
Ξεκινήστε τις σπουδές 
σας με το TestDaF 



Δεν έχει καμία σημασία τι και πού 
θέλετε να σπουδάσετε: Το TestDaF 
αναγνωρίζεται από όλα τα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας 
ως πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας.
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Το TestDaF:
Το πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας για 
σπουδές και εργασία
Περισσότερα από 25.000 πιστοποιητικά κάθε χρόνο: Το TestDaF είναι το σημαντικότερο 
γλωσσικό τεστ για αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές ως απόδειξη των γνώσεών τους στη 
γερμανική γλώσσα.

   Επιτυγχάνοντας το ΤestDaF με βαθμό 4 και στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες γίνεστε 
δεκτοί σχεδόν σε όλες τις σχολές.

  Μόνο για μερικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών χρειάζεστε το TestDaF με ένα
    υψηλότερο επίπεδο γνώσεων.

   Μερικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δέχονται να έχετε πετύχει βαθμό 3 σε 
κάποια γλωσσική δεξιότητα, εφόσον έχετε πετύχει σε μία άλλη βαθμό 5. 

  Σε μερικά προγράμματα σπουδών επαρκεί να έχετε ένα χαμηλότερο αποτέλεσμα
   (π.χ. βαθμό 3 σε όλες τις δεξιότητες). 

Παρακαλώ ενημερωθείτε εγκαίρως, ποιο ακριβώς είναι το απαιτούμενο γλωσσικό επίπεδο 
για το πρόγραμμα που θέλετε να σπουδάσετε. Πληροφορηθείτε από τις ιστοσελίδες των 
σχολών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sprachnachweis.de.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το TestDaF ως γλωσσική επάρκεια για επαγγελματικούς 
λόγους. Με ένα καλό αποτέλεσμα στο πιστοποιητικό TestDaF, μπορείτε να πείσετε για τις 
γνώσεις σας στα γερμανικά τόσο εργοδότες όσο και  ερευνητικούς φορείς. 

Το πιστοποιητικό TestDaF 
έχει αξία γιατί:

  Έχει απεριόριστη ισχύ. 

   Αναγνωρίζεται από όλα τα 
 ιδρύματα τριτοβάθμιας 
 εκπαίδευσης.

    Δίνει ακριβή εικόνα για τις 
γλωσσικές σας ικανότητες.



Το TestDaF εξετάζει και στις τέσσερις 
ενότητες τις γλωσσικές ικανότητες,  
τις οποίες χρειάζεσθε για να  
σπουδάσετε και να εργαστείτε με 
επιστημονικό τρόπο. 

Τι εξετάζει το TestDaF? 

Dilafruz Rahieva (22), Ουζμπεκιστάν:
Πέρασα το προηγούμενο χρόνο τις εξετάσεις TestDaF και τώρα σπουδάζω 
Ψυχολογία στο  Ruhr Universität Bochum.    

Οι πρώτες διαλέξεις των καθηγητών μου ήταν κάπως δύσκολες – η ορολογία και ο ρυθμός ομιλίας! Κανείς δεν 
με ρώτησε αν κατάλαβα κάτι, όπως πριν όταν μάθαινα γερμανικά. Αλλά οι γνώσεις μου από το TestDaF με 
βοήθησαν πολύ στις σπουδές μου. Για να δώσω ένα παράδειγμα, στα μαθήματα στατιστικής ασχολούμαι με 
γραφήματα που πολύ συχνά πρέπει να τα αναλύσω. Κατά την άποψή μου το σημαντικότερο στις εξετάσεις 
και στις σπουδές είναι, ότι παρόλο τα λάθη που κάποιος μπορεί να κάνει, οφείλει να μιλάει και να γράφει 
κατανοητά.
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Οι τέσσερις ενότητες της εξέτασης TestDaF
Σε τι εξετάζεσθε στο TestDaF:

Κατανόηση γραπτού λόγου 
3 κείμενα προς ανάγνωση, 30 ερωτήσεις,  
60 λεπτά
Θα πρέπει να είστε σε θέση να διαβάσετε 
σύντομα κείμενα που σχετίζονται με την κα-
θημερινότητα σε ένα πανεπιστήμιο και να τα 
αντιστοιχίσετε σε τίτλους ή προτάσεις:  π.χ. κα-
τάλογος μαθημάτων, ανακοινώσεις ή κριτικές 
βιβλίων. Θα πρέπει να κατανοήσετε εκτενέ-
στερα κείμενα πάνω σε γενικά ή επιστημονικά 
θέματα και να απαντήσετε με λεπτομέρεια σε 
ερωτήσεις με σημαντικές πληροφορίες. 

