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ATTENTION 
• Avant le début de l’examen, les examinateurs doivent lire 
      attentivement les instructions données aux pages 2 à 5. 
• Le présent livret ne doit pas être emporté par le candidat 
      après la fin de l’épreuve d’examen. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι αξιολογητές πρέπει να διαβάσουν 

προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται στις σελίδες από 2 έως 5. 
• Ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται φεύγοντας να πάρει μαζί του το τευχίδιο. 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α (Α1&Α2) 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Διάρκεια: 15-20 λεπτά 

Τρόπος εξέτασης: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ζεύγη χωρίς να συνομιλούν μεταξύ τους.  

Περιεχόμενο: 
1. Δοκιμασία 1: Διάλογος μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 

τέσσερεις (4) ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο και το περιβάλλον του (δύο ερωτήσεις επιπέδου A1 και 
δύο επιπέδου A2). Η Δοκιμασία διαρκεί συνολικά 5 λεπτά (2,5 λεπτά για τον κάθε υποψήφιο). 

2. Δοκιμασία 2: Μονόλογος. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε τέσσερα (4) ερωτήματα που 
έχουν ως ερέθισμα μία ή περισσότερες εικόνες. Τα δύο πρώτα ερωτήματα είναι επιπέδου Α1 και τα δύο 
επόμενα, επιπέδου Α2. Η Δοκιμασία διαρκεί συνολικά 5 λεπτά της ώρας (2,5 λεπτά για τον κάθε 
υποψήφιο). Στη δοκιμασία αυτή, ο εξεταστής δεν συνομιλεί με τους υποψηφίους. Θέτει τα ερωτήματα 
και οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν. 

3. Δοκιμασία 3: Διάδραση/Προσομοίωση με τον εξεταστή. Κάθε υποψήφιος καλείται να ανταποκριθεί 
σε 4 ερωτήματα με βάση ένα πολυτροπικό κείμενο στη γαλλική γλώσσα. Τα 2 πρώτα ερωτήματα είναι 
επιπέδου Α1 και τα 2 επόμενα επιπέδου Α2. Η Δοκιμασία διαρκεί συνολικά 6 λεπτά της ώρας (3 λεπτά 
για τον κάθε υποψήφιο). Στη δοκιμασία αυτή, ο εξεταστής στο πλαίσιο της προσομοίωσης συνομιλεί με 
τους υποψηφίους. 

1.1. Τευχίδιο του Υποψηφίου στο οποίο περιλαμβάνονται: 
 Πληροφορίες για την προφορική εξέταση και οδηγίες για τη διεξαγωγή της (σελ. 2-5).  
 Σχάρα Αξιολόγησης της προφορικής εξέτασης (σελ. 5). 
 Εικόνες για τη Δοκιμασία 2 (σελ. 6-10).  
 Πολυτροπικά κείμενα στη γαλλική γλώσσα για τη Δοκιμασία 3 (σελ. 11-16).  

1.2 Φυλλάδιο του Εξεταστή στο οποίο περιλαμβάνονται οδηγίες για τον εξεταστή και ερωτήσεις / ερωτήματα 
για τις Δοκιμασίες 1, 2 και 3. 

 

2. 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 της Εξέτασης Προφορικού Λόγου (σελ. 
5) και συμπληρώνουν τον βαθμό του κάθε υποψηφίου, μετά την αποχώρηση και των δύο από την 
αίθουσα, στο Έντυπο Αξιολόγησης Παραγωγής Προφορικού Λόγου. 

 Ο ένας εξεταστής, που έχει τον ρόλο του Αξιολογητή 1, κάθεται σε κάποια απόσταση από τους 
υποψηφίους και δεν συμμετέχει στην εξέταση. Ακούει, παρατηρεί, κρατάει σημειώσεις και 
βαθμολογεί την προφορική παραγωγή του κάθε υποψηφίου. 

