσ τφπουσ προκειμζνου να μεταδϊςει με ακρίβεια 
λεπτότερεσ ςθμαςιολογικζσ αποχρϊςεισ, να δϊςει ζμφαςθ, να κάνει 
διαφοροποιιςεισ και να αποκλείςει τθν αμφιςθμία. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, για να δείξει ο υποψιφιοσ επιπζδου Γ1 ότι κατανοεί εκτενι, 
ςφνκετα κείμενα γραπτοφ λόγου και τα επιμζρουσ νοιματά τουσ, ρθτά ι 
υπαινικτικά διατυπωμζνα, του ηθτείται να χρθςιμοποιιςει τθ γλϊςςα για να 
επιτελζςει οριςμζνεσ κάκε φορά από τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ: 
1.1. Να ςυναγάγει το γενικό μινυμα ενόσ κειμζνου (τθ βαςικι του ιδζα ι τθ γενικι 

εντφπωςθ που δθμιουργεί) ι/και τθν επικοινωνιακι του αξία. 
1.2. Να ςυναγάγει τθ γενικι ςτάςθ/κζςθ/γνϊμθ του ςυγγραφζα απζναντι ςτο 

ηιτθμα που πραγματεφεται το κείμενο. 
1.3. Να ςυναγάγει ςυμπεράςματα αναφορικά με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ και 

γενικότερα με το ςυγκειμενικό πλαίςιο ι ςχετικά με το τι μπορεί να 
προθγείται του κειμζνου ι να το ακολουκεί. 

1.4. Να κάνει βάςιμεσ προβλζψεισ ι υποκζςεισ που ςυνδζονται άμεςα με το 
κείμενο. 

1.5. Να εντοπίςει επιμζρουσ πλθροφορίεσ ςτο κείμενο, ρθτά ι υπαινικτικά 
διατυπωμζνεσ, προκειμζνου να τισ αξιοποιιςει για να επιτελζςει κάποια 
δραςτθριότθτα, να λφςει κάποιο πρόβλθμα ι να απαντιςει ςε ςυγκεκριμζνα 
ερωτιματα. 

1.6. Να διακρίνει τθ διαφορά μεταξφ πλθροφορίασ και εκτίμθςθσ ι ερμθνείασ του 
ςυντάκτθ για γεγονότα. 

1.7. Να αποκαταςτιςει ζνα κείμενο ςυμπλθρϊνοντασ πλθροφορίεσ που ζχουν 
απαλειφκεί, δεν είναι ευδιάκριτεσ, κτλ. ι να αναγνωρίςει απόψεισ, ςτάςεισ 
κτλ. που αποςιωπϊνται. 

1.8. Να ταξινομιςει, να ςυςχετίςει ι να αντιπαρακζςει πλθροφορίεσ κειμζνων με 
βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια. 

1.9. Να ακολουκιςει οδθγίεσ καταςκευισ, χριςθσ ι και λειτουργίασ, ϊςτε να 
ανταποκρικεί ςτο εκάςτοτε ηθτοφμενο. 

1.10. Να ερμθνεφςει πλθροφορίεσ που παρζχονται από γραφιςτικά χαρακτθριςτικά 
του κειμζνου (π.χ. από το μζγεκοσ και τον τφπο των γραμμάτων των τίτλων, 
υποτίτλων), ι από υποςθμειϊςεισ, πίνακεσ ποςοτικϊν ςτοιχείων, 
ςυνοδευτικζσ εικόνεσ, γραφικζσ αναπαραςτάςεισ, κ.ά. 
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Επίςθσ, για να δείξει ο υποψιφιοσ αυτοφ του επιπζδου ότι ζχει αναπτφξει τθν 
απαιτοφμενθ για το ςυγκεκριμζνο επίπεδο γλωςςικι επίγνωςθ, ότι δθλαδι ζχει 
ςυνείδθςθ του τρόπου λειτουργίασ ςτοιχείων τθσ γλϊςςασ ςτο ςυγκειμενικό τουσ 
πλαίςιο, τοφ ηθτείται να χρθςιμοποιιςει τθ γλϊςςα για να επιτελζςει οριςμζνεσ 
κάκε φορά από τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ. 
1.11. Να αναγνωρίςει τθν φπαρξθ ι τθν απουςία γλωςςικϊν ι και μθ γλωςςικϊν 

ςτοιχείων (π.χ. εικόνων ι γραφιςτικϊν ςτοιχείων), με τουσ οποίουσ 
εκδθλϊνεται θ βεβαιότθτα ι θ αμφιβολία, θ αοριςτία, θ πεποίκθςθ ι ο 
διςταγμόσ, θ επιφφλαξθ, κτλ. και, γενικότερα, θ ςτάςθ του ςυντάκτθ (κετικι, 
αρνθτικι, ουδζτερθ ι αδιάφορθ). 

1.12. Να προςδιορίςει τθ ςθμαςία ι να δϊςει τον οριςμό λζξεων και εκφράςεων, 
με βάςθ το γλωςςικό τουσ περικείμενο και το ευρφτερο ςυγκειμενικό τουσ 
πλαίςιο. 

