
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ NOCN ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
SPEAKING : Αποτελείται από 3 parts.  
Β1 & Β2 : 9 min 
C1 & C2 : 13 min 
Σύνολο μονάδων : 33 
 
1st Part   :  ( 9 /33 marks )  Ο υποψήφιος δίνει προσωπικές πληροφορίες 
 
Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 5 ερωτήματα. Για κάθε σωστή απάντηση παίρνει 1 
μονάδα. Τα δύο από τα 5 ερωτήματα είναι του τύπου π.χ πες μου 3 δραστηριότητες που 
σου αρέσει να κάνεις στον ελέυθερο χρόνο σου ή 3 αγαπημένα σου πρόσωπα και ο 
υποψήφιος προκειμένου να λάβει 3 μονάδες, πρέπει να ονομάσει και τα 3. 
 
Διάρκεια: 
Β1 - B2 :1 1/2 min - 2 min 
C1 - C2 : 2 min 
 
 
2nd Part :  ( 12 / 33marks ) Ο υποψήφιος καλείται να αντιμετωπίσει 2 καταστάσεις, 
μια επίσημη και μια φιλική  
 
Ο εξεταστής αφού εξηγήσει στον υποψήφιο την κάθε υποτιθέμενη κατάσταση ξεχωριστά, 
του δίνει το αντίστοιχο prompt sheet να την διαβάσει. Ο υποψήφιος καλείται να 
αντιμετωπίσει την κατάσταση που του δίνεται σαν να είναι σε πραγματικές συνθήκες.  
Απευθύνεται στον εξεταστή και δεν είναι απαραίτητο να κάνει χρήση υποθετικού λόγου. 
Δεν είναι role play. Στο επίπεδο Β1 πρέπει να χρησιμοποιήσει το λιγότερο 3 απλές 
προτάσεις και 1 σύνθετη, ενώ στα επίπεδα Β2, C1, C2 , το λιγότερο 4 απλές προτάσεις και 
1 σύνθετη. 
 
Διάρκεια: 
Β1, Β2 :3 min 
C1, C2 : 4 -6 min 
 
 
3rd Part  :  (12 / 33 marks)  Ο υποψήφιος καλείται να συμμετάσχει σε role - play 
με τον εξεταστή. 
 
Ο εξεταστής διαβάζει στον υποψήφιο το σενάριο και του δίνει το αντίστοιχο prompt sheet 
για να το διαβάσει και εκείνος. Ο ρόλος που αναλαμβάνει τόσο ο υποψήφιος, όσο και ο 
εξεταστής είναι συγκεκριμένος. Επίσης, δίνεται στον υποψήφιο χαρτί και στυλό και μετά 
από 2 λεπτά προετοιμασίας, πραγματοποιείται το role-play. Στο επίπεδο Β1 ο υποψήφιος 
πρέπει να πραγματοποιήσει 5 ανταλλαγές με τον εξεταστή, στο επίπεδο Β2 4 ανταλλαγές, 
ενώ στα επίπεδα C1 και C2 , 8 ανταλλαγές. 
 
Διάρκεια: 
Β1, Β2 :4 min 
C1, C2 : 5 - 6 min 