 Ο δεύτερος εξεταστής, που έχει τον ρόλο του Αξιολογητή 2, 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 εξεταστής/Αξιολογητής 2 θέτει εναλλάξ τα ερωτήματα στους υποψηφίους: Δηλαδή, εάν αρχίσει την 
εξέταση από τον υποψήφιο Α για τη Δοκιμασία 1, συνεχίζει με τον υποψήφιο Β τα ερωτήματα της 
Δοκιμασίας 2, και επανέρχεται στον υποψήφιο Α για τα ερωτήματα της Δοκιμασίας 3. 

 Τον ρόλο του Αξιολογητή 2 αναλαμβάνει, μετά την εξέταση 2-3 ζευγών υποψηφίων, ο άλλος 
εξεταστής/Αξιολογητής.  
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3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ 

3.1 Πριν από την έναρξη της Προφορικής Εξέτασης:      
 Πρέπει να έχετε προετοιμαστεί για την εξέταση δύο (2) ώρες πριν από την έναρξή της. Μελετήστε το 

Τευχίδιο του Υποψηφίου και το Φυλλάδιο του Εξεταστή στον χώρο του Εξεταστικού Κέντρου που 
σας έχει παραχωρηθεί από το εξεταστικό κέντρο, ειδικά για τον σκοπό αυτόν. 

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

 Απαντήστε σε ένα ή δύο ερωτήματα για να αποκτήσετε την εμπειρία και να εξοικειωθείτε με τις 
θεματικές και τα ερωτήματα.  

 Συμβουλευτείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στη συμπεριφορά σας απέναντι στους υποψηφίους, 
ειδικά όταν αυτοί αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες ή αισθάνονται ιδιαίτερο άγχος.  

 Πρέπει να έχετε προετοιμαστεί για την εξέταση μελετώντας προσεκτικά τις πληροφορίες στο Πακέτο 
Επιμόρφωσης Εξεταστών που σας διενεμήθη στο σεμινάριο.   

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

συνεξεταστής σας, ώστε να συναποφασίσετε ποιος θα αναλάβει πρώτος τον ρόλο του Αξιολογητή 2. 
 Βεβαιωθείτε ότι τα θρανία στην αίθουσα της εξέτασης είναι τοποθετημένα σωστά, έτσι ώστε: 

- Οι υποψήφιοι να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον, 
- Ο εξεταστής/Αξιολογητής 2 να βρίσκεται απέναντι από τους υποψηφίους, 
- Το θρανίο του εξεταστή/Αξιολογητή 1 να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τους υποψηφίους 

(ίσως στο πλάι). 
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλο το υλικό που χρειάζεστε για την εξέταση, δηλαδή 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.   

3.2 Κατά τη διάρκεια της Προφορικής Εξέτασης: 

Δοκιμασία 1: Διάλογος/Συνέντευξη μεταξύ εξεταστή/Αξιολογητή 2 και υποψηφίου (διάρκεια: 5 λεπτά) 
 Η Δοκιμασία 1 περιλαμβάνει ερωτήσεις επιπέδου Α1 και επιπέδου Α2 που ανήκουν σε διαφορετικές 

θεματικές κατηγορίες.  
 Επιλέξτε δύο ερωτήσεις επιπέδου Α1 από δύο διαφορετικές θεματικές κατηγορίες και δύο ερωτήσεις 

επιπέδου Α2 από δύο διαφορετικές θεματικές κατηγορίες για τον κάθε υποψήφιο, λαμβάνοντας 
υπόψη το προφίλ του. 

Διαδικασία της εξέτασης
1. Αρχίζετε από τον υποψήφιο Α. Θέτετε τις ερωτήσεις επιπέδου Α1 και συνεχίζετε με τις ερωτήσεις 

επιπέδου Α2. 

: 

2. Συνεχίζετε με τον υποψήφιο Β ακολουθώντας την ίδια τακτική (ερωτήσεις επιπέδου Α1 και κατόπιν τις 
ερωτήσεις του επιπέδου Α2). 

