Paper 2: Speaking in Greek
(*Paper code: 1GK0/2F and 2H)

Νέα Εξέταση Προφορικών

Έλισσα Έλληνα_14/05/2017

Επισκόπηση Εξεταστικού Δοκιμίου
Paper

Title

Length of
Assessment

Paper 2 SPEAKING F = 7-9 minutes
(+12 minutes
preparation)
25%
70
marks

H = 10-12 minutes
(+12 minutes
preparation)

Summary of Assessment

Students will be assessed through 3
tasks:

1) a role play (ένα παιχνίδι
ρόλων)
2) questions based on a picture
stimulus (ερωτήσεις με βάση
μια εικόνα)
3) a conversation (συζήτηση)
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Περιγραφή της εξέτασης των προφορικών (Speaking)


Πρώτο μέρος εξέτασης - a role play - «Ένα παιχνίδι ρόλων»:
Ο διάλογος αυτός είναι βασισμένος σε μία ενότητα και στα δύο
επίπεδα (Βασικό + Ανώτερο). Έχει επιλεγεί από το Pearson.



Δεύτερο μέρος εξέτασης- questions based on a picture «Ερωτήσεις με βάση μια εικόνα»: είναι βασισμένη σε μία
ενότητα κι έχει επιλεγεί από το Pearson.



Τρίτο μέρος εξέτασης - conversation based on two themes «Συζήτηση»: είναι βασισμένη σε δύο θεματικές ενότητες κι
αποτελείται από δύο μέρη.
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Η διαδικασία της εξέτασης των προφορικών αποτελείται από 3
μέρη. Πρέπει να διεξαχθεί με την ακόλουθη σειρά και να σταλεί
στο Pearson για βαθμολόγηση.

 Task

1 – a role play - «ένα παιχνίδι ρόλων»

 Task

2 – questions based on a picture «ερωτήσεις με βάση μια εικόνα»

 Task

3 - conversation based on two themes «συζήτηση»
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Οι απαιτήσεις της εξέτασης
Πώς προετοιμάζουμε τους μαθητές;
Οι μαθητές θα πρέπει:


Να μπορούν να δίνουν πληροφορίες και να διηγούνται
γεγονότα με συνέπεια και αυτοπεποίθηση.



Να μπορούν να μιλούν αυθόρμητα, να ανταποκρίνονται σε
απρόβλεπτες ερωτήσεις, να εκφράζουν απόψεις ή να
περιγράφουν καταστάσεις.



Να μπορούν να χρησιμοποιούν ποικίλο λεξιλόγιο και
γραμματικές δομές με ακρίβεια συμπεριλαμβανομένων
ορισμένων πιο σύνθετων μορφών (π.χ. θα μπορούσα, θα ήταν
σωστό) σε σχέση με γεγονότα που αφορούν το παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον.
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Οι απαιτήσεις της εξέτασης
Πώς προετοιμάζουμε τους μαθητές;


Να κάνουν δημιουργική και πιο περίπλοκη χρήση της
γλώσσας, ανάλογα με την περίπτωση, και να εκφράζουν
και να δικαιολογούν τις δικές τους σκέψεις και απόψεις.



Να χρησιμοποιούν σωστή προφορά και να τονίζουν
σωστά τις λέξεις, ώστε να γίνονται κατανοητοί από
κάποιον που η πρώτη του γλώσσα είναι τα Ελληνικά.

ΓΕΝΙΚΑ: Οι μαθητές αξιολογούνται στην ικανότητά τους να
επικοινωνούν και να ανταποκρίνονται στα Ελληνικά σε
μια ποικιλία επικοινωνιακών περιστάσεων.
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Task 1 – Role play «Ένα παιχνίδι ρόλων»
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Task 1 – Role play – «ένα παιχνίδι ρόλων»
Οδηγίες


Ο εξεταζόμενος:



Θα πρέπει να ανταποκριθεί σε ερωτήσεις που θα του
υποβληθούν από τον εξεταστή αλλά και να κάνει ο ίδιος
ερωτήσεις σε αυτόν.



Θα πρέπει να μπορεί να ανταλλάξει πληροφορίες και να
χρησιμοποιήσει διαφορετικά σενάρια.



Θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τον ενικό
(εσύ) ή πληθυντικό (εσείς) στα σενάρια.



Θα πρέπει να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε ερώτηση ή
ερωτήσεις που θα του υποβληθούν από τον εξεταστή και
που δεν έχει προετοιμαστεί μέσα στα 12΄ που του δίνονται.
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Task 1 – Role play – «ένα παιχνίδι ρόλων»


Οδηγίες



Και για τα δύο επίπεδα υπάρχουν πέντε (5) σημεία στα
οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί.



Δεν επιτρέπεται o εξεταστής να παραφράσει την
ερώτηση. Μπορεί ο εξεταστής όμως να επαναλάβει την
ερώτηση (όταν του ζητηθεί από τον μαθητή ή όταν ο
μαθητής δεν ανταποκριθεί), όχι όμως περισσότερο από
δύο φορές.



Δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού ή άλλου υλικού (π.χ.
τηλέφωνο).



Το παιχνίδι ρόλων βαθμολογείται μόνο για την
επικοινωνία. Η προφορά επίσης λαμβάνεται υπόψη.
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Ομοιότητες στα δύο επίπεδα
Task 1 – Role play - «ένα παιχνίδι ρόλων»


Στην κάρτα του μαθητή περιγράφεται στα Αγγλικά το σενάριο
πάνω στο οποίο θα διεξαχθεί η συνομιλία.



Υπάρχει η ένδειξη (εσύ) και (εσείς) όπου θα πρέπει ο μαθητής
να κάνει χρήση του ενικού και του πληθυντικού αριθμού.



Υπάρχουν 5 σημεία στα οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί.



Κάποια σημεία έχουν την ένδειξη ; ή ! Αυτό σημαίνει ότι εκεί
που υπάρχει ; θα πρέπει ο μαθητής να υποβάλει ερώτηση στον
εξεταστή κι εκεί που υπάρχει ! θα πρέπει να είναι έτοιμος να
ανταποκριθεί σε απρόβλεπτη ερώτηση.



Και στα δύο επίπεδα υπάρχει μία απρόβλεπτη ερώτηση που
σημειώνεται με !
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;
!

Ομοιότητες στα δύο επίπεδα
Task 1 – Role play - «ένα παιχνίδι ρόλων»


Στην εξέταση αυτή Role play - «ένα παιχνίδι ρόλων» δεν
περιλαμβάνεται η ενότητα «Διεθνής και Παγκόσμια
Κοινότητα» αλλά οι άλλες τέσσερις:
1.Προσωπική και Πολιτισμική Ταυτότητα
2.Η Περιοχή που Ζω - Διακοπές – Ταξίδια
3.Σχολική Ζωή
4. Μελλοντικές Επιδιώξεις – Σπουδές – Εργασία



ΓΕΝΙΚΑ: Τα σενάρια αυτής της άσκησης βασίζονται σε
ανταλλαγή πληροφοριών.
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Οι διαφορές Βασικού και Ανώτερου επιπέδου
(στο Task 1 – Role play - «ένα παιχνίδι ρόλων»)






1η διαφορά
Βασικό επίπεδο: Η εξέταση θα πρέπει να διαρκέσει ένα
(1) με ενάμισι (1 ½) λεπτό.
Ανώτερο επίπεδο: Η εξέταση θα πρέπει να διαρκέσει δύο
(2) με δυόμισι (2 ½) λεπτά.
2η διαφορά
Στο Ανώτερο επίπεδο ο εξεταζόμενος θα πρέπει να
υποβάλει δύο (2) ερωτήσεις στον εξεταστή. Στο Βασικό
επίπεδο θα πρέπει να υποβάλει μία (1) ερώτηση στον
εξεταστή κι αυτό σημειώνεται με το ερωτηματικό ;
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Για τους εξεταστές
Οι κάρτες role play - «ένα παιχνίδι ρόλων»
έχουν ετοιμαστεί από το Pearson και ο
εξεταστής τις έχει στα χέρια του κατά τη της
εξέτασης μαζί με τις γενικές οδηγίες.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο
Pearson Edexcel Level1/ Level2 GCSE (9-1) στα Ελληνικά.
Υλικό αξιολόγησης του δείγματος ( SAMs) έγγραφο εξέταση 2: προφορικά στα ελληνικά, Γενικές οδηγίες για την
εξέταση για τον δάσκαλο.
Pearson Edexcel
Level 1/Level 2 GCSE (9–1) in Greek Sample Assessment
Materials (SAMs) document –
Paper 2: Speaking in Greek, General instructions to the
teacher section.
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Γενικές οδηγίες για τον εξεταστή


Όλες οι σημειώσεις του μαθητή θα πρέπει να μείνουν στο
εξεταστικό κέντρο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και μετά θα πρέπει
να καταστραφούν.



