
 

Στρατηγικές που θα βοηθήσουν τους υποψήφιους 

στην Κατανόηση Προφορικού Λόγου 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Πριν ακούσουν… 

o Στο χρόνο που τους δίνεται πριν από κάθε ηχητικό κείμενο, οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να διαβάζουν πάντα τις ερωτήσεις. Μ’ αυτό τον τρόπο θα ξέρουν τι 

περιμένουν να ακούσουν. 

 

Καθώς ακούν… 

o Τα ηχητικά κείμενα ακούγονται πάντα δύο φορές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

χρησιμοποίησουν τη δεύτερη φορά για να ελέγξουν κάποιες από τις 

απαντήσεις τους ή να συμπληρώσουν άλλες που δεν μπόρεσαν να απαντήσουν 

την πρώτη φορά. 

o Δεν περιμένει κανείς να καταλαβαίνουν τα πάντα σε ένα ηχητικό κείμενο. Γι’ 

αυτό δεν πρέπει να πανικοβάλλονται και να επικεντρωθούν σ’ αυτό που τους 

ζητάει το ερώτημα. 

o Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να αποσυντονίζονται από τις άγνωστες λέξεις, αν 

θέλουν να μην χάσουν την ουσία του κειμένου. 

 

Αφού ακούσουν… 

o Μόνο σε περίπτωση που δεν μπορούν να απαντήσουν μια ερώτηση οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να μαντέψουν την σωστή απάντηση. 

 

ΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ερωτήματα πολλαπλής επιλογής 

o Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να επιλέγουν απαντήσεις μόνο και μόνο επειδή 

περιέχουν λέξεις ή φράσεις που άκουσαν στο ηχητικό μήνυμα. 

o Δεν πρέπει να επιλέγουν τις απαντήσεις τους με βάση πόσα a, b, c έχουν βάλει 

συνολικά. 

o Πρέπει να προσέξουν λεξούλες όπως not, always, never, usually κτλ. Συνήθως 

αλλάζουν το νόημα όλης της πρότασης. 

o Πρέπει να υπογραμμίσουν λέξεις-κλειδιά στο ερώτημα και τις επιλογές που 

θεωρούν ότι θα τους βοηθήσουν να βρουν την κατάλληλη απάντηση. 

o Αν τους βοηθάει, μπορούν να κρατήσουν σημειώσεις την ώρα που ακούν και να 

επιλέξουν στο τέλος την απάντησή τους. 
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o Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσπαθήσουν να αποκλείσουν την επιλογή για 

την οποία είναι σίγουροι ότι είναι λάθος. 

Ερωτήματα σύντομων απαντήσεων 

o Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν τα κενά που υπάρχουν σε κάθε ερώτημα 

γιατί σηματοδοτούν τον αριθμό των λέξεων που πρέπει να συμπληρώσουν. 

o Το κλειδί για τη σωστή συμπλήρωση των σύντομων απαντήσεων βρίσκεται στις 

οδηγίες που δίνονται πριν τη δραστηριότητα. Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν 

την απαραίτητη προσοχή καθώς εκεί θα βρουν πληροφορίες τόσο για τα 

κείμενα που πρόκειται να ακούσουν όσο και για την απάντηση που καλούνται 

να δώσουν.  

o Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να πανικοβάλλονται αν δεν ακούσουν τη λέξη που 

πρέπει να συμπληρώσουν στο ηχητικό μήνυμα. Πρέπει να προσπαθήσουν να 

κατανοήσουν το γενικό νόημα του κειμένου και με βάση τις οδηγίες να 

σκεφτούν μόνοι τους μια κατάλληλη λέξη. 

o Οι υποψήφιοι πρέπει να θυμούνται ότι εξετάζονται στην κατανόηση 

προφορικού λόγου! Οι λέξεις που καλούνται να παράγουν στη δραστηριότητα 

των σύντομων απαντήσεων δεν μπορεί παρά να είναι απλές και λίγο πολύ 

γνωστές. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να είναι απολύτως συγκεντρωμένοι 

στο κείμενο και πάνω απ’ όλα να σκέφτονται απλά.  

 