1.13. Να ςυμπλθρϊςει, να αποκαταςτιςει ι να διαφοροποιιςει λζξεισ ι και 
φράςεισ κειμζνου, αποδίδοντασ το ηθτοφμενο νόθμα με τρόπο κατάλλθλο για 
τθν περίςταςθ επικοινωνίασ. 

1.14. Να αναγνωρίςει τθ ςθμαςιοδοτικι λειτουργία λεξικογραμματικϊν επιλογϊν 
(λζξεων ι φράςεων) του κειμζνου, είτε υπάρχουν είτε όχι ςαφείσ δείκτεσ που 
τθν υποδθλϊνουν (λ.χ. μια ερϊτθςθ που λειτουργεί ωσ διλωςθ απαίτθςθσ ι 
ωσ προςταγι, μια υπενκφμιςθ που λειτουργεί ωσ προειδοποίθςθ, κτλ.). 

1.15. Να εντοπίςει τα γλωςςικά μζςα (λζξεισ, γραμματικζσ δομζσ εκφράςεισ, κτλ.) ι 
χαρακτθριςτικοφσ τρόπουσ χριςθσ του λόγου (λ.χ. επανάλθψθ, αναφορά ι 
καταφορά, ελλειπτικότθτα, ςφγκριςθ, κτλ.) που μαρτυροφν τθ ςχζςθ μεταξφ 
διαφόρων ενοτιτων του ίδιου κειμζνου, ι μεταξφ διαφορετικϊν κειμζνων που 
αφοροφν το ίδιο ι διαφορετικό κζμα. 

1.16. Να ςυςχετίςει πλθροφορίεσ που περιλαμβάνει ζνα κείμενο εντοπίηοντασ τα 
γλωςςικά μζςα που εξαςφαλίηουν τθ ςυνεκτικότθτα και τθ ςυνοχι του και, 
ειδικότερα, εκείνα που χρθςιμοποιοφνται από τον ςυντάκτθ του κειμζνου, 
προκειμζνου 

- να ειςαγάγει ζνα κζμα ι μια ιδζα 
- να μεταβεί από το ζνα κζμα ςτο άλλο ι από μια ιδζα ςε άλλθ 
- να επαναφζρει ζνα κζμα ι μια ιδζα 
- να αναφερκεί ςε όςα προθγοφνται ι ζπονται 
- να παρουςιάςει τισ διάφορεσ πλευρζσ ενόσ κζματοσ 
- να διευκρινίςει ι να επεξθγιςει μια διατφπωςθ, μια ιδζα, ζνα 

επιμζρουσ κζμα  
- να ειςαγάγει και να προβάλει ζναν ιςχυριςμό, ζνα επιχείρθμα ι ζνα 

αντεπιχείρθμα 
- να παραπζμψει ςε άλλο κείμενο ι ςτον ςυγγραφζα του 
- να παρακζςει ι να προςκζςει παράδειγμα ι και άλλου τφπου 

ςτοιχεία (π.χ. ζνα διάγραμμα) 
- να κζςει ζναν όρο ι όρουσ ι μια προχπόκεςθ 
- να ςυνοψίςει ςυμπζραςμα ςτο οποίο κατζλθξε. 

1.17. Να ςυμπλθρϊςει ι να αποκαταςτιςει ζννοιεσ του κειμζνου, επιλζγοντασ 
γραμματικά ορκζσ εκφράςεισ, κατάλλθλεσ για τθν περίςταςθ επικοινωνίασ 
(ζννοιεσ ςυγκεκριμζνεσ και αφθρθμζνεσ, π.χ. αναφερόμενεσ ςε ποςότθτα ι 
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ποιότθτα, ςε χρόνο, ςε τόπο, ςε κατεφκυνςθ, ςτο οριςμζνο και ςτο αόριςτο, 
ςε ςφγκριςθ και ςε αντιπαραβολι, κτλ.). 

Ο υποψιφιοσ επιπζδου Γ2, ωσ προσ τθν κατανόθςθ γραπτϊν κειμζνων, κα κλθκεί 
να κάνει αυτά που ηθτοφνται από τον υποψιφιο Γ1 και επιπρόςκετα: 

1.18. Να ερμθνεφςει πλθροφορίεσ που παρζχονται ςυνδυαςτικά από το γλωςςικό 
κείμενο και από γραφιςτικά χαρακτθριςτικά του κειμζνου (π.χ. από το 
μζγεκοσ και τον τφπο των γραμμάτων των τίτλων και των υποτίτλων) ι από 
υποςθμειϊςεισ, πίνακεσ ποςοτικϊν ςτοιχείων, ςυνοδευτικζσ εικόνεσ, 
γραφικζσ αναπαραςτάςεισ κ.ά. 
 