Η διαδικασία της εξέτασης θα πρέπει να ακολουθήσει τη σειρά:
«Ένα παιχνίδι ρόλων», «ερωτήσεις με βάση μια εικόνα» και
«συζήτηση».



Ο εξεταστής θα πρέπει να ακολουθήσει για τον κάθε μαθητή τον
πίνακα διαδοχής θεμάτων που δίνεται από το Pearson.



Ο εξεταστής θα πρέπει εκ των προτέρων να δει τις κάρτες των
μαθητών στις οποίες θα εξεταστούν. Αν νομίζει ότι κάποια κάρτα
μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση στο μαθητή θα πρέπει να
αποφύγει αυτή τη σειρά και να δώσει την επόμενη σειρά καρτών.
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Γενικές οδηγίες για τον εξεταστή


O εξεταστής θα πρέπει να πάρει τις σημειώσεις του μαθητή πριν
ξεκινήσει το τελευταίο μέρος της εξέτασης (συζήτηση).



Θα πρέπει να ρωτήσει όλες τις ερωτήσεις.



Ο μαθητής δεν επιτρέπεται να διαβάζει από τις σημειώσεις του
ολόκληρες προτάσεις απαντώντας στις ερωτήσεις.



Ο εξεταστής δεν επιτρέπεται να υποβάλει βοηθητικές ερωτήσεις
ούτε να παραφράσει την ερώτηση, αλλά μπορεί να την
επαναλάβει μέχρι 2 φορές.



Μετά το τέλος της διεξαγωγής αυτού του μέρους ο εξεταστής θα
πρέπει να προχωρήσει στο επόμενο μέρος Task 2 – questions
based on a picture - «ερωτήσεις με βάση μια εικόνα».
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Πώς προετοιμάζουμε τους μαθητές;
Θα πρέπει ο μαθητής να εξοικειωθεί με σενάρια όπως τα ακόλουθα:
Role play instructions

Μιλάς με έναν/μία Έλληνα/Ελληνίδα
φίλο/η σου σχετικά με…/ για
Συζητάς… με έναν/μία
Έλληνα/Ελληνίδα φίλο/η σου
Μιλάτε με έναν βοηθό πωλήσεων σε
ένα πολυκατάστημα
Μιλάς στον/στην σερβιτόρο/-α σε ένα
εστιατόριο στα Eλληνικά
Μιλάτε με έναν υπάλληλο σε ένα
τουριστικό γραφείο στα Eλληνικά
Μιλάς σε ρεσεψιονίστ σε ξενοδοχείο
στην Ελλάδα

You are talking with your Greek friend
about…
You are discussing… with your Greek
friend
You are talking to a sales assistant in a
department store
You are talking to the waiter/waitress in a
restaurant in Greek
You are talking to an employee in a tourist
office in Greek
You are talking to a receptionist in a hotel
in Greece

Μιλάτε σε έναν υπάλληλο σε ένα
θέατρο στην Ελλάδα

You are talking to an employee in a theatre
in Greece
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Πώς προετοιμάζουμε τους μαθητές;
Possible questions to ask
When you see this –

?

– you will have to ask a question. Here are some of the question starters you may need:

Υπάρχει/ουν εκεί…; Τι υπάρχει εκεί;
π.χ. ; Ξενοδοχεία - πληροφορίες
- Υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία …;
Πού είναι;
Σου αρέσει; Σου αρέσουν;
Προτιμάς … ή ...;
Τι νομίζεις σχετικά…;
Τι νομίζεις για...;
Ποια είναι η γνώμη σου …;
Εσύ;
Ποιος/α είναι …;
Τι…;
Πόσο κοστίζει…;
π.χ. ; Τιμή – μαθητές
Ποια είναι η τιμή για τους μαθητές;/ Πόσο κοστίζει για τους
μαθητές;/
Κάνετε διαφορετική τιμή για τους μαθητές;
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Is there…? Are there…?
What is there?
Where is/are…?
Do you like…?
Do you prefer… or …?
What do you think about?
What do you think …?
What is your opinion…?
And you?
Who is …?
What …?
How much…?
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Οδηγίες για τον εξεταστή κατά τη διεξαγωγή
της εξέτασης
Ο εξεταστής θα πρέπει πρώτος να αρχίσει τον
διάλογο.
Πρέπει να υπενθυμίσει στο μαθητή τον χρόνο
διάρκειας της εξέτασης.
Θα πρέπει να ρωτήσει και τα 5 σημεία που
υπάρχουν στην κάρτα.

Δεν πρέπει να επιτρέψει στον μαθητή να
διαβάσει από τις σημειώσεις του ολόκληρες
προτάσεις.
Δεν επιτρέπεται να δώσει κάποια βοήθεια, ούτε
να απλοποιήσει ούτε να παραφράσει την ερώτηση.
Μπορεί να επαναλάβει την ερώτηση μόνο 2
φορές.
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Στο πάνω μέρος της
κάρτας δίνεται το σενάριο
στον εξεταζόμενο στα
Αγγλικά.

Σε κάθε κάρτα ζητείται από
τον εξεταζόμενο να
απευθύνεται στον ενικό ή στον
πληθυντικό ανάλογα με το
ρόλο του
«εσείς» ή «εσύ».
Επισημαίνονται
τα σημεία
στίξης
! και ;
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Κάρτα μαθητή
Οι οδηγίες εξηγούν στον μαθητή
τη διαδικασία της εξέτασης
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 Η εξέταση σου θα γίνει σε τρία στάδια.
 Έχεις 12 λεπτά για να προετοιμαστείς.
 Δεν πρέπει να γράψεις τις σημειώσεις σου
πάνω στην κάρτα.
 Δεν επιτρέπεται το λεξικό.
 Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα χαρτί Α4 για
να πάρεις σημειώσεις για την άσκηση 1 και 2,
(Role play and picture based task - ένα
παιχνίδι ρόλων και περιγραφή εικόνας).
 Μπορείς να ρωτήσεις τον καθηγητή να σου
επαναλάβει την ερώτηση.
 Δεν μπορείς να διαβάσεις από τις σημειώσεις
σου ολόκληρες προτάσεις.

Παραδείγματα
Role play – «ένα παιχνίδι ρόλων»
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Κάρτα εξεταστή
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Βασικό επίπεδο
FR5

Κάρτα μαθητή

Κάρτα εξεταστή
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Βασικό επίπεδο
FR6

Κάρτα μαθητή

Κάρτα εξεταστή
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Βασικό επίπεδο
FR7

Κάρτα μαθητή

Κάρτα εξεταστή
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Ανώτερο επίπεδο
HR4

Κάρτα μαθητή

Κάρτα εξεταστή
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Ανώτερο επίπεδο
HR5

Κάρτα μαθητή

Κάρτα εξεταστή
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Ανώτερο επίπεδο
HR7

Κάρτα μαθητή

Η βαθμολογία αναλυτικά στο Role play – «ένα παιχνίδι ρόλων»

0 βαθμοί:

Ο μαθητής δεν απαντά
στην ερώτηση. Η ασαφής/ διφορούμενη
προφορά εμποδίζει την επικοινωνία.

1 βαθμός:

Μερικώς σαφής/ ασαφής
ή εν μέρει κατάλληλη στο πλαίσιο του
παιχνιδιού ρόλων. Η προφορά μπορεί να
επηρεάσει τη σαφήνεια της
επικοινωνίας.

2 βαθμοί:

Ακριβής επικοινωνία,
σχετική με το περιεχόμενο της
συνομιλίας, σωστή προφορά που βοηθά
την επικοινωνία.
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Παράδειγμα βαθμολογίας
Role play – «ένα παιχνίδι ρόλων»
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Παράδειγμα βαθμολογίας
Σενάριο: «Θέλετε να δουλέψετε σ΄ένα ξενοδοχείο στην
Ελλάδα. Μιλάτε με την διευθύντρια στο τηλέφωνο».
Τα σημεία του διαλόγου είναι:


Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;



Είδος δουλειάς που ψάχνετε



Γιατί θέλετε να δουλέψετε εδώ;



Δουλειά στο ξενοδοχείο-αιτία



Πέστε μου τι είδους δουλειά
κάνατε στο παρελθόν;



!



