
 

 

ΘΕΜΑ :  Πποαγωγικέρ και απολςτήπιερ εξετάσειρ  Γςμνασίος- Λςκείος στη Γεπμανική 

Γλώσσα  

 
Αγαπητοί ςυνάδελφοι 
 

Οι προαγωγικζσ και απολυτιριεσ εξετάςεισ για το Γυμνάςιο και το Λφκειο  
πλθςιάηουν, οπότε κζλω να ςασ ευχθκϊ καλι δφναμθ ςτθ διεξαγωγι των 
εξετάςεων, κακϊσ και ςτθ διόρκωςθ και βακμολόγθςθ των γραπτϊν. Καλι επιτυχία 
και ςτισ/ςτουσ μακθτζσ ςασ.  
 Σχετικά με τισ προαγωγικζσ  και απολυτιριεσ εξετάςεισ του Ιουνίου, κακϊσ και 
τισ επαναλθπτικζσ εξετάςεισ του Σεπτεμβρίου ςτθ Γερμανικι γλϊςςα ιςχφουν το 
Ρ.Δ. 465/1981, άρκρο 10, παρ. 2, ΦΕΚ Αϋ 129 και θ εγκφκλιοσ του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ 
Γ2/241/25-1-1985 για το Γυμνάςιο, το Ρ.Δ. 60/2006 και θ εγκφκλιοσ του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ 
Γ2/34095/7-4-2003 για τθ Γϋ Γενικοφ Λυκείου.  
 Για τθν  Αϋ και Βϋ Λυκείου ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν με αρ. Ρρωτ. 40132/ 11-
03-2015 εγκφκλιο του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ καταργείται θ Τράπεηα Θεμάτων και όλα τα 
κζματα ορίηονται από τον διδάςκοντα εκπαιδευτικό. Κατϋ εξαίρεςθ, είναι δυνατόν 
να δοκοφν χωριςτά κζματα, εάν ςυντρζχει αποχρϊν λόγοσ, ο οποίοσ αναγράφεται 
ςε ςθμείωςθ ςτο ζγγραφο που περιζχει τα κζματα και παράλλθλα ςυντάςςεται και 
ςχετικι πράξθ ςτο βιβλίο πράξεων του Διευκυντι του ςχολείου. Για τθ διατφπωςθ 
των κεμάτων ιςχφουν το Ρ.Δ.68/2014 (Αϋ 110) και θ με αρ. πρωτ. 190878/Δ2/25-11-
2014 εγκφκλιοσ του ΥΡΟΡΑΙΘ. 
Για τθ Βϋ & Γϋ τάξθ του Τομζα Οικονομίασ και Διοίκθςθσ τθσ Ειδικότθτασ «Υπάλλθλοσ 
Οικονομίασ και Διοίκθςθσ ςτον Τουριςμό» ςτα ΕΡΑΛ ιςχφει θ με αρ. Ρρωτ. 
Φ4/66642/Δ4/29-04-2015, κακϊσ και ό,τι προβλζπεται για τα μακιματα 
ειδικοτιτων ςτο Ρ.Δ. 50/2008 και ςτισ τροποποιιςεισ του. 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ      

 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

      Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ  ΚΕΝΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

  
Θες/νίκθ:  7.5.2015 
Αρικμ. Ρρωτ.:1150 
 
Προσ  
 
Tισ Σχολικζσ Μονάδεσ Β/θμιασ Εκπ/ςησ Δ/νςεων  
Δυτ. Θες/νίκθσ,  
και των Νομϊν: Δράμασ, Ζβρου, Καβάλασ, Ξάνκθσ, 
οδόπθσ, Αϋ& Βϋ Λζςβου, Άϋ& Βϋ Σάμου, Αϋ& Βϋ Χίου, 
Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Κοηάνθσ,, Φλϊρινασ, Ημακίασ, 
Κιλκίσ, Ρζλλασ και Ριερίασ. 
Για τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ Γερμανικήσ 