Ο υποψιφιοσ επιπζδου Γ2, ωσ προσ τον ζλεγχο γλωςςικισ επίγνωςθσ, κα κλθκεί να 
κάνει αυτά που ηθτοφνται από τον υποψιφιο Γ1 και επιπρόςκετα, κα κλθκεί: 
1.19. Να διακρίνει ιδιαίτερεσ ςθμαςιολογικζσ εκδοχζσ με ευκρίνεια μζςω τθσ 

χριςθσ ενόσ ευρζοσ φάςματοσ λεξικογραμματικϊν ςτοιχείων κατάλλθλων για 
τθ ςυγκεκριμζνθ κοινωνιογλωςςικι περίςταςθ. 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΠΣΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 

Για να δείξει ο υποψιφιοσ επιπζδου Γ1 και Γ2 ότι ζχει τθν ικανότθτα να επιτφχει 
ζναν ςτόχο που απαιτοφν ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ επικοινωνίασ χρθςιμοποιϊντασ 
τον γραπτό λόγο με γραμματικά ορκό και επικοινωνιακά αποτελεςματικό τρόπο, κα 
κλθκεί να ςυντάξει κείμενο ςχετικό με ζνα κοινωνικό ι προςωπικό ηιτθμα, ι να 
δϊςει λεπτομερείσ, εκτενείσ περιγραφζσ για πραγματικά ι φανταςτικά γεγονότα, 
για εμπειρίεσ δικζσ του ι άλλων. Το κείμενό του αναμζνεται να ζχει ςυνοχι, θ 
γλϊςςα που χρθςιμοποιεί κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθ ςυνεκτικότθτα του κειμζνου 
του και το φφοσ του να προςιδιάηει ςτο υποτικζμενο πλαίςιο επικοινωνίασ ςτο 
οποίο εντάςςεται. Το τελευταίο προςδιορίηεται από τουσ ςτόχουσ τθσ επικοινωνίασ, 
τθν επικοινωνιακι ταυτότθτα του αποδζκτθ του κειμζνου, κακϊσ και από τισ 
υπόλοιπεσ εξωγλωςςικζσ παραμζτρουσ τθσ επικοινωνίασ (χϊρο, χρόνο, κτλ.). 

Ο υποψιφιοσ κα εμπλακεί ςτισ εξισ δραςτθριότθτεσ: (α) παραγωγι λόγου που 
προχποκζτει τθν κατανόθςθ ξενόγλωςςου κειμζνου (απλοφ ι πολυτροπικοφ) και 
απαιτεί τθ χριςθ ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ (λ.χ., να επιλζξει τθν κατάλλθλθ φράςθ 
για να προλογίςει τισ παρατθριςεισ του, ι να ςυςχετίςει τθ δικι του ςυμβολι με 
αυτζσ άλλων), και (β) παραγωγι λόγου με ερζκιςμα ελλθνικό κείμενο (απλό ι 
πολυτροπικό), που απαιτεί ςτρατθγικζσ διαμεςολάβθςθσ, οι οποίεσ, ςτθν 
προκειμζνθ περίπτωςθ, ςυνίςτανται κυρίωσ ςτθν επεξεργαςία πλθροφοριϊν και τθ 
μετάδοςθ ςυγκεκριμζνων νοθμάτων από τθ μια γλϊςςα ςτθν άλλθ ι ςτθ ςυνοπτικι 
παρουςίαςθ ςτθν ξζνθ γλϊςςα του κφριου νοιματοσ ςφνκετων και εκτενϊν 
ελλθνικϊν κειμζνων (λ.χ. άρκρων περιοδικϊν και εφθμερίδων). Συγκεκριμζνα, ωσ 
προσ τθ διαμεςολάβθςθ, κα ηθτθκεί από τον υποψιφιο Γ1 και Γ2:  
- Να κάνει περίλθψθ ενόσ ςφνκετου κειμζνου κατάλλθλθ για ςυγκεκριμζνεσ 

ςυνκικεσ επικοινωνίασ ι για ζνα προςδιοριςμζνο ςυγκειμενικό πλαίςιο. 
- Να παραγάγει τθν πλζον κατάλλθλθ για το ςυγκειμενικό πλαίςιο περίλθψθ 

ενόσ ι και περιςςότερων κειμζνων ςχετικϊν με ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων. 
- Να χρθςιμοποιιςει ςθμειϊςεισ από διαλζξεισ ι από άλλα γραπτά κείμενα για 

να γράψει ζνα ςφντομο δοκίμιο με ςυνοχι και ςυνεκτικότθτα. 
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- Να παρουςιάςει τα ςθμαντικότερα ςθμεία ι επιχειριματα ενόσ ςφνκετου 
κειμζνου μεγάλθσ ζκταςθσ, αυτά που κα ενδιζφεραν τον υποτικζμενο 
αναγνϊςτθ του. 

- Να παρουςιάςει αναλυτικά τθ ςυςχζτιςθ πλθροφοριϊν από διαφορετικζσ 
πθγζσ. 
 