; Δουλειά μισθός



; Διαμονή



;



;
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Ανώτερο επίπεδο
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Ανώτερο επίπεδο
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Ανώτερο επίπεδο
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Ανώτερο επίπεδο

Έλισσα Έλληνα_14/05/2017

Ανώτερο επίπεδο
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Task 1 – Role play «Ένα παιχνίδι ρόλων»
Συνοπτικά:


Διάρκεια:
Βασικό επίπεδο: Η εξέταση θα πρέπει να διαρκέσει ένα (1) με ενάμισι (1½) λεπτό.
Ανώτερο επίπεδο: Η εξέταση θα πρέπει να διαρκέσει δύο (2) με δυόμισι (2 ½) λεπτά.



Ο μαθητής στην άσκηση Role play -Ένα παιχνίδι ρόλων αξιολογείται στην επικοινωνία
μέσα από την κατανόηση και την ανταπόκριση, συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας να υποβάλλει ερωτήσεις και να χρησιμοποιεί το σωστό πρόσωπο «εσύ»
ή «εσείς» π.χ. Μπορείτε να που πείτε… Πες μου … κλπ.



Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής βασίζεται κυρίως στην επικοινωνία. Η προφορά
επίσης λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται.Το κάθε σημείο βαθμολογείται από 0 - 2
βαθμούς (υπάρχουν 5 σημεία, συνολικά 10 βαθμοί).



Θα πρέπει να διεξαχθούν και τα 3 μέρη της εξέτασης με τη σειρά που προαναφέραμε
και να καλυφθούν όλες οι ερωτήσεις.



Δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
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Task 2 – Questions based on a picture Ερωτήσεις με βάση μία εικόνα
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Περιγραφή: Task 2 – questions based on a picture Ερωτήσεις με βάση μία εικόνα


Βασίζεται σε ένα θέμα που έχει χορηγηθεί από το Pearson.



Βασικό επίπεδο: Η εξέταση θα πρέπει να διαρκέσει δυόμισι
(2 ½) με τρία (3) λεπτά.



Ανώτερο επίπεδο: 3-3 ½ λεπτά.



Ο σκοπός της εξέτασης είναι η αξιολόγηση του μαθητή στην
επικοινωνία, μέσα από ανταλλαγή απόψεων, παροχή
περιγραφών και αφήγηση.



Ο εξεταστής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μόνο αυτές τις
ερωτήσεις, με τη σειρά που υπάρχουν στην κάρτα.
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Περιγραφή: Task 2 – questions based on a picture Ερωτήσεις με βάση μία εικόνα


Δεν επιτρέπεται να παραφράσει τις ερωτήσεις.



Μια ερώτηση μπορεί να επαναληφθεί αλλά όχι περισσότερο από
δύο φορές.



Συνήθως οι φράσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εξεταστής
είναι: «Τίποτε άλλο;», «Γιατί όχι; Γιατί;»



Στο Ανώτερο επίπεδο η 5η ερώτηση είναι απρόβλεπτη.



Μετά το τέλος αυτής της εξέτασης, η εξέταση συνεχίζεται στο Task
3 – conversation based on two themes (συνομιλία- συζήτηση), το
οποίο βασίζεται σε δύο θέματα.
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Οδηγίες στον εξεταστή
• Ο εξεταστής θα πρέπει να ξεκινήσει την εξέταση
αυτού του μέρους questions based on a picture «Ερωτήσεις με βάση μια εικόνα» ρωτώντας το
μαθητή όλες τις ερωτήσεις με τη σειρά που
δίνονται.
•
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Η εξέταση θα διαρκέσει:

•

- Βασικό επίπεδο: 2 ½ - 3 λεπτά.

•

- Ανώτερο επίπεδο: 3-3 ½ λεπτά.

•

Δεν πρέπει να κάνει βοηθητικές ερωτήσεις ούτε
να παραφράσει.

•

Ο μαθητής δεν πρέπει να διαβάσει από τις
σημειώσεις του ολόκληρη την απάντηση που έχει
γράψει για να απαντήσει τις ερωτήσεις.

•

Ο εξεταστής μπορεί να επαναλάβει την ίδια
ερώτηση μέχρι δύο φορές.

•

Θα πρέπει να επιτραπεί στον μαθητή να
αναπτύξει όσο πιο καλά μπορεί την κάθε μια
ερώτηση.

Στην εξέταση αυτή ο μαθητής αξιολογείται στην
ικανότητά του να μπορεί:

να περιγράφει
 να ανταλλάσει ιδέες και απόψεις
 να κάνει αφήγηση
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Πώς προετοιμάζουμε τους μαθητές; α) περιγραφή εικόνας
Πώς να περιγράψεις μια εικόνα
Για να ξεκινήσεις την περιγραφή της εικόνας:
 Στην εικόνα – In the image
 Υπάρχει/υπάρχουν – There is/ There are
 Μπορώ να δω/εις – I can/ You can see
 Βλέπω - I see
 Φαίνεται ότι/ It seems that
 Μπορεί κάποιος να πει - One can say
Να είσαι συγκεκριμένος!
 σε πρώτο πλάνο – in the foreground
 στο βάθος – in the background
 στα αριστερά – to the left of
 στα δεξιά – to the right of
 κοντά στην/ στον – close to
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 μπροστά
από – in front of

Γενικά
Η εικόνα είναι σε ….
Πού;
Πότε;
Ποιος/οι είναι εκεί;
Τι κάνουν;
Γιατί;

 κατά τη γνώμη μου - in my
own opinion
 κατά την άποψη μου - from
my point of view
 θα μπορούσε κάποιος να
πει - οne could argue
 να ισχυριστεί - as far as I
am concerned
 μπορούμε να υποθέσουμε
ότι - we can assume that

Πώς προετοιμάζουμε τους μαθητές; α) περιγραφή εικόνας
Πρόσωπο! FACE
•

Θα έλεγα ότι αυτός/αυτή είναι… – I would say he/she is...

•

Πιστεύω ότι αυτός/αυτή είναι – I believe he/she is...

•

Φαίνεται ότι αυτός/αυτή είναι... – It seems he/she is...

•

Αυτοί/αυτές είναι... – they are... (use with age! είναι 14
χρονών κλπ.)

•

Αυτός/αυτή έχει… – He/She has …

•

ίσως – maybe

•

χαρούμενος/η – happy

•

λυπημένος/η – sad

•

κουρασμένος/η – tired

•

θυμωμένος/η – angry

•

επειδή του αρέσει/της αρέσει

•

γιατί δεν του αρέσει/της αρέσει

•

because he/she does(n’t) like...
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ποιος;/ποια;/ποιο;
ο άντρας – a man
η γυναίκα – a woman
το παιδί – a child
το κορίτσι – a girl
το αγόρι – a boy
ο νέος/η νέα – a young person
οι άνθρωποι –the people

Οι μαθητές να μπορούν να αναλύουν πρόσωπα,
χαρακτήρες, τύπους ανθρώπων, επαγγέλματα.
Να μάθουν να τονίζουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του
προσώπου που εξετάζουν, δηλαδή τι νιώθει, πώς
σκέφτεται, πώς αντιμετωπίζει τους άλλους, ώστε να
δίνουν όσο μπορούν ολοκληρωμένη την εικόνα του.

Πώς προετοιμάζουμε τους μαθητές; α) περιγραφή εικόνας
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ


Όταν πρέπει να περιγράψουμε μια εικόνα, αρχίζουμε με λίγες βασικές πληροφορίες!