Σουλτάνα Παπαδημητρίου  
Σχολική Σφμβουλοσ ΠΕ07 (Γερμανικήσ) 

 
Ταχ. Δ/νςθ  :  Χάλκθσ 8, 10ο Χιλ. 
                        Θεςςαλονίκθσ - Μουδανιϊν 
Ταχ. Κωδ.   :  57001 
Ταχ. Θυρ.   :  Δ. 5019 
Τθλζφωνο   : 2310/365320 & 2310/365341 
Κινθτό        : 6976429533 
FAX           : 2310/286715  
E-MAIL      : grss@kmaked.pde.sch.gr 
                   : papadimi@sch.gr  
 

  
(Δια μζςου των Δ/νςεων)  
 
Κοιν.:  
 
Τμιμα  Επιςτθμονικισ & Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ 
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικήσ 
Μακεδονίασ 
Ανατολικήσ Μακεδονίασ και Θράκησ 
Δυτικήσ Μακεδονίασ 
Βορείου Αιγαίου 
 

mailto:grss@kmaked.pde.sch.gr
mailto:papadimi@sch.gr


Ειδικότερα ιςχφουν τα εξισ:  
 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 

Α΄ ΤΑΞΗ 

 

α)  Δίνεται ςτουσ μακθτζσ διδαγμζνο κείμενο το οποίο αποτελείται από  70-100 
λζξεισ και γράφεται ςτον πίνακα ι διανζμεται φωτοτυπθμζνο. Οι μακθτζσ απαντοφν 
ςε 4 ερωτιςεισ με τισ οποίεσ ελζγχεται θ κατανόθςθ του περιεχομζνου.  
β) Απαντοφν ςε 4 παρατθριςεισ μζςα ι ζξω από το κείμενο που αφοροφν τθ 
γραμματικι και το ςυντακτικό τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 
Κάκε παρατιρθςθ αναφζρεται ςε διαφορετικό γραμματικό  ι ςυντακτικό 
φαινόμενο, μπορεί να αναλφεται ςε 2-3 ερωτιςεισ και είναι του τφπου: 
ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ  φράςεων ι προτάςεων ι μικρϊν παραγράφων, 
αντικατάςταςθ λζξεων ι φράςεων ςε προτάςεισ.  

Οι ερωτιςεισ-παρατθριςεισ είναι του επιπζδου γνϊςεων των μακθτϊν και 
διανζμονται ςε αυτοφσ φωτοτυπθμζνεσ ι αναγράφονται ςτον πίνακα. 
Η κάκε ερϊτθςθ-παρατιρθςθ βακμολογείται με 0-2,5 μονάδεσ (8χ2,5=20). 
Κανζνα γραπτό δε βακμολογείται  με βακμό κάτω από ζνα (1). 
 

 
Β΄ ΤΑΞΗ  &  Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

α) Δίνεται ςτουσ μακθτζσ διδαγμζνο κείμενο το οποίο αποτελείται από  100-130 
λζξεισ και γράφεται ςτον πίνακα ι διανζμεται φωτοτυπθμζνο. Οι μακθτζσ απαντοφν 
ςε τζςςερεισ (4) ερωτιςεισ με τισ οποίεσ ελζγχεται θ κατανόθςθ του περιεχομζνου. 
β) Απαντοφν ςε τζςςερεισ (4) παρατθριςεισ μζςα ι ζξω από το κείμενο που 
αφοροφν τθ γραμματικι και το ςυντακτικό τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 
Κάκε παρατιρθςθ αναφζρεται ςε διαφορετικό γραμματικό  ι ςυντακτικό 
φαινόμενο, μπορεί να αναλφεται ςε 2-3 ερωτιςεισ και είναι του τφπου: 
ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ  φράςεων ι προτάςεων ι μικρϊν παραγράφων, 
αντικατάςταςθ λζξεων ι φράςεων ςε προτάςεισ.  