Ειδικότερα, από τον υποψιφιο Γ1 κα ηθτθκεί να χρθςιμοποιιςει τθ γλϊςςα για να 
επιτελζςει  οριςμζνεσ κάκε φορά από τισ εξισ δραςτθριότθτεσ: 
2.1. Να διατυπϊςει τθν άποψι του ςχετικά με ζνα ηιτθμα ι να κάνει πρόταςθ για 

τθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ και να τθν τεκμθριϊςει, να τθν αιτιολογιςει ι να 
τθν υποςτθρίξει αιτιολογϊντασ τθν.  

2.2. Να αναφερκεί ςε περιςτατικά ι ςυνκικεσ που προθγοφνται ι ζπονται του 
κειμζνου που του δίνεται ωσ ερζκιςμα. 

2.3. Να διευκρινίςει ι να επεξθγιςει μια διατφπωςθ, μια ιδζα, ζνα επιμζρουσ 
κζμα. 

2.4. Να διατυπϊςει ςυμπζραςμα αναφορικά με το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου, ι 
με το ςυγκειμενικό του πλαίςιο. 

2.5. Να διατυπϊςει προβλζψεισ ι υποκζςεισ που ςυνδζονται άμεςα με το κζμα 
του κειμζνου που του δίνεται ωσ ερζκιςμα. 

2.6. Να μεταδϊςει ι να ςυςχετίςει πλθροφορίεσ. 
2.7. Να εκφράςει τθ βεβαιότθτα ι τθν επιφφλαξι του ςχετικά με ζνα κζμα, με 

ιδζεσ ι προτάςεισ άλλων, ςχετικά με αιτίεσ και ςυνζπειεσ ενόσ γεγονότοσ ι 
μιασ κατάςταςθσ. 

2.8. Να διατυπϊςει τθν προςωπικι του εκτίμθςθ ι τθν ερμθνεία του αναφορικά 
με καταςτάςεισ ι γεγονότα. 

2.9. Να ςυμπαραταχκεί με τθν γνϊμθ άλλου (π.χ. του ςυντάκτθ), να υποςτθρίξει ι 
να ςχολιάςει απόψεισ άλλων. 

2.10. Να παρακζςει επιχειριματα ι αντεπιχειριματα για μια άποψθ δικι του ι 
άλλου. 

2.11. Να κζςει ζναν όρο ι όρουσ ι μια προχπόκεςθ, για τθν αποδοχι μιασ 
πρόταςθσ, μιασ πρόςκλθςθσ, μιασ ςυμφωνίασ, κτλ. 

2.12. Να παρακζςει ι να προςκζςει παράδειγμα. 
2.13. Να προβάλει ι να «διαφθμίςει» ζνα προϊόν, τισ δραςτθριότθτεσ ενόσ 

οργανιςμοφ, μιασ κοινωνικισ ομάδασ, κτλ. 
2.14. Να αντιπαραβάλει τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα διαφορετικϊν 

απόψεων ι προτάςεων άλλων. 
2.15. Να δϊςει οδθγίεσ ενεργειϊν ι και να διατυπϊςει ςχζδιο δράςθσ. 

Ο υποψιφιοσ επιπζδου Γ2 κα κλθκεί να κάνει αυτά που ηθτοφνται από τον 
υποψιφιο Γ1 και επιπρόςκετα: 

2.16. Να παραγάγει κείμενο το οποίο να αναφζρεται ςε καταςτάςεισ, εμπειρίεσ, 
γεγονότα περιγράφοντασ με ενάργεια και ςαφινεια τα ςυμβάντα  με φφοσ 
ανάλογο του κειμενικοφ είδουσ που υιοκετείται. 

2.17. Να παραγάγει ςφνκετα άρκρα, αναφορζσ ι επιςτθμονικά δοκίμια.  
2.18. Να εκφράςει αξιολογικό ςχόλιο για ζνα ζργο, μια ζκκεςθ, μια παράςταςθ κτλ. 
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2.19. Να κάνει αναλυτικζσ περιγραφζσ και αφθγιςεισ, ενςωματϊνοντασ υπο-
κζματα, αναπτφςςοντασ ςυγκεκριμζνα ςθμεία και ολοκλθρϊνοντασ με ζνα 
κατάλλθλο ςυμπζραςμα. 

2.20. Να κάνει προβλζψεισ, υποκζςεισ ι να διατυπϊςει ςυμπζραςμα αναφορικά με 
το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου ι με το ςυγκειμενικό του πλαίςιο. 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Ο υποψιφιοσ επιπζδων Γ1 και Γ2 κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρακολουκιςει 
εκτεταμζνο προφορικό λόγο και να κατανοιςει τα επιμζρουσ νοιματα αυτϊν των 
κειμζνων. Λαμβάνοντασ υπόψθ το ςυγκειμενικό πλαίςιο, τισ λεξικογραμματικζσ 
επιλογζσ, αλλά και τα φωνολογικά χαρακτθριςτικά του ομιλθτι (επιτονιςμό, τόνο 
φωνισ, φφοσ, κτλ.), ο υποψιφιοσ κα πρζπει να επιτελζςει οριςμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να δείξει ότι αντιλαμβάνεται νοιματα, ρθτά ι 
υπαινικτικά διατυπωμζνα, και ότι μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ των 
παρακάτω γλωςςικϊν δραςτθριοτιτων. 
 