Τι βλέπουμε; Πού βρίσκονται όλα αυτά; Πότε γίνονται; (what, where, when?)
«Στη εικόνα βλέπουμε μια φάρμα με ζώα, μια ηλιόλουστη μέρα κάπου στην εξοχή.»
 Έπειτα, προχωράμε στις περιγραφές! Ξεκινάμε από αυτό που μας κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση
π.χ. ένα μεγάλο σπίτι.
·

Χρησιμοποιούμε επίθετα για να είμαστε πιο παραστατικοί

·

Χρησιμοποιούμε αντωνυμίες για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια ουσιαστικά

·

Συνεχίζουμε την περιγραφή με τη σειρά, ένα - ένα τα πράγματα που βλέπουμε, σαν μια αλυσίδα

·

Παράλληλα με την περιγραφή, λέμε τις σκέψεις και τις εντυπώσεις μας

·

Φροντίζουμε οι προτάσεις μας να είναι κατανοητές

π.χ. « Στη φάρμα βρίσκεται ένα μεγάλο και όμορφο σπίτι. Αυτό έχει ξύλινη σκεπή και λουλούδια στα παράθυρά του και λίγο πιο πίσω υπάρχει ένας

στάβλος. Η αυλή είναι γεμάτη δέντρα και χόρτα, κι εκεί παίζουν πολλά ζώα. Υπάρχει ένα άλογο, μια αγελάδα, ένας σκύλος… κτλ. Τα ζώα αυτά
φαίνονται πολύ ευτυχισμένα και αγαπημένα, γιατί ζούνε σε μια χαρούμενη φάρμα. Η κατσίκα βόσκει, το γουρουνάκι κυλιέται στις λάσπες και τα
παπάκια κολυμπάνε στη λιμνούλα.»
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
 Στο τέλος, γράφουμε αυτό που νιώθουμε εμείς βλέποντας αυτή την εικόνα! «Αυτή η φάρμα φαίνεται πολύ ξεχωριστή και θα ήθελα να ζω κι εγώ
σε αυτό το όμορφο σπίτι και να μεγαλώνω μέσα στη φύση, με όλα αυτά τα ζωάκια!»
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Πώς προετοιμάζουμε τους μαθητές; β) ανταλλαγή απόψεων
Για να εκφράσουμε άποψη ή γνώμη μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε:
 κατά τη γνώμη μου - in my own opinion
η γνώμη μου είναι ότι…
νομίζω ότι…
πιστεύω ότι…
έχω την εντύπωση ότι…
 κατά την άποψη μου… from my point of view
έχω την άποψη ότι…

 θα μπορούσε κάποιος να πει - one could say
 θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί - one could argue
 μπορούμε να υποθέσουμε ότι - we can assume that
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Παράδειγμα

Ερώτηση:
-Νομίζω ότι οι διακοπές κοντά στη
θάλασσα είναι πολύ ωραίες. Εσύ τι
νομίζεις;
Possible answers
Απάντηση:
-Εγώ δεν συμφωνώ - I disagree
-Συμφωνώ - I agree
-Διαφωνώ - I disagree
-Έχω την αντίθετη άποψη - I have
the opposite view

Πώς προετοιμάζουμε τους μαθητές; γ) αφήγηση
Οι μαθητές πρέπει να εξασκηθούν στην αφήγηση ώστε:


Να μπορούν να λένε τις εντυπώσεις τους και να τις δικαιολογούν.



Να μπορούν βλέποντας μια εικόνα να αντιλαμβάνονται μέσα από τον χώρο και τα
άτομα και γενικότερα το περιβάλλον, αν πρόκειται για χώρο εργασίας, διακοπές
σε παραλία, κλπ.

Παράδειγμα: Έχω την εντύπωση ότι η κυρία στην εικόνα είναι η διευθύντρια σε κάποια
εταιρεία επειδή κάνει κάποια παρουσίαση, και δύο άτομα εκεί την παρακολουθούν.


Να μπορούν να ακολουθούν ένα συνεχή λόγο.



Η αφήγηση να ακολουθεί μια φυσική πορεία από την αρχή ως το τέλος χωρίς ν’ αφήνει
κενά ή χάσματα. Πρέπει να είναι φυσική και αβίαστη, ώστε να δίνει την εντύπωση στον
αναγνώστη ότι ζει ο ίδιος τα δρώμενα.
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Πώς προετοιμάζουμε τους μαθητές;
Task 2 – questions based on a picture - Ερωτήσεις με βάση μία εικόνα

Ο μαθητής θα πρέπει:


να εξοικειωθεί με την εντολή που υπάρχει στην κάρτα κάτω από την
φωτογραφία/εικόνα.

π.χ. Κοίταξε τη φωτογραφία και να είσαι έτοιμος/η να μιλήσεις για τα
ακόλουθα:


να εξασκηθεί στο να απαντά σε ερωτήσεις δίνοντας λεπτομέρειες.



να αποφεύγει να απαντά την ερώτηση με μόνο μία πρόταση.
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Παράδειγμα
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι έκανες στις προηγούμενες διακοπές σου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στις προηγούμενες διακοπές μου πήγα στην Κύπρο/
Ελλάδα και είχα την ευκαιρία να πάω στη θάλασσα και να κάνω
κολύμπι, ιστιοσανίδα, να παίξω ρακέτες στην παραλία και να
κάνω ηλιοθεραπεία. Επίσης έκανα και πολλές εκδρομές στο βουνό
κι επισκέψεις στους συγγενείς μου. Ακόμα επισκέφτηκα διάφορα
αξιοθέατα και έβγαλα πολλές φωτογραφίες. Πιο πολύ μου άρεσε
που έφαγα νόστιμο φαγητό σε μικρές ταβερνούλες και δοκίμασα
τις τοπικές λιχουδιές.


Δείγματα εικόνων για όλες τις ενότητες μπορείτε να βρείτε στο Pearson
Edexcel Level 1/Level 2 GCSE (9-1) in Greek – Sample Assessment
Materials – 273 Issue 1 – March 2017 © Pearson Education Limited 2017
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Πώς προετοιμάζουμε τους μαθητές;
5 βασικοί χρόνοι, λεξιλόγιο, συνδετικές λέξεις και εκφράσεις


Συνδετικές λέξεις - φράσεις που συνδέουν τη
θεματική πρόταση με τις λεπτομέρειες:
γι’ αυτό λοιπόν, με άλλα λόγια, φυσικά, βέβαια,
έτσι, οπωσδήποτε, αρχικά.



Μεταβατικές - διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις:
α) Λέξεις που δηλώνουν χρονική σχέση και
σύνδεση:
ταυτόχρονα, συγχρόνως, προηγουμένως,
ύστερα, έπειτα, στη συνέχεια, αμέσως, τέλος,
κατόπιν, εν τω μεταξύ, αργότερα, τώρα, πριν,
ενώ, καθώς, αφότου, μετά από αυτό, κλπ.
β) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν πρόθεση,
ομοιότητα, αναλογία, συμπλήρωση:

αφενός… αφετέρου, επιπλέον, επίσης, ακόμα,
παράλληλα, εξάλλου, εκτός απ’ αυτό, κοντά σ’
αυτό, όχι μόνο, αλλά και… κλπ.
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γ) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν αντίθεση - εναντίωση:

ωστόσο, αντίθετα, εντούτοις, παρόλο που, αντίστροφα,
απεναντίας, άλλωστε, ακόμα και αν, μολονότι, παρ’ όλα
αυτά, σε αντίθεση μ’ αυτό, δε συμβαίνει όμως το ίδιο, από την
άλλη πλευρά, κλπ.

δ) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν τοπική σειρά ή σχέση:
εδώ, εκεί, κοντά, μακριά, στο σημείο αυτό, μέσα έξω, κλπ.

ε) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν έμφαση ή βεβαιότητα:

πράγματι, ιδιαίτερα, ξεχωριστά, ειδικά, περισσότερο, το
κυριότερο όμως είναι, είναι γεγονός, οπωσδήποτε, βέβαια,
φυσικά, κλπ.

στ) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν διάζευξη:
ή - ή, είτε - είτε, ούτε – ούτε

Διαφορές Βασικού και Ανώτερου επιπέδου


Ο χρόνος διεξαγωγής.



Στο Ανώτερο επίπεδο υπάρχει στο 5ο σημείο το !
που σημαίνει ότι θα πρέπει να απαντήσει σε μία
απρόβλεπτη ερώτηση.



Τα κριτήρια βαθμολογίας μεταξύ των δύο
επιπέδων είναι διαφορετικά.
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Κάρτα εξεταστή
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Βασικό επίπεδο
FP3

Κάρτα μαθητή

Κάρτα εξεταστή

Ανώτερο επίπεδο
HP3

1.Περίγραψε τη φωτογραφία.
[Τίποτε άλλο;]
2.Εγώ προτιμώ τις διακοπές στο βουνό.
Εσύ τι προτιμάς, διακοπές στη θάλασσα ή στο βουνό;
[Γιατί όχι; Τίποτε άλλο;]
3.Έχεις κάνει κάτι ενδιαφέρον στις διακοπές σου;
Πες
μου για αυτό.
[Τίποτε άλλο;]
4.Πού θα πας διακοπές του χρόνου;
[Γιατί; Τίποτε άλλο;
5.Προτιμάς να πηγαίνεις διακοπές με τους φίλους σου ή με
την οικογένειά σου;
[Γιατί; Τίποτε άλλο;]
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Κάρτα μαθητή

Κοίταξε τη φωτογραφία και να είσαι έτοιμος/η να μιλήσεις για
τα ακόλουθα
1.Περιγραφή της φωτογραφία.
2. Πού προτιμάς να κάνεις διακοπές;
3. Περίγραψε κάτι ενδιαφέρον που έκανες κατά
τη διάρκεια των διακοπών.
4. Επόμενες διακοπές.
5. !