Ανάπτυξη γραπτού λόγου 
1 θέμα για ανάπτυξη γραπτού κειμένου, 60 λεπτά
Θα πρέπει να είστε σε θέση να συντάξετε ένα καλά δομημένο και 
με συνοχή κείμενο πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Για αυτό 
θα μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες από κάποιο διάγραμμα, να 
το περιγράψετε και να το συνοψίσετε. Θα πρέπει να μπορείτε να 
συγκρίνετε, να δικαιολογήσετε και να γνωστοποιήσετε την άποψή σας. 

Κατανόηση ακουστικού 
λόγου 
3 ακουστικά κείμενα, 25 ερωτήσεις,  
40 λεπτά
Θα πρέπει να είστε σε θέση να κατανοήσετε 
ακουστικά κείμενα: π.χ. μικροί διάλογοι, 
συνεντεύξεις, διαλέξεις. Θα πρέπει να 
καταλάβετε το κείμενο στο σύνολο του και 
να απαντήσετε σε ερωτήσεις σχετικά με 
σημαντικές πληροφορίες ή εκτενέστερα 
ακουστικά κείμενα. 

Ανάπτυξη προφορικού λόγου
7 προφορικές ασκήσεις, 35 λεπτά
Θα πρέπει να είστε σε θέση να εκφράζεστε 
προφορικά σε συνηθισμένες καταστάσεις 
της πανεπιστημιακής ζωής/καθημερινότητας, 
πχ. να υποστηρίζετε την  άποψή σας σε 
κάποιο μάθημα, να δώσετε συμβουλές σε 
συμφοιτητές σας ή να συμμετέχετε ενεργά σε 
κάποιες συζητήσεις.



TestDaF-Επίπεδα 
Τα τρία επίπεδα του TestDaF (3, 4 και 5) περιγράφουν την γλωσσική ικανότητα, την οποία 
χρειάζεστε για τις σπουδές σας.  Είναι με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 
τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα επίπεδα αυτά δίνουν σε εσάς αλλά και στους 
οργανισμούς, στους οποίους προσκομίζετε το πιστοποιητικό TestDaF, πληροφορίες για το 
γλωσσικό σας επίπεδο με διεθνή στάνταρς.  

TestDaF-Επίπεδα (TDN) TDN 3 TDN 4 TDN 5

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

A B C

Basic User Independent User Proficient User

A1
Breakthrough

A2 
Waystage

B1
Threshold

B2
Vantage

C1
Effective Proficiency

C2
Mastery

Δυνατότητα 
εισαγωγής

Εγγυημένη 
εισαγωγή 
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Το TestDaF εξετάζει δίκαια…

Αξιοκρατία και Ποιότητα είναι οι βασικές αρχές του 
Ινστιτούτου TestDaF.

Η τυποποιημένη μορφή του TestDaF παρέχει 
ασφάλεια κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. 
Γνωρίζετε καλά τι πρόκειται να σας ζητηθεί. 
Το Ινστιτούτο TestDaF εγγυάται αξιοκρατία 
στην εξέταση και στην αξιολόγηση των 
επιδόσεων σας. 

Το TestDaF για ανθρώπους με 
ειδικές ανάγκες

Στο TestDaF μπορούν επίσης να συμμετέχουν 
άτομα στα οποία έχουν διαπιστωθεί ειδικές 
ανάγκες (π.χ. προβλήματα όρασης ή ακοής) 
ή μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία 
ή έλλειψη προσοχής). Η διεξαγωγή της 
εξέτασης TestDaF θα προσαρμοστεί στις 
ανάγκες σας. Επικοινωνήστε εγκαίρως με το 
εξεταστικό κέντρο της επιλογής σας σχετικά 
με το θέμα σας. 

Το TestDaF παραμένει  
πάντα ίδιο:

   στη δομή

   στο τύπο των ερωτήσεων

   στις απαιτήσεις

   στη διεξαγωγή της 
     εξέτασης

   στην αξιολόγηση
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Εξασφάλιση ποιότητας,  
απόδειξη ποιότητας 

Το Ινστιτούτο TestDaF είναι ένας επιστημονικός 
φορέας. Μέσω συνεχούς έρευνας εξασφαλίζεται 
και βελτιώνεται η ποιότητα του TestDaF και 
εγγυάται η διαφάνεια της εξέτασης.  
Ως επακόλουθο κερδίζετε: Οι απαιτήσεις 
της εξέτασης να παραμένουν σταθερές και η 
εξέταση να είναι δίκαιη. 

Πιστοποιητικό ποιότητας: Q-Mark

Η ένωση των ευρωπαϊκών μορφωτικών 
ιδρυμάτων διεξαγωγής γλωσσικών εξετάσεων 
αξιολόγησε την διατήρηση των ποιοτικών 
στάνταρς της εξέτασης TestDaF ως άριστη με 
πιστοποιητικό ποιότητας „Q-Mark“: 

Association of Language  
Testers in Europe: www.alte.org

Το TestDaF βασίζεται σε ενιαίες και σαφής αρχές. 