Ριο ςυγκεκριμζνα, κα ηθτθκεί από τον υποψιφιο επιπζδου Γ1: 
3.1. Να ςυλλάβει το γενικό νόθμα ι τθ βαςικι ιδζα που πραγματεφεται το 

προφορικό κείμενο ι/και τθν επικοινωνιακι του αξία. 
3.2. Να ςυναγάγει τθ ςτάςθ/κζςθ/γνϊμθ ενόσ ι περιςςοτζρων ομιλθτϊν (ακόμθ 

και όταν δεν δθλϊνεται ρθτά ι δεν είναι προφανισ). 
3.3. Να διαγνϊςει το είδοσ τθσ ςχζςθσ μεταξφ ςυνομιλθτϊν, τον τόπο ςτον οποίο 

βρίςκονται ι άλλα ςτοιχεία που αφοροφν τθν επικοινωνιακι περίςταςθ. 
3.4. Να κάνει βάςιμεσ προβλζψεισ που ςυνδζονται άμεςα με το κείμενο ι/και τθν 

περίςταςθ επικοινωνίασ (π.χ. τι ακολουκεί το κείμενο ι πϊσ κα αντιδράςει ο 
ακροατισ ςε αυτό). 

3.5. Να αξιολογιςει ι να ταξινομιςει πλθροφορίεσ ενόσ κειμζνου. 
3.6. Να ςυςχετίςει ι να αντιπαρακζςει πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε ζνα 

κείμενο ι ςε διαφορετικά κείμενα, γλωςςικά, πολυτροπικά. 
3.7. Να κάνει υποκζςεισ ςχετικά με πλθροφορίεσ ι απόψεισ που αποςιωπϊνται, 

δίνοντασ ςφντομεσ απαντιςεισ ςε ςχετικά ερωτιματα. 
3.8. Να αποκαταςτιςει πλθροφορίεσ που δεν ακοφςτθκαν (π.χ. λόγω εξωτερικοφ 

κορφβου ι μουςικισ ι επειδι ειπϊκθκαν ψικυριςτά), ςυμπλθρϊνοντασ κενά 
ςε γραπτό κείμενο ι μεμονωμζνεσ προτάςεισ.  
 

Ωσ προσ τθν κατανόθςθ προφορικοφ λόγου, ο υποψιφιοσ επιπζδου Γ2 κα κλθκεί 
επιπρόςκετα: 
3.9. Να κάνει υποκζςεισ για πλθροφορίεσ ι απόψεισ που αποςιωπϊνται με βάςθ 

γλωςςικοφσ ι εξωγλωςςικοφσ δείκτεσ που υπάρχουν το κείμενο. 
3.10. Να κατανοιςει  τθν ζννοια όρων ι τθν επεξιγθςθ ςφνκετων εννοιϊν ςε 

διαλζξεισ και παρουςιάςεισ που χρθςιμοποιοφν πολλά ςτοιχεία τθσ 
κακομιλουμζνθσ, τοπικά χαρακτθριςτικά ι άγνωςτθ /ςφνκετθ ορολογία. 

3.11. Να κατανοιςει ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςε δθμόςιεσ ανακοινϊςεισ και 
ςυνομιλίεσ ακόμθ και αν δεν ακοφγεται κάκε λζξθ λόγω εξωτερικϊν κορφβων 
(π.χ. ςε ςιδθροδρομικό ςτακμό, ςε αεροδρόμιο, ςε ςτάδιο ακλθτικϊν 
εκδθλϊςεων, ςε εςτιατόριο κτλ.). 
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3.12. Να κατανοιςει ςφνκετεσ εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ, όπωσ οδθγίεσ 
λειτουργίασ, προδιαγραφζσ προϊόντων και υπθρεςιϊν κτλ. 

 

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, 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 ανάμεςα ςε ομιλθτζσ τθσ γλϊςςασ-ςτόχου και τθσ γλϊςςασ τθσ 
κοινότθτασ από όπου προζρχεται ο ίδιοσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
κοινωνικοπολιτιςμικζσ και κοινωνιογλωςςικζσ διαφορζσ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο υποψιφιοσ επιπζδου Γ1 και Γ2 να δείξει ότι ζχει τθν ικανότθτα: 
α) να μιλιςει για ζνα ηιτθμα και να ανταλλάξει πλθροφορίεσ παράγοντασ λόγο με 
κατανοθτι προφορά, με γραμματικά ορκό και επικοινωνιακά αποτελεςματικό 
τρόπο, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ, ςε ςυγκεκριμζνεσ 
ςυνκικεσ επικοινωνίασ, β) να απαντιςει ςε ερωτιματα και να ςυηθτιςει για ζνα 
κζμα, με αφορμι ζνα ελλθνικό κείμενο, τισ πλθροφορίεσ του οποίου μεταφζρει 
ςτον ςυνομιλθτι ι τουσ ςυνομιλθτζσ του. Συγκεκριμζνα, ωσ προσ τθ 
διαμεςολάβθςθ, κα ηθτθκεί από τον υποψιφιο Γ1 και Γ2 να: 
-  Να ςυνοψίςει το περιεχόμενο ενόσ γραπτοφ ι προφορικοφ κειμζνου, ςυνομιλίασ 