Κάρτα εξεταστή
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Ανώτερο επίπεδο
ΗP3

Κάρτα μαθητή

Κάρτα εξεταστή
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Ανώτερο επίπεδο
HP8

Κάρτα μαθητή

Assessment criteria for the
Foundation tier - Part 2
Picture-based task – Foundation
tier (24 marks)
There are two mark grids to be
applied to this task which are:
• communication and content
• linguistic knowledge and
accuracy.

Βαθμολόγηση μέρους Β’
Task 2 – questions based on a
picture - «Ερωτήσεις με βάση
μια εικόνα»

Βασικό επίπεδο
Σύνολο: 24 μονάδες
• βαθμολογείται η επικοινωνία και
το περιεχόμενο (0-16 μονάδες)
• οι γλωσσικές γνώσεις και η
ακρίβεια (0-8 μονάδες)
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Βαθμολογία μέρους Β’ εξέτασης (Βασικό επίπεδο)
Task 2 – questions based on a picture - Ερωτήσεις με βάση μια εικόνα (24 μονάδες)
Επικοινωνία και περιεχόμενο (0-16 μονάδες)
Mark
0
1–4

5–8

9–12

13–16

Descriptor
No rewardable material

Limited response to set questions, likely to consist of single-word answers


Minimal success in adapting language to describe, narrate, inform using individual words/phrases; sometimes unable to
respond



A straightforward opinion may be expressed but without justification



Pronunciation and intonation are inconsistently intelligible with inaccuracies that lead to frequent impairment in
communication



Responds briefly to set questions, there is much hesitation and continuous prompting needed



Some limited success in adapting language, to describe, narrate and inform in response to the set questions; may
occasionally be unable to respond



Straightforward, brief opinions are given but without justification



Pronunciation and intonation are mostly intelligible but inaccuracies lead to some impairment in communication



Responds to set questions with some development, some hesitation and some prompting necessary



Some effective adaptation of language to describe, narrate and inform in response to the set questions



Expresses opinions with occasional, brief justification



Pronunciation and intonation are intelligible, occasionally inaccuracies affect clarity of communication



Responds to set questions with frequently developed responses, occasional hesitation, occasional prompting necessary



Frequently effective adaptation of language to describe, narrate and inform in response to the set questions




Expresses opinions and gives justification with some development
Pronunciation and intonation are intelligible, inaccuracies are minimal and have no impact on clarity of communication
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Βαθμολογία μέρους Β’ (Βασικό επίπεδο)
Task 2 – questions based on a picture - Ερωτήσεις με βάση μια εικόνα (24 μονάδες)
Βαθμολογία γλωσσικών γνώσεων και ακρίβεια (0-8 μονάδες)
Mark

Descriptor

0

No rewardable material

1–2



Limited accuracy when responding to set questions; minimal success when referring to past, present and future
events



Individual words and phrases are coherent when responding to set questions; high frequency of errors prevent
meaning throughout most of the conversation



Occasionally accurate grammatical structures when responding to set questions; occasional success when
referring to present events, limited success when referring to future or past events,
much ambiguity



Some coherent phrases and sentences within responses to set questions; regular errors prevent coherent overall
speech and frequently prevent meaning



Some accurate grammatical structures, including some successful references to past, present and future events in
response to the set questions, some ambiguity



Responses are partially coherent, errors occur that sometimes hinder clarity of communication and occasionally
prevent meaning being conveyed



Generally accurate grammatical structures, generally successful references to past, present and future events in
response to the
set questions, occasional ambiguity



Responses are generally coherent although errors occur that occasionally hinder clarity of communication

3–4

5–6

7–8
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Βαθμολόγηση μέρους Β’
Task 2 – questions based on a
picture - Ερωτήσεις με βάση
μια εικόνα

Ανώτερο επίπεδο
Σύνολο: 24 μονάδες
• Βαθμολογείται η επικοινωνία και
το περιεχόμενο (0-16 μονάδες)
• οι γλωσσικές γνώσεις και η
ακρίβεια (0-8 μονάδες)
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Βαθμολογία μέρους Β’ εξέτασης (Ανώτερο επίπεδο)
Task 2 – questions based on a picture - Ερωτήσεις με βάση μια εικόνα (24 μονάδες)

Επικοινωνία και περιεχόμενο (0-16 μονάδες)
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Βαθμολογία μέρους Β’ (Ανώτερο επίπεδο)
Task 2 – questions based on a picture - Ερωτήσεις με βάση μια εικόνα (24 μονάδες)
Βαθμολογία γλωσσικών γνώσεων και ακρίβεια (0-8 μονάδες)
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Διαφορές στα κριτήρια αξιολόγησης
Βασικό επίπεδο
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Ανώτερο επίπεδο

Τask 2 – questions based on a picture - Ερωτήσεις με βάση μια εικόνα
Συνοπτικά


Διάρκεια: Βασικό επίπεδο: Η εξέταση θα πρέπει να διαρκέσει δυόμισι (2 ½) με τρία (3) λεπτά.
Ανώτερο επίπεδο: 3-3 ½ λεπτά



Ο μαθητής στην άσκηση «Ερωτήσεις με βάση μια εικόνα» αξιολογείται στην επικοινωνία
μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, κάνοντας περιγραφή μιας εικόνας.



Βαθμολογία μέρους Β’ - Task 2 – questions based on a picture (Ερωτήσεις με βάση μια
εικόνα) (24 μονάδες)
Η άσκηση βαθμολογείται για την Επικοινωνία και το περιεχόμενο (0-16 μονάδες) και τις
Γλωσσικές γνώσεις και ακρίβεια (0-8 μονάδες).



Δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.



Η μόνη παρέμβαση που μπορεί να κάνει ο εξεταστής είναι να ρωτήσει: «τίποτε άλλο;» «γιατί
όχι;» και «γιατί;»



Στην κάρτα υπάρχουν 5 σημεία - ερωτήσεις που θα πρέπει ο εξεταστής να ρωτήσει.



Στο ανώτερο επίπεδο υπάρχει μια ερώτηση που είναι απρόβλεπτη.



Μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης αυτής ο εξεταστής παίρνει τις σημειώσεις του μαθητή.
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Task 3 – conversation based on
two themes – συζήτηση
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Task 3 – conversation based on two themes –
Συζήτηση
Γενική περιγραφή
Διεξάγεται σε δύο μέρη (part 1 and part 2)και στα
δύο επίπεδα Βασικό και Ανώτερο και καλύπτει
διαφορετικές ενότητες.
α. Το πρώτο θέμα συζήτησης βασίζεται σε θέμα που
θα έχει επιλέξει ο εξεταζόμενος τουλάχιστον 2
εβδομάδες πριν από την εξέταση.
β. Το δεύτερο θέμα συζήτησης, θα επιλεγεί από το
Pearson.
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Task 3 – conversation based on two themes – Συζήτηση
Γενική περιγραφή
Ο μαθητής σε αυτό μέρος της εξέτασης Conversation based on two themes συζήτηση, αξιολογείται στην ικανότητά του συνομιλεί και να συζητάει
δίνοντας τη δική του γνώμη.






Βασικό επίπεδο
Διάρκεια ολόκληρης της συνομιλίας και των δύο θεμάτων: 3½ -4½ λεπτά.
Πρέπει ο χρόνος να είναι ισομερής μεταξύ των δύο μερών της εξέτασης,
δηλαδή 2 λεπτά περίπου για το μέρος Α’ (παρουσίαση και ερωτήσεις) και 2½
λεπτά περίπου για το μέρος Β’ (ερωτήσεις πάνω σε μια ενότητα).
Ανώτερο επίπεδο
Διάρκεια ολόκληρης της συνομιλίας και των δύο θεμάτων: 5-6 λεπτά.
Πρέπει ο χρόνος να είναι ισομερής μεταξύ των δύο μερών της εξέτασης,
δηλαδή 2½-3 λεπτά περίπου για το μέρος Α’ (παρουσίαση και ερωτήσεις) και
2½ -3 λεπτά περίπου για το μέρος Β’ (ερωτήσεις πάνω σε μια ενότητα).
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Task 3 – conversation based on two
themes - συζήτηση
Το πρώτο μέρος της συζήτησης (part 1)
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Task 3 – conversation based on two themes - συζήτηση
Το πρώτο μέρος της συζήτησης (part 1)


Βασίζεται σε θέμα που επιλέγεται από τον μαθητή πριν από την
αξιολόγηση.