Εγγυόμαστε διεθνή στάνταρς ποιότητας 
σε κάθε εξέταση.

… και αξιόπιστα.

Ανάπτυξη της εξέτασης από 
εξειδικευμένο προσωπικό στο 

Ινστιτούτο TestDaF. 

Συνεχής αξιολόγηση όλων των 
ασκήσεων μέσω διεξαγωγής 

δοκιμαστικών εξετάσεων σε παγκόσμιο 
επίπεδο με πραγματικούς υποψήφιους. 

Διεξαγωγή του TestDaF διεθνώς σε 
πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα.  

Κεντρική αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση στις επιδόσεις των 

συμμετεχόντων στην εξέταση.  



7 βήματα προς την επιτυχία στο TestDaF 
www.testdaf.de ➡ Για τους συμμετέχοντες

 Είστε έτοιμος για το TestDaF? Επιβεβαιώστε το μέσω του 
κατατακτήριου τεστ στην ιστοσελίδα του TestDaF ή του 
onDaF. 

1
Προετοιμαστείτε επιμελώς για την εξέταση TestDaF: 

  Με υποδείγματα εξετάσεων: Τα δύο υποδείγματα 
εξετάσεων συμπεριλαμβανομένων του ακουστικού 
υλικού διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα του  
TestDaF, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στον 
υπολογιστή σας και να τα εκτυπώσετε.

   Οι „Οδηγίες και συμβουλές“  στην ιστοσελίδα μας 
υποδεικνύουν τρόπους για να αντεπεξέλθετε με 
σιγουριά στις ασκήσεις του TestDaF

  Με υλικό προετοιμασίας διαφόρων εκδοτικών οίκων – 
μια λίστα θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

  Με τμήματα προετοιμασίας, π.χ. σε εξεταστικά κέντρα, 
πανεπιστήμια και σε Ινστιτούτα Goethe. 

   Με το Deutsch-Uni Online (DUO) μπορείτε να 
προετοιμαστείτε με την υποστήριξη επιβλέποντα 
καθηγητή (Tutor/Tutorinnen) .

2

3 Επιλέξτε ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας.  

4 Αποφασίστε για την κατάλληλη ημερομηνία διεξαγωγής 
του TestDaF. Ξεκινήστε με όλη την προετοιμασία εγκαίρως 
και προσέξτε τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων των 
πανεπιστημίων.

5 Δηλώστε συμμετοχή για την εξέταση TestDaF online. 
Αποθηκεύστε το όνομα χρήστη (user-ID) καθώς και τον 
κωδικό πρόσβασης (passwort) με αυτά μπορείτε να 
διαχειριστείτε το λογαριασμό σας.   

6 Πληροφορηθείτε με ακρίβεια: Πως λειτουργεί η εξέταση;  
Διαβάστε τα FAQ στην ιστοσελίδα και ενημερωθείτε τι 
πρέπει να προσέξετε  πριν και μετά την εξέταση.  

7 Ζήστε τη χαρά των αποτελεσμάτων σας και την απόκτηση 
του πιστοποιητικού σας. Έξι εβδομάδες μετά την εξέταση 
μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα σας στην 
πύλη των αποτελεσμάτων. Χρειαζόσαστε το όνομα χρήστη 
(user-ID) σας και τον κωδικό πρόσβασης. Το πιστοποιητικό 
σε έντυπη μορφή θα το παραλάβετε από το εξεταστικό 
σας κέντρο.



Τα εξεταστικά μας κέντρα 
σε όλο το κόσμο
  Περίπου 500 εξεταστικά κέντρα σε σχεδόν 100 χώρες

   Εξεταζόμενοι στο TestDaF από 150 χώρες

    Με περισσότερους από 25.000 εξεταζόμενους 
κάθε χρόνο το σημαντικότερο και μεγαλύτερο τεστ 
γερμανικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα του κοινού 
ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες

Afghanistan 
Ägypten 
Äthiopien 
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Bangladesch
Belarus
Belgien
Benin
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Chile
China

Côte d'Ivoire
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guatemala
Hong Kong
Indien
Indonesien
Iran
Island
Israel
Italien
Japan

Jemen
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malaysia
Marokko
Mazedonien
Mexiko
Mongolei
Niederlande
Nigeria

Norwegen
Pakistan
Palästina
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Republik Moldau
Rumänien
Russische Föderation
Schweden
Senegal
Serbien
Singapur
Slowakische Republik
Spanien
Südkorea
Südafrika
Syrien

Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Zypern



Επικοινωνία με το Ινστιτούτο TestDaF:

Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung 
und Testentwicklung e. V.
TestDaF-Institut, Bochum

Ηλεκτρονική επικοινωνία:  
kontakt@testdaf.de
Διαδίκτυο: www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF

Διανεμήθηκε μέσω:

Μέλος της ALTE και EALTA
Συνεργαζόμενο μέλος στα ITC και EAQUALS
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