Δοκιμασία 2: Μονόλογος (διάρκεια: 5 λεπτά) 
 Σε κάθε σελίδα με εικόνες αντιστοιχούν δύο (ή περισσότερα) ερωτήματα επιπέδου Α1 και δύο (ή 

περισσότερα) ερωτήματα επιπέδου Α2. 
 Επιλέξτε διαφορετική σελίδα εικόνων για κάθε υποψήφιο – λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο 

των υποψηφίων και τα ενδιαφέροντά τους. Υποβάλετε δύο ερωτήματα επιπέδου Α1 και δύο 
ερωτήματα επιπέδου Α2 στον κάθε υποψήφιο. 

Διαδικασία της εξέτασης
1. Αρχίζετε από τον υποψήφιο Β. Θέτετε τα ερωτήματα επιπέδου Α1 και συνεχίζετε με τα ερωτήματα 

επιπέδου Α2. 

: 

2. Συνεχίζετε με τον υποψήφιο Α ακολουθώντας την ίδια τακτική (ερωτήματα επιπέδου Α1 και κατόπιν τα 
ερωτήματα του επιπέδου Α2). 
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Δοκιμασία 3: Διάδραση/Προσομοίωση με τον εξεταστή (διάρκεια: 6 λεπτά) 
 Κάθε σελίδα περιλαμβάνει πολυτροπικά κείμενα στη γαλλική γλώσσα, τα οποία συνοδεύονται από 

ένα ή περισσότερα ερωτήματα επιπέδου Α1 και αντίστοιχα επιπέδου Α2 και βρίσκονται στο Φυλλάδιο 
του Εξεταστή. 

 Επιλέξτε διαφορετικό κείμενο

 Στη διαδικασία αυτή, στο πλαίσιο της προσομοίωσης, ο εξεταστής συνομιλεί με τους υποψηφίους. 

 για τον κάθε υποψήφιο, λαμβάνοντας υπόψη ό, τι γνωρίζετε για αυτόν, 
θέτοντας δύο ερωτήματα επιπέδου Α1 και δύο ερωτήματα επιπέδου Α2. 

Διαδικασία της εξέτασης
1. Αρχίζετε από τον υποψήφιο Α. Θέτετε τα ερωτήματα επιπέδου Α1 και συνεχίζετε με τα ερωτήματα 

επιπέδου Α2. 

: 

2. Συνεχίζετε με τον υποψήφιο Β ακολουθώντας την ίδια τακτική (ερωτήματα επιπέδου Α1 και κατόπιν τα 
ερωτήματα του επιπέδου Α2). 

Μην ξεχνάτε: 
 Να χρησιμοποιείτε ποικιλία ερωτήσεων/ερωτημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης, λαμβάνοντας 

υπόψη σας ότι η ηλικία, το φύλο, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων επηρεάζουν την 
επίδοσή τους. 

 Ότι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε όλες τις ερωτήσεις/τα ερωτήματα, τις εικόνες και τα 
κείμενα. Αντίθετα, υπάρχει πιθανότητα μερικά κείμενα ή ερωτήματα να τα χρησιμοποιήσετε 
περισσότερες από μία φορά. 

 Να συμβουλευτείτε τα μέλη της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, εάν, πριν ή/και κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης, έχετε απορίες.  

 Να ενημερώσετε τα μέλη της Επιτροπής, αν χρειάζεται να κάνετε διάλειμμα. 
 Ότι το ΚΑΠΝΙΣΜΑ, η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ και η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ μέσα στην αίθουσα εξέτασης. 
  Ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να παρακωλύει το έργο 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 είσαστε ευέλικτοι και να μην παρεμβαίνετε όταν ο υποψήφιος διστάζει. Δώστε χρόνο στους 

υποψηφίους 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. 
 Να ευχαριστείτε τους υποψηφίους μετά το τέλος της εξέτασης, χωρίς να δίνετε καμία πληροφορία για 

την επίδοσή τους. 
 Ότι δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να πάρουν μαζί τους το Τευχίδιο του Υποψηφίου. 

3.3 Μετά το πέρας της εξέτασης  

Συμπλήρωση του Εντύπου Αξιολόγησης Προφορικού Λόγου 

 Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των υποψηφίων και οι κωδικοί τους είναι σωστά γραμμένοι στο ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ του καθενός. 

