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ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

20 Ιουνίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

A1. Με τη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να δώσει σύντομη απάντηση (έως 20 λέξεις
περίπου) σε τέσσερις ερωτήσεις (1-4) που έχουν ως στόχο τον έλεγχο της ικανότητάς του να
κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου. Οι απαντήσεις των υποψηφίων, οι οποίες μπορεί να
διαφέρουν μεταξύ τους, βαθμολογούνται ως εξής: η πρώτη με άριστα τις 3 μονάδες και οι
υπόλοιπες τρεις με άριστα τις 4 μονάδες η καθεμία (σύνολο 15 μονάδες), με κριτήριο την
πληρότητα, τη σαφήνεια, τη λογική διατύπωση και τη γραμματικότητά τους. Δεν λαμβάνονται
υπόψη ορθογραφικά και γραμματικά λάθη τα οποία δεν δημιουργούν πρόσκομμα
κατανόησης.

A2. Με τη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση από τις τρεις
που προτείνονται για το καθένα από τα πέντε ερωτήματα (5-9) γράφοντας το αντίστοιχο
γράμμα (Α, Β ή C) στο τετράδιό του. Σε αντίθεση με την παραπάνω δοκιμασία, εδώ δεν
υπεισέρχεται ο υποκειμενικός παράγοντας. Η σωστή απάντηση είναι μία και μοναδική. Εάν ο
υποψήφιος βρει τη σωστή απάντηση, βαθμολογείται με 3 μονάδες (5 ερωτήματα x 3 μονάδες
= 15 μονάδες). Αν όχι, βαθμολογείται με 0.

Β1. Με τη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να γράψει στο τετράδιο τη λέξη που
συμπληρώνει τις πέντε προτάσεις (10-14) με στόχο τον έλεγχο της γλωσσικής του επίγνωσης
σε επίπεδο λέξης. Συγκεκριμένα, η δοκιμασία ελέγχει αν ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει, για
κάθε ερώτημα, τη σωστή εννοιολογικά λέξη από τις επτά που του δίνονται, τροποποιώντας
την ενδεχομένως γραμματικά, ώστε να συμπληρώσει την πρόταση. Ούτε σε αυτήν τη
δοκιμασία υπεισέρχεται ο υποκειμενικός παράγοντας. Εάν η επιλογή του υποψηφίου είναι
εννοιολογικά και μορφολογικά ορθή, αλλά και σωστά ορθογραφημένη, βαθμολογείται με
2 μονάδες (5 ερωτήματα x 2 μονάδες = 10 μονάδες). Σε κάθε άλλη περίπτωση,
βαθμολογείται με 0.

B2. Με τη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει τις πέντε προτάσεις (15-19) με την
κατάλληλη αντωνυμία. Ούτε σε αυτήν τη δοκιμασία υπεισέρχεται ο υποκειμενικός παράγοντας.
Εάν η απάντηση του υποψηφίου είναι συντακτικά ορθή και σωστά ορθογραφημένη,
βαθμολογείται με 2 μονάδες (5 ερωτήματα x 2 μονάδες = 10 μονάδες). Σε κάθε άλλη
περίπτωση, βαθμολογείται με 0.

B3. Με τη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να αποκαταστήσει την εννοιολογική συνοχή και
τη συνεκτικότητα των πέντε προτάσεων (20-24), αντιστοιχίζοντας τον αριθμό με το σωστό
γράμμα. Ούτε σε αυτήν τη δοκιμασία υπεισέρχεται ο υποκειμενικός παράγοντας. Το σύνολο
των μονάδων διαμορφώνεται ως εξής: 5 ερωτήματα x 2 μονάδες = 10 μονάδες. Λανθασμένη
αντιστοίχιση βαθμολογείται με 0.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

A1. RÉPONSES POSSIBLES (fournies à titre purement indicatif)
1. Vassilis Alexakis est un écrivain gréco-français (1 pt). Isabel Malsang, elle, journaliste / la

directrice du bureau de l’AFP à Athènes (2 pts).
2. Toute personne intéressée par la littérature / la lecture / le travail d’écriture / les langues.
3. Parce qu’il fournit des informations sur un écrivain bilingue de renom / bien connu, ses

techniques d’écriture, sa vision de la langue.
4. Vassilis Alexakis : le plus français des écrivains grecs / écrivain gréco-français

Titre original : « Vassilis Alexakis : "les langues sont des lieux de liberté" »

A2. RÉPONSES CORRECTES

5.  C
6.  B
7.  C
8.  C
9.  B

B1. RÉPONSES CORRECTES

10. intérieures
11. natals
12. vieil
13. franches
14. orange

B2. RÉPONSES CORRECTES

15. ceux
16. quoi
17. qui
18. dont
19. en

B3. RÉPONSES CORRECTES

20. C
21. A
22. E
23. D
24. B

Γ. Στη δοκιμασία αυτή ο υποψήφιος καλείται να γράψει κείμενο έκτασης 200 περίπου λέξεων
βάσει οδηγίας-εκφώνησης που προσδιορίζει όχι μόνο το θέμα, αλλά και την περίσταση
επικοινωνίας, δηλαδή ποιος απευθύνεται σε ποιον και για ποιο σκοπό.