Βασικό επίπεδο: Διάρκεια συνομιλίας δύο (2) περίπου λεπτά



Ανώτερο επίπεδο: Διάρκεια συνομιλίας δύο (2 ½-3) περίπου λεπτά



Το θέμα της συζήτησης επιλέγεται μέσα από τις 5 θεματικές ενότητες



Ο μαθητής θα μπορεί να μιλήσει για ένα λεπτό.
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Task 3 – conversation based on two themes
- συζήτηση
Το πρώτο μέρος της συζήτησης (part 1)


Μετά την παρουσίαση ενός λεπτού, η συζήτηση θα πρέπει
να συνεχιστεί μεταξύ μαθητή και εξεταστή πάνω στην ίδια
θεματική ενότητα και μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες
υποενότητες της ίδια ενότητας, μέχρι να καλύψει τον
απαιτούμενο χρόνο της εξέτασης. π.χ. Αν ο μαθητής έχει
μιλήσει για τις Διακοπές η συζήτηση μπορεί να επεκταθεί
και στον καιρό, ψώνια, κατευθύνσεις, κλπ.
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Task 3 – conversation based on two themes - Συζήτηση
Το πρώτο μέρος της συζήτησης (part 1)
Παράδειγμα:

Ενότητα 2. Η περιοχή που ζω, ταξίδια, διακοπές

Α. Διακοπές:
προτιμήσεις, εμπειρίες και προορισμοί (παρουσίαση)
Β. Ταξίδια και τουριστικές συναλλαγές:

ταξίδι και διαμονή, αναζήτηση βοήθειας και αντιμετώπιση προβλημάτων,
κατευθύνσεις, διατροφή, ψώνια
Γ. Πόλη, περιοχή και χώρα:

καιρός, αξιοθέατα, δραστηριότητες
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Πιθανές ερωτήσεις

Παράδειγμα παρουσίασης - υφιστάμενο σύστημα
(1½ - 2 λεπτά, 235 λέξεις)
Οι διακοπές μου
Λατρεύω τις διακοπές, γιατί είναι μια ευκαιρία να ταξιδέψω με την οικογένεια μου σε διαφορετικές
χώρες, αλλά και σε χώρες που έχω ξαναπάει και είχα περάσει φανταστικά. Οι διακοπές μου είναι
συνήθως το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
Στις διακοπές ξεκουράζομαι και διασκεδάζω. Έχω την ευκαιρία να γνωρίσω άλλους ανθρώπους, άλλους
πολιτισμούς, και διαφορετικές κουλτούρες. Ακόμη προσπαθώ να μιλήσω μια ξένη γλώσσα και να
δοκιμάσω τοπικές λιχουδιές, και παραδοσιακά φαγητά από τις χώρες που επισκέπτομαι.

Πέρσι πήγα διακοπές στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λάρνακα μαζί με την οικογένειά μου.
Ταξιδέψαμε με βρετανικές αερογραμμές στις 29 Ιουλίου και μείναμε στην Κύπρο μέχρι τις 20
Αυγούστου. Η πτήση ήταν πέντε ώρες και ήταν πολύ άνετη. Έμεινα στο σπίτι της γιαγιάς που βρίσκεται
στο κέντρο της πόλης.
Καθημερινά έκανα διαφορετικά πράγματα. Συνήθως το πρωί ξυπνούσα πολύ νωρίς. Η γιαγιά μου μού
έφτιαχνε ένα φανταστικό πρόγευμα για να φάω. Μετά πήγαινα με τους γονείς και την αδελφή μου για
κολύμπι και ηλιοθεραπεία στις όμορφες, αμμώδεις και καθαρές παραλίες της πόλης της Λάρνακας. Εκεί
με την αδελφή μου κάναμε πολλά θαλάσσια σπορ όπως θαλάσσιο σκι και ιστιοπλοΐα.
Οι περσινές μου διακοπές στην Κύπρο νομίζω ήταν οι καλύτερες και οι πιο ενδιαφέρουσες μέχρι τώρα
γιατί έκανα καινούριους φίλους, επισκέφτηκα διαφορετικά μέρη και έκανα πολλά θαλάσσια σπορ.
Φέτος θα πάω διακοπές στην Ελλάδα και πιστεύω ότι θα περάσω το ίδιο ωραία.


Βαθμολογία Α*



6 χρόνοι (ενεστώτας, αόριστος, παρατατικός, παρακείμενος, υπερσυντέλικος, στιγμιαίος μέλλοντας)



Συνδετικές λέξεις, επίθετα, γνώμη κλπ
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Παράδειγμα – παρουσίασης σύμφωνα με το νέο σύστημα
(Διάρκεια: 1 λεπτό)
Η πόλη που ζω είναι το Λονδίνο και είναι η πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας.

Είναι μια μοντέρνα ευρωπαϊκή πόλη με πολλά εκατομμύρια ανθρώπους απ’ όλες τις
εθνικότητες. Συνδυάζει παραδοσιακά σπίτια και μοντέρνα κτίρια, καταπράσινα πάρκα
αλλά και μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Είναι μια πόλη με αντιθέσεις που μαγεύει
όλους τους επισκέπτες.
Το Λονδίνο έχει πολλά αξιοθέατα και μουσεία που μπορούν τόσο οι τουρίστες όσο και
οι ντόπιοι να επισκεφτούν. Αυτό όμως που κερδίζει τις εντυπώσεις είναι το μουσείο
της Μαντάμ Τουσώ με τα κέρινα ομοιώματα και η Εθνική πινακοθήκη που φιλοξενεί
υπέροχους πίνακες όλων των μορφών τέχνης.
Το Λονδίνο έχει πολύ καλή συγκοινωνία. Αν και δεν είναι φτηνά τα εισιτήρια η
συγκοινωνία είναι αξιόπιστη.
Δεν θα ήμουν ειλικρινής αν έλεγα ότι το Λονδίνο δεν έχει μειονεκτήματα. Δυστυχώς
υπάρχει βία και εγκληματικότητα, πολυκοσμία, κίνηση στους δρόμους και ναρκωτικά
όπως συμβαίνει άλλωστε στις μεγάλες πόλεις.
Αυτή είναι η πόλη που ζω με τα καλά και τα κακά της! Για μένα όμως είναι μοναδική!
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159 λέξεις

Γ. Πόλη, περιοχή και χώρα:
καιρός, αξιοθέατα, δραστηριότητες

Βασικό επίπεδο: 1λεπτό
Ανώτερο επίπεδο 1½-2 λεπτά

Πιθανές ερωτήσεις: (γνώμη - άποψη, χρόνοι, περιγραφή, κλπ.)













Ποια είναι η γνώμη σου για την περιοχή σου;
Τι υπάρχει για τους νέους στην πόλη σου;
Σου αρέσει να ζεις στην πόλη σου; Ναι/όχι; Γιατί;
Περίγραψε την ιδανική σου πόλη.
Προτιμάς να ζεις στην πόλη ή σε ένα χωριό;
Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό;
Τι αξιοθέατα θα ήθελες να επισκεφτείς στην πόλη σου;
Ποιες εκδηλώσεις ή φεστιβάλ διοργανώνονται στην πόλη σου;
Έχεις πάει σε κάποια εκδήλωση;
Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου;
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Task 3 – conversation based on two themesΣυζήτηση
Το δεύτερο μέρος της συζήτησης (part 2)
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Task 3 – conversation based on two themes - Συζήτηση
Το δεύτερο μέρος της συζήτησης (part 2)


Το δεύτερο θέμα συζήτησης θα επιλεγεί από το Pearson.



Πρέπει να είναι από διαφορετική ενότητα από αυτή που ήδη έχει
μιλήσει ο μαθητής στο μέρος Α’.



Για τον κάθε μαθητή υπάρχουν 2 προεπιλεγμένες θεματικές
ενότητες στον πίνακα διαδοχής θεμάτων που δίνεται από το
Ρearson και ο εξεταστής μπορεί να επιλέξει τη μία για να διεξάγει
την εξέταση.