 Θυμηθείτε τα εξής: 

 Τον υψηλότερο βαθμό (20) τον δίνετε σε υποψηφίους που ανταποκρίνονται πλήρως στις 
απαιτήσεις του κάθε επιπέδου. 

 Τον χαμηλότερο βαθμό (μονάδα) τον δίνεται στους υποψηφίους που δεν χρησιμοποιούν καθόλου 
τη γλώσσα εξέτασης ή που δεν βγαίνει νόημα από τα λεγόμενά τους. 

 Αποφασίστε τι βαθμό θα βάλετε πριν τον σημειώσετε στο Έντυπο Αξιολόγησης, το οποίο πρέπει να 
διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να σβήνετε για να μην τσαλακωθεί ή φθαρεί (γιατί 
δημιουργείται πρόβλημα στη διαδικασία αυτόματης καταχώρησης της βαθμολογίας με το OMR). 
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Ωστόσο, αν κάνετε κάποιο λάθος και πρέπει να το διορθώσετε, ζητήστε τη βοήθεια της Επιτροπής του 
Εξεταστικού Κέντρου. 

 Βαθμολογήστε συμπληρώνοντας τα κενά «κουτάκια» ως εξής: 

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

 Ο εξεταστής/Αξιολογητής 1 (δηλαδή εκείνος ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης κάθεται 
σιωπηλά και παρατηρεί, ακούει και κρατά σημειώσεις) γράφει πρώτος τον βαθμό του στον ειδικό 
χώρο που προβλέπεται στην αριστερή στήλη

 Ο εξεταστής/Αξιολογητής 2 (δηλαδή εκείνος ο οποίος συνομιλεί με τον υποψήφιο και θέτει τις 
ερωτήσεις και τα ερωτήματα) γράφει τον βαθμό του δεύτερος στον αντίστοιχο ειδικό χώρο στη 

 του Εντύπου Αξιολόγησης.  

δεξιά στήλη

 Οι βαθμοί των δύο εξεταστών/Αξιολογητών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους. Ο συνολικός βαθμός 
των υποψηφίων υπολογίζεται ηλεκτρονικά.  

 του Εντύπου Αξιολόγησης.  

4. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

 Επιστρέψτε στην Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου τα Τευχίδια του Υποψηφίου, το Φυλλάδιο του 
Εξεταστή και τα συμπληρωμένα Έντυπα Αξιολόγησης Προφορικού Λόγου.  

 Σε περίπτωση που σας έχει ζητηθεί να συμπληρώσετε κάποιο ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε να το 
επιστρέψετε συμπληρωμένο στην Επιτροπή του Κέντρου.  

 

 

 
  

Για να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων, οι ερωτήσεις και τα 
ερωτήματα ακολουθούν σε ξεχωριστό αρχείο. 
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ACTIVITÉ 2 

Activité 2.1 

   
 

 

 

         

Série 1  

Série 2  

A 
 

B 
 

C 
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Activité 2.2 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Série 1  

Série 2  

  A   C   B 
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Activité 2.3 

 

 

 
 

 

   

Série 1  

Série 2  

A 
 

C 
 

B 
 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français                      mai 2013 
 

Niveaux A1 & A2 / Épreuve 4   PAGE  9 

Activité 2.4 

 

 

 

   

Série 1  

Série 2  

C 
 

B 
 

A 
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Activité 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Série 1  

Série 2  

   

C 
 

B 
 

A 
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Activité 2.6 

 

 

Colonne 1  Colonne 2  
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ACTIVITÉ 3 

Activité 3.1 
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Activité 3.2 
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Activité 3.3 

 
 
 

Activité 3.4 

Ça me ferait plaisir de te compter 
 parmi nous pour mon  

anniversaire spécial foot : 

 foot au jardin 
match à la télé 

ON VA S’ÉCLATER ! 
Philippe 

1er  juin  
17 21 

22, rue du Petit Puits 
13002 - Marseille 

04.91.75.15 
21  mai 
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Activité 3.5 
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Activité 3.6 

 


