
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι εξετάσεις είναι φιλικές προς τον υποψήφιο και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σπουδαστή
της σύγχρονης εποχής.
Η  αξιολόγηση της επικοινωνιακής προσέγγισης επικενρώνεται  όχι  μόνο στη μορφοσυντακτική
δομή της γλώσσας αλλά και στην ικανότητα του υποψηφίου να λειτουργεί αποτελεσματικά μέσα
από την ανάπτυξη της γλώσσικής ικανότητας, σε διαφορετικά περιβάλλοντα επικοινωνίας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα  επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 όπως αυτά ορίζονται από το
Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο για τις Γλώσσες.

Σε κάθε επίπεδο οι δεξιότητες που εξετάζονται είναι τέσσερις : 
• κατανόηση προφορικού λόγου
• κατανόηση γραπτού λόγου
• παραγωγή γραπτού λόγου 
• παραγωγή προφορικού λόγου

Επιτυχών στην εξέταση θεωρείται ο εξεταζόμενος που εχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60%  της
συνολικής βαθμολογίας στην εξέταση και τουλάχιστον 15% στο καθένα από τα μέρη της εξέτασης.

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

• Κατανόηση προφορικού λόγου – Dinleme Anlama  25%

Περιγραφή

Οι εξεταζόμενοι αφού ακούσουν δύο φορές τα ηχητικά μηνύματα καλούνται να απαντήσουν σε
ερωτήσεις κλειστού τύπου (π.χ πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, αντιστοίχισης, τακτοποίηση
ή εύρεση σειράς) που διαφέρουν ανάλογα με την έκταση του κειμένου σε τρία διαφορετικά κείμενα
με διαφορετική έκταση και θέματα για 25 μονάδες συνολικά.
Πριν  από  την  εξέταση  δίνονται  μερικά  λεπτά  στους  υποψήφιους  για  να  συμπληρώσουν  τα
προσωπικά  τους  στοιχεία  και  να  εξοικειωθούν  με  τα  εξεταστικά  ερωτήματα  του  επικείμενου
ηχητικού μηνύματος, των οποίων η θεματολογία και ο βαθμός δυσκολίας καθορίζεται από το υπό
εξέταση επίπεδο.
Στις  ηχογραφήσεις  της  συγκεκριμένης  ενότητας ακούγεται  μόνον  η  ρυθμιστική  /  κανονιστική
γλώσσα, όχι διαλεκτικές μορφές.

• Κατανόηση γραπτού λόγου – Okuma Anlama/Dil Öğeleri 25%

Περιγραφή

Οι υποψήφιοι καλούνται να ανταποκριθούν σε τέσσερα γραπτά κείμενα έκτασης και δυσκολίας
ανάλογης με το υπό εξέταση επίπεδο απαντώντας σε  ερωτήματα που αποσκοπούν στον έλεγχο της
κατανόησης των κειμένων, της γλωσσικής επίγνωσης  καθώς  και της ορθής χρήσης της γλώσσας
με  στοιχεία  γραμματικής  (Dil Öğeleri) για  25  μονάδες  συνολικά.  Σε  αυτήν  την  ενότητα   οι
ερωτήσεις  είναι  κλειστού  τύπου  (π.χ  πολλαπλής  επιλογής,  σωστού-λάθους,  αντιστοίχισης,
τακτοποίηση ή εύρεση σειράς ).



• Παραγωγή γραπτού λόγου – Yazılı Anlatım  25%

Περιγραφή

Οι εξεταζόμενοι καλούνται να αναπτύξουν δύο θέματα ανταποκρινόμενοι σε συγκεκριμένο 
πραγματολογικό πλαίσιο αναλόγως επιπέδου για 25 μονάδες συνολικά. Ενδεικτικά:
Σύνταξη κειμένου  βασισμένο σε πρόταση, εικόνα, αλυσίδα εικόνων, παροιμία, απόφθεγμα. 
Σύνταξη γράμματος, επιστολής, e-mail.                                                                                               
Παρουσίαση προσωπικής άποψης, διατύπωση επιχειρημάτων, αιτιολογία.

  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΘΟΣ ΛΕΞΕΩΝ

Α1 1. Έκθεση      20

2. Εκθεση      20-30

Α2 1. Έκθεση      30-50

2. Έκθεση      30-50

Β1 1. Έκθεση      70-100

2. Έκθεση      100-120

Β2 1. Έκθεση      100-150

2. Έκθεση      150-200

Γ1 1. Έκθεση      150-200

2. Έκθεση      150-200

Γ2 1. Έκθεση      200-250

2. Έκθεση      250-300

• Παραγωγή προφορικού λόγου – Sözlü Anlatım / Karşılıklı konuşma  25%

Περιγραφή
Η εξέταση είναι συνομιλία ενός υποψηφίου με έναν εξεταστή. Αποτελείται από τέσσερα μέρη.

Προφορική δοκιμασία 1 : Στάδιο γνωριμίας με τον υποψήφιο  μέσα από προσωπικές ερωτήσεις. 

Προφορική δοκιμασία 2 : Διάλογος με τον εξεταστή σχετικά με ένα σενάριο, “παιχνίδι ρόλων”.
Σκοπός είναι η  αποτελεσματική χρήση της γλώσσας για την έκφραση εικασιών και προσωπικής
άποψης.

Προφορική δοκιμασία 3 :  Συζήτηση βασισμένη σε οπτικής ή γραπτής μορφής υποστηρικτικό
υλικό.  Περιγραφή, σύγκριση, ανταλλαγή πληροφοριών και  απόψεων με τον εξεταστή.  Σκοπός
είναι η έκφραση εκτενούς τεκμηριωμένης άποψης με επαρκή επιχειρήματα.
Προφορική δοκιμασία 4 :  Μονόλογος, παρουσίαση ενός θέματος με ανάπτυξη απόψεων από τον
εξεταζόμενο. Δίνεται το θέμα και ο απαραίτητος  χρόνος ώστε να προετοιμαστεί καταλλήλως. Ο
υποψήφιος καθοδηγείται από τον εξεταστή με μια σειρά από υποβοηθούμενες ερωτήσεις. Σκοπός
είναι η πειστική διατύπωση απόψεων και αποτελεσματική υποστήριξη μίας άποψης στα υψηλότερα
επίπεδα.