Αυτό το μέρος της συζήτησης μπορεί να επικεντρωθεί σε ένα θέμα
ή περισσότερα θέματα της ενότητας.
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Περιγραφή: Task 3 – conversation based on
two themes –Συζήτηση (part 2) Μέρος Β΄
Για την άσκηση αυτή ο μαθητής θα πρέπει να προετοιμαστεί
ώστε:


να μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις,



να δημιουργεί πιο μεγάλες προτάσεις,



να παρουσιάζει τις απόψεις και τη γνώμη του πάνω σε
γεγονότα του παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος.
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Task 3 – conversation based on two themes –
Συζήτηση (part 2) - Β’ μέρος
Κύρια σημεία

OI ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Οι ερωτήσεις πρέπει να επιτρέπουν στον υποψήφιο καθ’ όλη
τη διάρκεια της συνομιλίας:

1. Να απαντά ελεύθερα και να δίνει εκτεταμένες απαντήσεις
2. Να συμμετέχει σε διάλογο και αναπτύσσει ένα θέμα (ανοικτού
τύπου ερωτήσεις)

3. Να δικαιολογεί τις δικές του σκέψεις και απόψεις
4. Να μπορεί να αναφέρεται σε γεγονότα του παρόντος, του
παρελθόντος και του μέλλοντος.
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Δείγματα ερωτήσεων
Σχολική ζωή
(τύποι σχολείων, σχολική μέρα, μαθήματα, κανόνες και σχολική πίεση,
εορτασμός επιτυχίας)


Σου αρέσει να πηγαίνεις στο σχολείο; Ναι/όχι; Γιατί;



Πόσα μαθήματα κάνεις;



Ποια μαθήματα δεν σου αρέσουν; Γιατί;



Τι θα ήθελες να αλλάξεις από τη σχολική σου ζωή; Γιατί;



Ποια είναι η γνώμη σου για τους σχολικούς κανόνες;



Φοράς σχολική στολή; Τι ακριβώς φοράς;



Το σχολείο σου έχει αρκετές αθλητικές εγκαταστάσεις;



Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των σχολείων στην Ελλάδα και στη Βρετανία;



Κατά τη γνώμη σου, ποιες πιέσεις δέχονται οι μαθητές στο σχολείο σου;



Τι εξετάσεις είχες τελευταία και πώς προετοιμάστηκες;
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Δείγματα ερωτήσεων
Η πόλη μου, διακοπές, ταξίδια


Πώς σκέφτεσαι να περάσεις τις καλοκαιρινές σου διακοπές αυτό τον χρόνο;



Τι είδους διακοπές προτιμάς και γιατί;



Προτιμάς να πηγαίνεις διακοπές με την οικογένεια ή τους φίλους σου; Γιατί;



Πού πήγες διακοπές πέρσι και με ποιους;



Ποιες είναι οι ιδανικές διακοπές κατά τη γνώμη σου;



Νομίζεις ότι οι διακοπές είναι σημαντικές; Γιατί;



Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέσο συγκοινωνίας; Γιατί;



Τι σου αρέσει να κάνεις όταν είσαι διακοπές;



Προτιμάς να μένεις σε ξενοδοχείο ή σε εξοχικό; Γιατί;
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Βαθμολογία
Conversation 2 - (36 marks)
Υπάρχουν τρεις πίνακες που αξιολογούν:


Την επικοινωνία και το περιεχόμενο (12 μονάδες)



Την αλληλεπίδραση και τον αυθορμητισμό (12 μονάδες)



Τις γλωσσικές γνώσεις και ακρίβεια (12 μονάδες)
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Conversation: communication and content
Συνομιλία: επικοινωνία και το περιεχόμενο (12 μονάδες)

Ο μαθητής πρέπει να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα δημιουργικά για να:


μιλήσει αποτελεσματικά



ανταποκριθεί σε απρόβλεπτες επικοινωνιακές περιστάσεις και
σκοπούς



εκφράσει σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα



ενημερώσει και να εκφράσει σκέψεις και απόψεις για να
διατηρήσει το ενδιαφέρον του ακροατή κάνοντας χρήση
πλούσιου λεξιλογίου και γραμματικών δομών (υποθετικός
λόγος, δευτερεύουσες προτάσεις, αν και…, παρόλο που…)



επιτύχει πιο περίπλοκους σκοπούς, για παράδειγμα να κινήσει
το ενδιαφέρον και να πείσει
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Conversation: interaction and spontaneity
Συνομιλία: αλληλεπίδραση και αυθορμητισμός (12 μονάδες)



Εδώ ο μαθητής θα πρέπει να εξασκηθεί ώστε:
να δίνει μια αυθόρμητη αλλά σχετική απάντηση με
αυτοπεποίθηση, με βάση αυτό που έχει ακούσει.
αν και ο μαθητής δεν αναμένεται να μιλάει άριστα, χωρίς λάθη,
για να πάρει την υψηλότερη βαθμολογία εντούτοις θα πρέπει να
του επιστήσουμε την προσοχή σε κάποιες τεχνικές/ στρατηγικές.

Πώς βοηθάμε τους μαθητές;
Τεχνικές
Ο μαθητής θα πρέπει να εξασκηθεί ώστε:


να παραφράζει



να μπορεί να διορθώνει κάποια λάθη που έχει κάνει κατά τη διάρκεια της
συνομιλίας π.χ. να επαναλάβει αυτό που έχει πει αν έχει αντιληφθεί ότι
Έλισσα
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έκανε
κάποιο λάθος (αυτοδιόρθωση)



να ζητάει να του αποσαφηνιστεί κάτι που δεν έχει καταλάβει

Πώς προετοιμάζουμε τους μαθητές;
Συνομιλία: Γλωσσικές γνώσεις και ακρίβεια
Σύνθετες γραμματικές δομές:

1. Ποικίλη και πολύπλοκη σειρά λέξεων:
 Ο μαθητής πρέπει να χρησιμοποιεί εκτεταμένες προτάσεις (π.χ. για
παράδειγμα κάνει χρήση συνδέσμων, αντωνυμιών, πλάγιου λόγου και
πλούσιου λεξιλογίου για να μπορεί να εκφράζει αφηρημένες ιδέες και να
δικαιολογεί επιχειρήματα)
2.

Πιο απαιτητική γλώσσα για περιγραφή συνθετότερων εννοιών

Απλές γραμματικές δομές:
1.

Επανάληψη λέξεων και εκφράσεων

2.

Επανάληψη σύντομων και απλών προτάσεων με συνηθισμένες δομές

3.

Επανάληψη απλών ιδεών, απόψεων και σκέψεων που εκφέρονται αλλά δεν
δικαιολογούνται.

Όλες οι υποδείξεις για τη γραμματική και τη δομή περιλαμβάνονται στον
Έλισσα
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κατάλογο
γραμματικής που δίνεται από το Pearson.

Πώς προετοιμάζουμε τους μαθητές;
Μικρά και σοβαρά λάθη στην Επικοινωνία και περιεχόμενο
Λάθη που δεν εμποδίζουν τη σαφήνεια (μικρά λάθη):
 λάθη που δεν επηρεάζουν το νόημα είναι για παράδειγμα το άρθρο που
παρουσιάζει το φύλο (το μητέρα μου), η συμφωνία του επιθέτου με το
ουσιαστικό (το πράσινο μπλούζα), κλπ. και μικρά λεκτικά λάθη που δεν
αποσπούν την προσοχή του ακροατή από το περιεχόμενο των όσων
λέγονται.
Λάθη που εμποδίζουν τη σαφήνεια (σοβαρά λάθη)
 λάθη που καθιστούν δύσκολη την κατανόηση του λόγου (ακόμη και αν
τελικά κατανοείται η έννοια)
 λάθη που αναγκάζουν τον ακροατή να σκεφτεί τι ήθελε να πει ο μαθητής.
Λάθη που εμποδίζουν τη μεταφορά νοήματος (εξαιρετικά σοβαρά λάθη):
 όταν ο ακροατής δεν κατανοεί το μήνυμα
 σφάλματα που μεταδίδουν λάθος μήνυμα
 σφάλματα που καθιστούν ασαφές ποιος κάνει την ενέργεια, δηλ. χρήση
λανθασμένου προσώπου ή ρήματος κλπ. (εγώ παίζουμε)
 όταν γίνεται χρήση της Αγγλικής γλώσσας
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Πίνακας διαδοχής
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Πώς διεκπεραιώνουμε την εξέταση;
1.

Η εξέταση διεξάγεται με βάση τον Πίνακα Διαδοχής.