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος καλείται να γράψει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (message
électronique / e-mail) που απευθύνεται σε υπεύθυνο διοργάνωσης διαγωνισμού βίντεο με θέμα
την τουριστική προώθηση της χώρας του στο εξωτερικό. Η περίσταση επικοινωνίας είναι η
εξής: Ο υποψήφιος καλείται α) να δικαιολογήσει τους λόγους κινητοποίησής του για συμμετοχή
στον διαγωνισμό, β) να παρουσιάσει και να δικαιολογήσει με συντομία την ιδέα του για το
περιεχόμενο του βίντεο που σκοπεύει να δημιουργήσει και γ) να ζητήσει πληροφορίες σχετικά
με την παραγωγή του βίντεο και τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Το κείμενο που προκύπτει από τη δοκιμασία αυτή -στην οποία οι υποψήφιοι βαθμολογούνται
με άριστα τις 40 μονάδες- αξιολογείται βάσει των οκτώ κριτηρίων που περιλαμβάνονται στην
ακόλουθη σχάρα αξιολόγησης.
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Κριτήρια Αξιολόγησης παραγωγής γραπτού λόγου και Σχάρα Βαθμολόγησης
Το καθένα από τα παρακάτω οκτώ κριτήρια βαθμολογείται σε κλίμακα 0-5 (η οποία διευκρινίζεται παρακάτω).
Ο τελικός βαθμός είναι το άθροισμα των μονάδων των επιμέρους κριτηρίων με μέγιστη βαθμολογία το 40.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ

0-5
1. ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Το θέμα έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με την οδηγία-εκφώνηση; Δηλ. ο υποψήφιος έχει σεβαστεί το
κειμενικό είδος (e-mail) και τον αριθμό λέξεων και έχει απαντήσει στα τρία σημεία του θέματος;

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Επιτυγχάνεται ο επικοινωνιακός στόχος, όπως ορίζεται στην οδηγία-εκφώνηση, δηλαδή, ο
υποψήφιος α) δικαιολογεί τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, β) παρουσιάζει και δικαιολογεί
με συντομία την ιδέα του για το περιεχόμενο του βίντεο και γ) ζητάει πληροφορίες σχετικά με
την παραγωγή του βίντεο και τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό;

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ανταποκρίνεται η οργάνωση του γραπτού στο κειμενικό είδος; Για παράδειγμα, υπάρχει
κατάλληλη προσφώνηση του υπευθύνου, εισαγωγική παράγραφος όπου ο υποψήφιος
αναφέρει πώς έμαθε για τον διαγωνισμό και γιατί στέλνει το e-mail, κύριο μέρος διαρθρωμένο
στα τρία σημεία που πρέπει να αναπτυχθούν, καθώς και κατάλληλος αποχαιρετισμός;

4. ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ
Παρουσιάζονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο γραπτό του υποψηφίου με μια
λογική σειρά; Χρησιμοποιούνται σωστά οι συνδετικές λέξεις ή φράσεις στο γραπτό;

5. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Χρησιμοποιείται το λεξιλόγιο που απαιτείται για την ανάπτυξη του θέματος όπως ορίζει η
οδηγία-εκφώνηση; Οι λέξεις και εκφράσεις που επιλέγονται αποδίδουν το σωστό νόημα;
Χρησιμοποιείται ποικιλία λεξιλογίου σύμφωνα με το θέμα;

6. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
Είναι γραμματικά και συντακτικά ορθή η γλώσσα που χρησιμοποιείται; Τα τυχόν γραμματικά και
συντακτικά λάθη παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες της γλώσσας; Παρεμποδίζουν την
κατανόηση;

7. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Γίνονται οι κατάλληλες λεκτικές, φραστικές και γραμματικές επιλογές, δηλαδή, επιλογές που
ταιριάζουν στο ύφος του γραπτού που ορίζεται στην οδηγία-εκφώνηση; Χρησιμοποιούνται
απλές ή σύνθετες δομές και σύνταξη, έτσι ώστε να ταιριάζουν στον κειμενικό τύπο που ζητάει η
οδηγία-εκφώνηση;

8. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΤΙΞΗ
Η ορθογραφία είναι σωστή; Τα τυχόν λάθη εμποδίζουν την αναγνωσιμότητα προκαλώντας
πρόβλημα κατανόησης στο γραπτό του υποψηφίου; Ακολουθούνται οι κανόνες στίξης έτσι
όπως ορίζονται από τη γραμματική της γαλλικής γλώσσας και με τρόπο ώστε να διευκολύνεται
η επικοινωνία και η ομαλή μετάδοση ιδεών;

ΣΥΝΟΛΟ

0=ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 1=ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 2=ΜΕΡΙΚΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 3=ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ,

4=ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 5=ΑΡΙΣΤΟ

Μηδενικός βαθμός (0) δικαιολογείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Κενό απαντητικό τετράδιο ή μη αναγνώσιμη γραφή (κείμενο δυσανάγνωστο σε βαθμό που το καθιστά

ακατανόητο).
2. Ακατανόητο κείμενο (ευανάγνωστο κείμενο αποτελούμενο από ασύνδετες λέξεις και φράσεις χωρίς

νόημα).
3. Ανεπαρκής έκταση κειμένου (κείμενο που δεν δίνει αρκετά στοιχεία στον βαθμολογητή ώστε να

αξιολογήσει τα επιμέρους κριτήρια).
4. Κείμενο εκτός θέματος (ευανάγνωστο κείμενο επαρκούς έκτασης για αξιολόγηση, που όμως δεν

πραγματεύεται το ζητούμενο ερώτημα).


