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Χοπήγηζη ηων ηεζη 

Τεζη 
 

Ηλικίερ Επίπεδα 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά Ι 6 - 9 
Α2 

Α1 

Πξνθαηαξθηηθό ηάδην 

 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙ 8 - 11 
Β1 

Α2 

Α1 

 
Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙΙ 10 - 12 

Β2 

Β1 

Α2 

 

 εηξά ρνξήγεζεο: 

 1. πλέληεπμε (αξρηθή εθηίκεζε επηπέδνπ 

γισζζνκάζεηαο ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν) 

 2. Γξαπηό ηεζη 

 



Η ζςνένηεςξη 

 Δίλαη θνηλή γηα όινπο ηνπο καζεηέο  

 

 Βαζίδεηαη ζηελ πξνζαξκνζκέλε θιίκαθα θαηάηαμεο ηνπ 
Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο  

 

 Καιύπηεη δξαζηεξηόηεηεο από ην επίπεδν Α1 (π.ρ. κηιάσ 
γηα ηνλ εαπηό κνπ) σο ην επίπεδν Β2 (π.ρ. αηηηνινγώ θαη 
ππνζηεξίδσ ηελ άπνςή κνπ) 

 

 Η δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο δελ είλαη θαζνξηζκέλε αιιά 
εμαξηάηαη από ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο θάζε παηδηνύ. 

 



Δομή ζςνένηεςξηρ 

1. Πεξηγξαθή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο θαη ησλ νηθείσλ πξνζώπσλ (Α1) 

2. Πεξηγξαθή θαζεκεξηλώλ ελεξγεηώλ (Α1-Α2) 

3. Πεξηγξαθή ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ καζεκάησλ (Α2) 

4. Αθήγεζε γεγνλόησλ (Α2-Β1) 

5. Όλεηξα, ζρέδηα, θηινδνμίεο (Β1) 

6. Έθθξαζε ζθέςεσλ επί αθεξεκέλσλ ζεκάησλ (Β1-Β2) 

7. Τπνζεηηθέο θαηαζηάζεηο (Β2) 

 



Οδηγίερ ζςνένηεςξηρ (1) 

 Γενικά:  

 Αθνινπζνύκε πηζηά ηε δηαβάζκηζε πνπ απνηππώλεηαη ζηε δνκή ηεο 

ζπλέληεπμεο, δηαθνξεηηθά είλαη δύζθνιν λα ηνπνζεηήζνπκε ηα παηδηά ζε 

επίπεδα γισζζνκάζεηαο. 

 Απνθεύγνπκε εξσηήζεηο πνπ επηδέρνληαη κνλνιεθηηθή απάληεζε. 

 

 Συνένηευξη - Οδηγίες 

 1. Πεξηγξαθή ηνπ κέξνπο όπνπ κέλεη θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ γλσξίδεη (Α1) 

 Δδώ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ εξσηήζεηο γηα ην ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Δλδεηθηηθά:  

  

 Γηα πεο κνπ ιίγν γηα ηελ νηθνγέλεηά ζνπ. Έρεηο αδέιθηα; Πόζα αδέιθηα έρεηο; Αγόξηα ή 

θνξίηζηα;. Πώο ιέλε ηα αδέιθηα ζνπ; Μπνξείο λα κνπ πεηο πώο είλαη ν αδειθόο ζνπ / 

ε αδειθή ζνπ;  

 Μπνξείο λα καο πεηο πώο είλαη ε κακά ζνπ / ν κπακπάο ζνπ; 

 Πνηνη είλαη νη θίινη ζνπ;  

 



Οδηγίερ ζςνένηεςξηρ (2) 

 2. Πεξηγξαθή θαζεκεξηλώλ ελεξγεηώλ (Α1 –Α2) 

 Πώο πεξλάο ηε κέξα ζνπ; Τη θάλεηο από ην πξωί κέρξη ην βξάδπ;  

 

 3. Πεξηγξαθή ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ καζεκάησλ ηνπ (Α2) 

 Πνην κάζεκα ζνπ αξέζεη πην πνιύ; Τη δελ ζνπ αξέζεη; Τη θάλεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ζνπ ζην δηάιεηκκα; Τη παηρλίδηα παίδεηε; 

 

 4. Αθήγεζε γεγνλόησλ (Α2-Β1) 

 Δδώ κπνξνύκε λα δεηήζνπκε λα αθεγεζεί ηελ πινθή κηαο ζεηξάο / ηαηλίαο. Δπίζεο 

κπνξνύκε λα δεηήζνπκε αθεγήζεηο πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ 

 Βιέπεηο ηειεόξαζε; Τη βιέπεηο; Τη είλαη απηό; Γελ ην έρω δεη πνηέ. Πεο κνπ ηελ ηζηνξία 

γηα λα θαηαιάβω. 