2.

Προετοιμάζουμε κατάλογο με τους μαθητές μας και ακολουθούμε το Candidate
Order.

3.

Αφετηρία μας θα πρέπει να είναι η στήλη Conversation 1.

4.

Για παράδειγμα: Εάν ο πρώτος υποψήφιος έχει προεπιλέξει να κάνει παρουσίαση
από την Ενότητα 1, τότε θα ακολουθήσουμε την Κάρτα FR3 για το Role Play, την
κάρτα FP7 για το Pictured-Based Task, και για το δεύτερο μέρος της συζήτησης
(Conversation 2) θα υποβάλουμε ερωτήσεις σχετικές είτε με την ενότητα 2 είτε με
την ενότητα 5. Αυτή η διαδοχή είναι προδιαγεγραμμένη και απαράβατη.

5.

Ανάλογα με το θέμα της παρουσίασης του μαθητή μας, ακολουθούμε την
προκαθορισμένη «διαδρομή» του Pearson.

6.

Εάν το θέμα το οποίο έχει επιλέξει ο υποψήφιος να παρουσιάσει δεν
συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα θέματα που τυχαία του αναλογούν με βάση το
candidate order, τότε οφείλουμε να προχωρήσουμε στα θέματα που αναλογούν στον
επόμενο υποψήφιο.
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Πίνακας διαδοχής
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Πληροφορίες για τον εξεταστή


Η σειρά ακολουθείται όπως έχει σχεδιαστεί από το
Pearson.



Όταν εξεταστεί και ο δέκατος μαθητής, η σειρά των
καρτών και των υπόλοιπων μερών της εξέτασης
αρχίζει από την αρχή.



Αν η εξέταση θα διεξαχθεί και την επόμενη μέρα,
ξεκινούμε να ακολουθούμε το Candidate Order και
πάλι από την αρχή.
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Conversation: communication and content - Foundation tier
Επικοινωνία και περιεχόμενο: Βαθμολογία 0-12 μονάδες
Mark

Descriptor

0
1–3







4–6

7–9

10–12














No rewardable material
Communicates limited information relevant to the topics and questions
Uses language to express limited, straightforward ideas and thoughts; occasional straightforward opinion expressed
without justification
Uses limited, familiar vocabulary and expression with much repetition; communication is disjointed and frequently breaks
down because of restricted range of vocabulary
Pronunciation and intonation are inconsistently intelligible with inaccuracies that lead to frequent impairment in
communication
Communicates brief information relevant to the topics and questions
Uses language to produce straightforward ideas and thoughts; expresses straightforward opinions with limited justification
Uses repetitive, familiar vocabulary and expression; communication is often constrained and occasionally breaks down
because of restricted range of vocabulary
Pronunciation and intonation are mostly intelligible but inaccuracies lead to some impairment in communication
Communicates information relevant to the topics and questions, with occasionally extended sequences of speech
Uses language to produce straightforward ideas, thoughts and opinions with occasional justification
Uses a limited variety of mainly straightforward vocabulary, communication for some purposes is constrained because of
restricted range of vocabulary
Pronunciation and intonation are intelligible, occasionally inaccuracies affect clarity of communication
Communicates information relevant to the topics and questions, with some extended sequences of speech
Occasionally uses language creatively to express some individual thoughts, ideas and opinions, some of which are justified
Occasional variety in use of vocabulary, including some examples of uncommon language with some variation of
expression, fulfils
most purposes
Pronunciation and intonation are intelligible, inaccuracies are minimal and have no impact on clarity of communication
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Conversation: interaction and spontaneity - Foundation tier
Αλληλεπίδραση και ο αυθορμητισμός: Βαθμολογία: (0-12 μονάδες)
Mark

Descriptor

0

No rewardable material

1–3





4–6





7–9





10–12





Basic exchange where only some questions are responded to; answers rely on rehearsed
language that is frequently irrelevant to the question
Short, undeveloped responses, many incomplete
Isolated examples of ability to sustain communication, pace is slow and hesitant throughout
Responds with limited spontaneity; answers rely on rehearsed language that is occasionally
irrelevant to the question
Short responses, any development depends on teacher prompting
Limited ability to sustain communication, pace is mostly slow and hesitant
Occasionally
often stilted
Occasionally
Occasionally
continue the

able to respond spontaneously with some examples of natural interaction although
able to initiate and develop responses independently but regular prompting needed
able to sustain communication, using rephrasing/repair strategies if necessary to
flow; frequent hesitation

Responds spontaneously to some questions, interacting naturally for parts of the conversation
Sometimes able to initiate and develop the conversation independently, some prompting needed
Sometimes able to sustain communication, using rephrasing/repair strategies if necessary to
continue the flow; some hesitation
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Conversation: linguistic knowledge and accuracy - Foundation tier
Γλωσσικές γνώσεις και ακρίβεια - Βαθμολογία: 0-12 μονάδες
Mark

Descriptor

0

No rewardable material

1–3





4–6




Uses straightforward, individual words/phrases; limited evidence of language manipulation
Limited accuracy, minimal success when referring to past, present and future events
Individual words and phrases are coherent; high frequency of errors prevent meaning throughout much of
the conversation

Uses straightforward, repetitive, grammatical structures
Occasionally accurate grammatical structures, occasional success when referring to present events,
limited success when referring to future or past events, much ambiguity
 Some coherent phrases and sentences; regular errors prevent coherent overall speech and frequently
prevent meaning
7–9
 Manipulates a limited variety of mainly straightforward grammatical structures, minimal use of complex
structures
 Some accurate grammatical structures, some successful references to past, present and future events,
some ambiguity
 Sequences of coherent speech although errors occur that often hinder clarity of communication and
occasionally prevent meaning being conveyed
10–12
 Manipulates grammatical structures with occasional variation, complex structures used but repetitive
 Generally accurate grammatical structures, generally successful references to past, present and future
events
Έλισσα Έλληνα_14/05/2017
 Generally coherent speech although errors occur that sometimes hinder clarity of communication

Βαθμολογία Ανώτερου επιπέδου
Επικοινωνία και περιεχόμενο - Βαθμολογία 0-12 μονάδες
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Αλληλεπίδραση και ο αυθορμητισμός - Βαθμολογία: (0-12 μονάδες)
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Γλωσσικές γνώσεις και ακρίβεια - Βαθμολογία: 0-12 μονάδες
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Υπάρχει διαφορά

στα κριτήρια βαθμολογίας Βασικού- Ανώτερου επιπέδου όσον αφορά:
 Την επικοινωνία και το περιεχόμενο
 Την αλληλεπίδραση και τον αυθορμητισμό
 Τις γλωσσικές γνώσεις και ακρίβεια
Παράδειγμα: Επικοινωνία-περιεχόμενο

;
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Task 3 – conversation based on two themes – συζήτηση
Συνοπτικά


Η εξέταση αυτή αποτελείται από δύο μέρη.



Στο πρώτο μέρος ο μαθητής θα κάνει μια παρουσίαση ενός λεπτού. Έχει επιλέξει το θέμα του
τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εξέταση. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις στην ίδια ενότητα.



Στο δεύτερο μέρος η θεματική ενότητα έχει επιλεγεί από το Pearson και θα βρίσκεται στον πίνακα
διαδοχής που θα έχει ο εξεταστής στα χέρια του πριν από την εξέταση. Θα πρέπει να είναι
διαφορετική από αυτή στην οποία έχει μιλήσει στο Α’μέρος της συζήτησης. Είναι μια συζήτηση
βασισμένη σε ερωτήσεις του εξεταστή και απαντήσεις του εξεταζόμενου.



Διάρκεια συνομιλίας και στα 2 επίπεδα:
Βασικό επίπεδο: Διάρκεια ολόκληρης της συνομιλίας και των δύο θεμάτων 3 ½ -4 ½ λεπτά
Πρέπει ο χρόνος να είναι ισομερής και στα δύο μέρη εξέτασης π.χ. 2 λεπτά περίπου η κάθε συζήτηση.
Ανώτερο επίπεδο: Διάρκεια ολόκληρης της συνομιλίας και των δύο θεμάτων 5-6 λεπτά.
Πρέπει ο χρόνος να είναι ισομερής π.χ. 3 λεπτά περίπου η κάθε συζήτηση.




O μαθητής θα πρέπει να έχει την ικανότητα μπορεί να κάνει συζητήσεις, δίνοντας και την άποψή του.
Ο υποψήφιος πρέπει να ξεκινήσει τη συζήτηση.
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