
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 4ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (52) 

 

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

Μέρος Ι: Τριάντα (30) λεπτά 

Μέρος ΙΙ, III, IV: ∆ύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά 

 

 ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

ΜΕΡΟΣ Ι – Ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου (Μονάδες 20) 

Δίνεται στους υποψήφιους ακουστικό κείμενο ή αριθμός ακουστικών κειμένων 

προφορικού λόγου με σκοπό να κατανοήσουν τα επί μέρους νοήματα και να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γλωσσικών δραστηριοτήτων 

αναγνωριστικού ή/και παραγωγικού τύπου. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Παραγωγή γραπτού λόγου (Μονάδες 30) 

∆ίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν κείμενο 

έκτασης περίπου 150 λέξεων. 

Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή, διήγηση ή 

επιχειρηματολογία, σε μορφή ανεπίσημου ηλεκτρονικού μηνύματος. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙI – Κατανόηση γραπτού λόγου (Μονάδες 30) 

∆ίνεται στους υποψηφίους άγνωστο κείμενο ή αριθμός άγνωστων κειμένων για 

κατανόηση και άντληση από αυτά συγκεκριμένων πληροφοριών γενικού 

νοήματος ή επί μέρους νοημάτων του κειμένου ή των κειμένων. 

Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, σύντομης  

απάντησης, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, τύπου σωστό/λάθος 

(True/False/Not Given), συμπλήρωση λέξεων/φράσεων κ.ά. 

Η θεματολογία των κειμένων σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους θεματικούς 

κύκλους που διδάσκονται σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

 

ΜΕΡΟΣ IV – Χρήση της γλώσσας (Μονάδες 20) 

∆ίνονται δραστηριότητες / ασκήσεις διαφόρων τύπων με στόχο τον έλεγχο της 

ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί ορθά τις μορφοσυντακτικές δομές 

της γλώσσας κ.ά. 

 

 

 



ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (52)  

ΤΑΞΗ Γ ΄ ΤΕΣΕΚ 4ΩΡΟ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

THEMATIC UNITS 

1. JOBS / CAREERS (Unit 1 – A job worth doing) 

2. LEISURE ACTIVITIES (Unit 2 – Chillax!) 

3. TRAVELLING (Unit 3 – Experience the world) 

4. THE ENVIRONMENT (Unit 4 – Nature watch) 

5. TECHNOLOGY (Unit 5 – Looking ahead) 

6. SOCIAL MEDIA / COMMUNICATION (Unit 7 – Information age) 

TYPES OF WRITING 

 Informal Email 
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