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Όνομα μαθητή/μαθήτριας:  

Χώρα Καταγωγής-Μητρική γλώσσα:  

Χρονιά Ενίσχυσης:  

Τμήμα:  

Υπεύθυνος/Υπεύθυνη δάσκαλος/δασκάλα για 
την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: 
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ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 

ΜΕΡΟΣ Α΄ (μονάδες 9) 

 

1. Πώς σε λένε; Από πού είσαι;  

2. Μίλησέ μου για την οικογένειά σου.  

3. Πες μου λίγα λόγια για το σχολείο σου (μαθήματα, συμμαθητές/ 

συμμαθήτριες, δάσκαλος/δασκάλα, αγαπημένα μαθήματα).  

4. Έχεις κάποιο κατοικίδιο; Αν ναι, πώς το λένε; Τι κάνεις μαζί του; Αν όχι, 

θα ήθελες να έχεις; Ποιο ζώο θα ήθελες να έχεις; Τι θα έκανες μαζί του;  

5. Πες μου λίγα λόγια για τη γειτονιά σου (περιγραφή, κτήρια, πάρκα, 

καταστήματα). 

6. Τι νομίζεις ότι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις; Έχεις κάποιο 

επάγγελμα που σου αρέσει;  

7. Τι κάνεις συνήθως μετά το σχολείο; Έχεις κάποιο αγαπημένο 

χόμπι/άθλημα/παιχνίδι;  

8. Ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή; Γιατί;  

9. Έχεις κάποιον/κάποια αγαπημένο/αγαπημένη φίλο/φίλη; Πες μου λίγα 

λόγια γι’ αυτόν/αυτήν.  
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ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 

ΜΕΡΟΣ Β΄ (μονάδες 15) 

Εικόνα 1 (μονάδες 8) 

 

1. Τι βλέπεις στην εικόνα; Πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι;  

2. Πώς νομίζεις ότι νιώθουν τα άτομα στην εικόνα; 

3. Έχεις ταξιδέψει ποτέ με αεροπλάνο; Πότε; Πού πήγες; Πώς ήταν; Πώς 

ένιωσες; Αν δεν έχεις ταξιδέψει με αεροπλάνο, θα ήθελες να το κάνεις; 

Γιατί;  

4. Σου αρέσουν τα ταξίδια/εκδρομές; Με ποιους τρόπους μπορούμε να 

ταξιδεύουμε/πηγαίνουμε εκδρομές; Ποιο ήταν το αγαπημένο σου 

ταξίδι/αγαπημένη εκδρομή;  
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ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 

Εικόνα 2 (μονάδες 8) 

 

1. Τι βλέπεις στην εικόνα; Πώς νομίζεις ότι νιώθουν τα άτομα στην εικόνα;  

2. Σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού βρίσκονται; Ποια άλλα δωμάτια έχει ένα 

σπίτι; Πώς είναι το δικό σου σπίτι;  

3. Τι νομίζεις ότι θα κάνουν όταν τελειώσουν;  

4. Ποιες δουλειές του σπιτιού σου αρέσει να κάνεις; Ποιες δουλειές του 

σπιτιού δεν σου αρέσει να κάνεις; Ποιος/Ποια κάνει συνήθως τις 

περισσότερες δουλειές στο σπίτι;  

 

 

Συγγραφική ομάδα: Μαρία Μητσιάκη, Δέσπω Κυπριανού  