κτλ., από τθν ελλθνικι ι τθν ξζνθ γλϊςςα. 
-  Να διατυπϊςει ι να επαναδιατυπϊςει επιχειριματα, απόψεισ, ιδζεσ, με τρόπο 

που να είναι κατάλλθλοσ για διαφορετικοφσ αποδζκτεσ, ςε διαφορετικά 
ςυγκειμενικά πλαίςια. 

Ειδικότερα, ο υποψιφιοσ επιπζδου Γ1 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 πρόταςθ για τθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ και να τθν 
υποςτθρίξει αιτιολογϊντασ τθν. 

4.8. Να δϊςει οδθγίεσ ενεργειϊν ι και να διατυπϊςει ςχζδιο δράςθσ. 
4.9. Να διατυπϊςει μία κοινι απόφαςθ ι κοινό ςυμπζραςμα πάνω ςε ζνα ηιτθμα 

ι ςχζδιο δράςθσ. 
4.10. Να ηθτιςει διευκρινίςεισ, επεξθγιςεισ. 
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4.11. Να αναφερκεί ςτα λεχκζντα άλλων ςυνομιλθτϊν προκειμζνου να ςχολιάςει ι 
να απαντιςει. 

4.12. 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.). 

4.13. 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: 
4.3. Να περιγράψει καταςτάςεισ, ςκθνζσ, ςυμβάντα, προςωπικζσ εμπειρίεσ με 

ςυνεχι και ςυνεκτικό λόγο. 
4.4. Να χρθςιμοποιιςει ιδιωματικζσ εκφράςεισ αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία που 

ζχει θ χριςθ τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ περιςτάςεισ. 
4.5. 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). 

4.6. Να αντιπαρατεκεί με τθν άποψθ άλλου ςυνομιλθτι εκφράηοντασ τθ διαφωνία 
του. 

4.7. Να κάνει δθμόςια ανακοίνωςθ για κάποιο κζμα με ευχέρεια χρθςιμοποιϊντασ 
το ανάλογο φφοσ και λόγο, ϊςτε να μεταδϊςει αποτελεςματικά τισ 
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςτο ακροατιριο. 

4.8. 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. 

4.9. Να διορκϊςει τθν ανακρίβεια που διατφπωςε κάποιοσ. 
4.10. Να διαμεςολαβιςει για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ που προζκυψε με 

πειςτικά επιχειριματα. 
4.11. Να διατυπϊςει τισ ςκζψεισ ςχετικά με ζνα ηιτθμα που κζτει ο ςυνομιλθτισ 

του με δομθμζνο και ιεραρχθμζνο τρόπο. 
4.12. 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. 

4.13. Να παρουςιάςει με ςαφινεια ζνα ηιτθμα ι ζνα πρόβλθμα, αναφζροντασ 
επιχειριματα υπζρ και κατά, αναλφοντασ και τθ δικι του άποψθ γι’ αυτό. 

4.14. Να περιγράψει με λεπτομζρειεσ και ςαφινεια τθ διεξαγωγι μιασ διαδικαςίασ. 
4.15. Να ανταλλάξει ςφνκετεσ πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ γφρω από ηθτιματα που 

ςχετίηονται με τον κοινωνικό χϊρο ςτον οποίο κινείται. 
4.16. 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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4. ΣΑ ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΕΞΕΣΑΗ  

4.1 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. Θ 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).  

4.2 Ρυθμίσεις για την εξαγωγή αποτελεσμάτων  

• Το ςφνολο των ερωτθµάτων τθσ διαβακµιςµζνθσ εξζταςθσ Γ1+Γ2 επιτρζπει τθν 
εξαςφάλιςθ 200 µονάδων από τισ οποίεσ οι 100 προζρχονται από ερωτιµατα 
του χαμθλότερου επιπζδου δυςκολίασ (Γ1) και οι υπόλοιπεσ 100 από 
ερωτιµατα του υψθλότερου επιπζδου δυςκολίασ (Γ2). 

• Για τθν εξαγωγι των αποτελεςµάτων λαµβάνονται υπόψθ τα όρια βακµολογίασ 
του παρακάτω πίνακα, ο οποίοσ προκφπτει από τθν εξισ ρφκμιςθ: επιτυγχάνει 
ςτισ εξετάςεισ ο/θ υποψιφιοσ/α που ςυγκεντρϊνει τουλάχιςτον το 60% τθσ 
µζγιςτθσ δυνατισ βακµολογίασ, υπό τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι ζχει 
επιτφχει το 30% τθσ µζγιςτθσ δυνατισ βακµολογίασ για κάκε φάςθ εξζταςθσ 
χωριςτά, με εξαίρεςθ τθν τζταρτθ. 