 Τη έθαλεο ρζεο ην βξάδπ; (Δίδεο ηειεόξαζε; Έπαημεο κε ηνπο θίινπο ζνπ; Γηάβαζεο ηα 

καζήκαηά ζνπ;) 

 Έρεηο πάεη πνηέ ζηε ζάιαζζα / δάζνο / βνπλό / εθδξνκή; Πόηε πήγεο; Τη έγηλε εθεί;  

 



Οδηγίερ ζςνένηεςξηρ (3) 

 5. Όλεηξα ζρέδηα, θηινδνμίεο (Β1) 

 Δδώ κπνξνύκε λα ξσηήζνπκε ηη ζέιεη λα γίλεη όηαλ κεγαιώζεη. 

  

 6. Έθθξαζε ζθέςεσλ επί αθεξεκέλσλ ζεκάησλ (Β1 – Β2)  

 Δδώ δεηάκε λα ζπγθξίλεη εηθόλεο θαη κεηά λα κηιήζεη γηα ην ζέκα πνπ πξνθύπηεη από 

ηηο εηθόλεο απηέο.  

 Θέκαηα:  

 Α. Πεξηβάιινλ (εηθόλα ελόο θακέλνπ δάζνπο θαη ελόο δσληαλνύ δάζνπο. ύγθξηζε 

ησλ δύν εηθόλσλ. πδήηεζε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο) 

 Β. ύγθξηζε ηεο δσήο ζηελ πόιε θαη ηεο δσήο ζην ρσξηό. Πνύ ζα ήζειαλ λα δήζνπλ. 

  

 7. Τπνζεηηθέο θαηαζηάζεηο (Β2) 

 Αλ ήζνπλ δήκαξρνο / πξωζππνπξγόο θιπ. ηη ζα ήζειεο λα αιιάμεηο ζηελ πόιε ζνπ, 

ζην ρωξηό ζνπ;  

 



Ενόηηηερ Γπαπηών ηεζη  

 Καηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

 Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ 

 Γξακκαηηθή 

 Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ 



Καηανόηζη πποθοπικού λόγος (1) 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά Ι Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙ 

• Πνιιαπιή επηινγή κε εηθόλεο 



Καηανόηζη πποθοπικού λόγος (2) 
• Αληηζηνίρηζε 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙ 
Αο κηιήζνπκε ειιεληθά Ι 



Καηανόηζη πποθοπικού λόγος (3) 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά Ι 

Οδεγίεο 



Καηανόηζη πποθοπικού λόγος (4) 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙ 

σζηό - Λάζνο 



Καηανόηζη πποθοπικού λόγος (5) 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙΙ 

Πνιιαπιή επηινγή κε θείκελν 



Καηανόηζη γπαπηού λόγος (1) 
Αληηζηνίρηζε 

 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά Ι 

 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙ 

 



Καηανόηζη γπαπηού λόγος (2) 
σζηό - Λάζνο 

 Αο κηιήζνπκε ειιεληθά Ι  

 



Καηανόηζη γπαπηού λόγος (3) 
Πνιιαπιή επηινγή (1) 

 Αο κηιήζνπκε ειιεληθά Ι  

 



Καηανόηζη γπαπηού λόγος (4) 
Πνιιαπιή επηινγή  (2) 

 Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙ  

 



Καηανόηζη γπαπηού λόγος (5) 
Αληηζηνίρηζε θεηκέλνπ - ηίηινπ 

 Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙΙ 

 



Παπαγωγή γπαπηού λόγος (1) 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά Ι 

Παξαγσγή ιέμεο κε βνήζεηα εηθόλαο 



Παπαγωγή γπαπηού λόγος (2) 
Αθήγεζε 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά Ι, ΙΙ & ΙΙΙ 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙ 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙΙ 



Γπαμμαηική (1) 

Άξζξα Οπζηαζηηθά & ξήκαηα α’ θαη β’ ζπδπγίαο 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά Ι 



Γπαμμαηική (2) 

Ρεκαηηθνί ηύπνη ζε πςίζπρλα ξήκαηα (θπξίσο παξειζνληηθνί) 

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙ 



Γπαμμαηική (3) 
Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙ 
Ολνκαηηθή θξάζε (εληθόο, πιεζπληηθόο, γεληθή) 



Γπαμμαηική (4) 
Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙ 
Λεηηνπξγηθέο ιέμεηο 



Γπαμμαηική (5) 
Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙΙ 
Ρεκαηηθνί ηύπνη ζε πςίζπρλα 

ξήκαηα (θπξίσο παξειζνληηθνί) 



Γπαμμαηική (6) 
Αο κηιήζνπκε ειιεληθά ΙΙΙ 
Λεηηνπξγηθέο ιέμεηο 



Παπαγωγή γπαπηού λόγος: κπιηήπια 

βαθμολόγηζηρ 
1. Κειμενική δομή και πεπιεσόμενο (40%): 

• ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππό εμέηαζε θεηκεληθνύ είδνπο (αθήγεζε, γξάκκα, 

εκεξνιόγην) 

• ύπαξμε βαζηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αθεγήκαηνο: 

παξνπζίαζε εξώσλ, ζθεληθνύ, ελαξθηήξηα πξάμε, ζηόρνο, πξνζπάζεηα, 

απνηέιεζκα, θιείζηκν ηεο ηζηνξίαο 

• ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ, ρξήζε ρξνληθώλ, αηηηνινγηθώλ θαη άιισλ 

δεπηεξεπνπζώλ πξνηάζεσλ, επηξξεκάησλ, ζπλδεηηθώλ, ειιεηπηηθόηεηα 

ζην ιόγν 

• εδώ εληάζζνπκε θαη ζηνηρεία ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ (ζεκεία ζηίμεο, ρξήζε 

θεθαιαίσλ θαη κηθξώλ γξακκάησλ) 

• αλαθνξά ζε όιεο ηηο εηθόλεο 

• κεηώλνπκε βαζκό ζε πεξίπησζε πνπ ην παηδί παξάγεη θείκελν άζρεην κε 

ηηο εηθόλεο 

2. Γπαμμαηική (30%): 

• κνξθνινγία, ζπκθσλία επηζέησλ θαη νπζηαζηηθώλ, ρξήζε ρξόλσλ θαη 

πξνζώπσλ, άξζξα, πηώζεηο, ζύληαμε (π.ρ. ηε ρξήζε άκεζνπ θαη 

έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ)  

3. Λεξιλόγιο (30%): 

• εμεηδηθεπκέλν θαη αθξηβέο ιεμηιόγην (ζηα ξήκαηα θαη ηα νπζηαζηηθά) 

• πνηθηιία επηζέησλ, επηξξεκαηηθώλ ζηνηρείσλ θ.ιπ.  



Σε ηι επίπεδο θα καηαηάζζαηε ηα δείγμαηα 

γπαπηού λόγος πος ακολοςθούν;  



Δείγμα 1 

Αο κηιήζνπκε Διιεληθά Ι, 8 ρξόλσλ 



Δείγμα 2 

Αο κηιήζνπκε Διιεληθά Ι, 8 ρξόλσλ 



Δείγμα 3 

Αο κηιήζνπκε Διιεληθά ΙΙ, 11 ρξόλσλ 



Δείγμα 4 

Αο κηιήζνπκε Διιεληθά ΙΙ, 9 ρξόλσλ 



Δείγμα 5 

Αο κηιήζνπκε Διιεληθά ΙΙΙ, 12 ρξόλσλ 



Καηάηαξη ζε επίπεδα  



Σηοισεία επικοινωνίαρ  

Μαξία Σδεβειέθνπ mtzevelekou@ilsp.gr 

Βίθπ Κάληδνπ vkan@ilsp.gr  

ππξηδνύια ηακνύιε pstam@ilsp.gr  

Μαξία Γηάγθνπ mgiagkou@ilsp.gr  
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