• Συγκεκριμζνα, ςε πρϊτθ φάςθ ελζγχεται, για όλουσ τουσ εξεταηόµενουσ, µιπωσ 
ςε κάποια Ενότθτα τθσ εξζταςθσ ςυγκεντρϊνουν βακµολογία µικρότερθ από 
αυτιν: Ρρϊτθ Ενότθτα 8 µονάδεσ, δεφτερθ Ενότθτα 9 µονάδεσ και τρίτθ 
Ενότθτα 8 µονάδεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι κεωροφνται απορριπτζοι. Τα όρια 
αυτά είναι το 30% τθσ µζγιςτθσ βακµολογίασ κάκε Ενότθτασ, βάςει των 
ερωτθµάτων επιπζδου δυςκολίασ Γ1, που εξαςφαλίηουν ςυνολικά 100 µονάδεσ.  

• Συνεπϊσ ο ζλεγχοσ εξαςφάλιςθσ του 30% κάκε Ενότθτασ γίνεται ςε δφο φάςεισ: 
µία ςτθν αρχι, για όλουσ, και µία µετά τθν άκροιςθ των µερϊν, µόνο για όςουσ 
ζχουν εξαςφαλίςει ςυνολικι βακµολογία 120 ι περιςςότερων µονάδων. 

 Ενότητα 1 Εξαςφάλιςη πιςτοπ. 
Γ1 

(60% του 100) 

Εξαςφάλιςη 
πιςτοπ. Γ2 

(60% του 200) 
Γ1 

(30% του 25) 
Γ2 

 (30% του 50) 

Ελάχιςτθ 
απαιτοφµενθ 
βακµολογία 

8 15 60 120 

 Ενότητα 2 Εξαςφάλιςη πιςτοπ. 
Γ1 

(60% του 100) 

Εξαςφάλιςη 
πιςτοπ. Γ2 

(60% του 200) 
Γ1 

(30% του 30) 
Γ2 

 (30% του 60) 

Ελάχιςτθ 
βακµολογία 

9 18 60 120 

 Ενότητα 3 
Εξαςφάλιςη πιςτοπ. 

Γ1 
(60% του 100) 

Εξαςφάλιςη 
πιςτοπ. Γ2 

(60% του 200) 

Γ1 
(30% του 

25) 

Γ2 
 (30% του 50) 

Ελάχιςτθ 
βακµολογία 

8 15 60 120 
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Συμπεραςματικά, μετά τουσ παραπάνω ελζγχουσ, αν κανείσ ςυγκεντρϊςει: 
Α) από 1 ζωσ και 59 μονάδεσ, δεν εξαςφαλίηει πιςτοποιθτικό, 
Β) από 60 ζωσ και 119, εξαςφαλίηει πιςτοποιθτικό Γ1 και 
Γ) από 120 ζωσ και 200, εξαςφαλίηει πιςτοποιθτικό Γ2. 

4.3  Ζκταςη τησ εξζταςησ ανά Ενότητα 

Κάκε Ενότθτα περιλαμβάνει οριςμζνο αρικμό ερωτθμάτων, τον ίδιο ςε κάκε 
εξζταςθ. Ειδικότερα, θ πρϊτθ Ενότθτα περιλαμβάνει πενιντα (50) ερωτιματα 
επιλογισ και είκοςι (20) ερωτιματα ςυμπλιρωςθσ. Τα ερωτιματα βαςίηονται ςτθν 
κατανόθςθ κειμζνων ςυνολικισ ζκταςθσ 3.500-4.500 λζξεων το κακζνα από τα 
οποία δεν ξεπερνά ςυνικωσ τισ 800 λζξεισ.  

Θ δεφτερθ Ενότθτα ηθτά αφενόσ τθν παραγωγι ενόσ κειμζνου βάςει ερεκιςμάτων 
(κειμζνων, γραφικϊν παραςτάςεων κτλ.) που δίνονται ςτθν ξζνθ γλϊςςα και 
αφετζρου τθν παραγωγι ενόσ κειμζνου με βάςθ ζνα ελλθνικό κείμενο.  Συνολικά, 
τα δφο κείμενα είναι ζκταςθσ 400-550 λζξεων.  

Θ τρίτθ Ενότθτα περιλαμβάνει είκοςι (20) ερωτιματα επιλογισ και δζκα (10) 
ερωτιματα ςυμπλιρωςθσ. Με βάςθ τον διακζςιμο χρόνο, υπολογίηεται τα κείμενα 
να είναι ςυνολικά 700-1.000 λζξεων.  

Τζλοσ, θ τζταρτθ Ενότθτα αποτελείται από 3 δοκιμαςίεσ:  θ πρϊτθ  ηθτάει από τον 
κάκε υποψιφιο να υποςτθρίξει μια κζςθ βάςει ςυγκεκριμζνων ερεκιςμάτων που 
του δίνονται. Θ δεφτερθ δοκιμαςία ηθτάει από τον υποψιφιο να απαντιςει ςε 
ερωτιματα τα οποία ςυνδζονται με πολυτροπικά κείμενα ι κείμενα λογοτεχνικοφ 
περιεχομζνου. Τζλοσ, θ τρίτθ δοκιμαςία περιλαμβάνει προφορικι διαμεςολάβθςθ 
από τα ελλθνικά. Θ ζκταςθ των κειμζνων τθσ τζταρτθσ Ενότθτασ είναι δφςκολο να 
προδιαγραφεί. Ωςτόςο, διευκρινίηεται πωσ κάκε κείμενο ερζκιςμα (είτε ςτθν 
ελλθνικι είτε ςτθ ξζνθ γλϊςςα) δεν κα ξεπερνά τισ 400 λζξεισ. 
 
4.3 υνοπτική παρουςίαςη ςτοιχείων για την εξζταςη 
 

Ενότητα Χπόνορ εξέτασηρ 

Απ. επωτημάτων Έκταση 
παπεχόμεν

ων 
κειμένων 

Έκταση 
παπαγόμε

ων 
κειμένων 

Επιλογήρ Σςμπλήπωζηρ 

1 120 λεπηά 50 20 3.500-4.500 - 

2 120 λεπηά 2 δπαζηηπιόηηηερ 400-550 650 λέξειρ 

3 30 λεπηά 20 10 Δεν οπίζεηαι - 

4 
30 λεπηά 

15 λεπηά x 2 
3 δπαζηηπιόηηηερ Δεν οπίζεηαι - 

Σύνολο 300 λεπτά     

4.4 Σφποι κειμζνων προσ κατανόηςη ή παραγωγή 

Οι ςυνθκζςτεροι τφποι κειμζνων που χρθςιμοποιοφνται ωσ ερζκιςμα για τισ 
δοκιμαςίεσ τθσ Ενότθτασ 1 (κατανόθςθ γραπτοφ λόγου) είναι οι εξισ: 

1. Άρκρο (εφθμερίδασ ι περιοδικοφ) 
2. Αναφορά / Ζκκεςθ 
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3. (Αυτο)βιογραφικό κείμενο 
4. Λογοτεχνικό κείμενο (απόςπαςμα διθγιματοσ, μυκιςτοριματοσ, κεατρικοφ 

ζργου, παραμυκιοφ) 
5. Επιςτθμονικό/ εκπαιδευτικό κείμενο 
6. Ιατρικό κείμενο (γνωμάτευςθ, ςυνταγι, ςυνομιλία γιατροφ-αςκενοφσ) 
7. Λιμμα λεξικοφ / εγκυκλοπαίδειασ 
8. Νομικό κείμενο (εγγφθςθ, ςυμβόλαιο, ςυμφωνθτικό, κανονιςμόσ, νόμοσ, 

απόφαςθ, ψιφιςμα,  διακιρυξθ) 
9. Οδθγίεσ (χριςθ προϊόντοσ -π.χ. φαρμάκου, ςυςκευισ-, καταςκευισ, 

ςυναρμολόγθςθσ, εκτζλεςθσ ζργου, προςανατολιςμοφ) 
10. Ραρουςίαςθ / Κριτικι (βιβλίων, ζργων τζχνθσ, εκδιλωςθσ) 

 
Οι ςυνθκζςτεροι τφποι κειμζνων που ηθτείται να παράγουν οι υποψιφιοι ςτθν 
Ενότθτα 2, παραγωγι γραπτοφ λόγου είναι οι εξισ: 

1. Αναφορά / Ζκκεςθ 
2. Άρκρο (εφθμερίδασ ι περιοδικοφ) 
3. Επιςτολι 
4. Ραρουςίαςθ / Κριτικι (βιβλίων, ζργων τζχνθσ, εκδιλωςθσ) 
5. Δοκίμιο 

 

Οι ςυνθκζςτεροι τφποι κειμζνων που χρθςιμοποιοφνται ωσ ερζκιςμα για τισ 
δοκιμαςίεσ τθσ Ενότθτασ 3, κατανόθςθ προφορικοφ λόγου είναι οι εξισ: 

1. Ειδιςεισ / επιςκόπθςθ επικαιρότθτασ 
2. Εκπομπι κοινωνικοφ περιεχομζνου  
3. Διάλεξθ / Δθμόςια ομιλία 
4. Συνομιλία / ςυηιτθςθ προςωπικοφ ι δθμόςιου χαρακτιρα / Συνζντευξθ 
5. Διαφιμιςθ / Ρροβολι 
6. Ροίθμα 
7. Απόςπαςμα κεατρικοφ/κινθματογραφικοφ ζργου ι αφθγιματοσ 

 

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 τθ κζςθ/ 
επιχειριματα του ςυγγραφζα, το ςκοπό του κειμζνου, κτλ. 

 