Οι ερωτιςεισ-παρατθριςεισ είναι του επιπζδου γνϊςεων των μακθτϊν και 
διανζμονται ςε αυτοφσ φωτοτυπθμζνεσ ι αναγράφονται ςτον πίνακα. 
 Η κάκε ερϊτθςθ παρατιρθςθ βακμολογείται  από 0-2 μονάδεσ. 
γ) Από τουσ  μακθτζσ τθσ  Βϋ και  Γϋ Τάξθσ ηθτείται επιπλζον θ γραφι κακ’ 
υπαγόρευςθ διδαγμζνου κειμζνου 50-70 λζξεων για τον ζλεγχο τθσ ορκογραφίασ. Η 
ορκογραφία βακμολογείται από 1-4 μονάδεσ. 
 
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ  Α΄ & Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Θέμα 1: Κατανόηση γπαπτού λόγος 

 
Δίδεται ςτουσ μακθτζσ διδαγμζνο 
κείμενο  150-180 λζξεων, το οποίο 
ςυνοδεφεται από μία δοκιμαςία με δζκα 
(10) ερωτιματα που αποςκοποφν ςτον 
ζλεγχο ςφαιρικισ κατανόθςθσ ι/και (β) 
κατανόθςθσ επιμζρουσ 



μθνυμάτων/πλθροφοριϊν του κειμζνου. 
Η δοκιμαςία είναι ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ και 
κάκε απάντθςθ βακμολογείται με 3 
μονάδεσ. 
(ςφνολο 30 % = 10Χ3=30) 
 

Θζμα 2α Λεξικογραμματική Δίνεται μία (1) δοκιμαςία που 
αποςκοπεί ςτον ζλεγχο λεξιλογικισ 
ικανότθτασ με  5 επί μζρουσ ερωτιματα. 
Ρρόκειται για ερωτιματα ςυμπλιρωςθσ 
μζςω επιλογισ. 
  (ςφνολο 20 %). 
  
 

Θζμα 2β.  Λεξικογραμματική Δίδεται μία (1) δοκιμαςία που 
αποςκοπεί ςτον ζλεγχο γραμματικισ 
ικανότθτασ με 5 επιμζρουσ ερωτιματα. 
Ρρόκειται για ερωτιματα ςυμπλιρωςθσ 
μζςω  επιλογισ. 
 (ςφνολο 20%) 
 

Θζμα 3.  Παραγωγή γραπτοφ λόγου Οι μακθτζσ καλοφνται να γράψουν ζνα 
κείμενο, 80-120 λζξεων (π.χ προςωπικό 
ςθμείωμα, email, μινυμα για forum, 
κλπ.)  ςφμφωνα με πλθροφορίεσ, 
παροτρφνςεισ, ι/και οδθγίεσ που 
παρζχονται ςτθν ξζνθ γλϊςςα και οι 
οποίεσ ορίηουν με ςαφινεια το 
ςυγκειμενικό πλαίςιο τθσ παραγωγισ 
του (δθλαδι ποιοσ γράφει ςε ποιον και 
για ποιον ςκοπό). 
 (ςφνολο 30%). 
  

  

Στθν ιςτοςελίδα  http://exams-repo.cti.gr  υπάρχουν υποδείγματα κεμάτων τα 
οποία μπορείτε εάν επικυμείτε να ςυμβουλεφεςτε. Επιπλζον μπορείτε να βρείτε 
οδθγίεσ για τθ διατφπωςθ  των κεμάτων  ςτθν παρακάτω ιςτοςελίδα: 
http://meleagros.iep.edu.gr/uploaded_files/prodiagrafes/ksenes_glwsses.pdf    

 
ΓΙΑ ΤΗ   Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

α) Δίνεται ςτουσ μακθτζσ διδαγμζνο κείμενο 150-180 λζξεων και τζςςερισ 
ερωτιςεισ κατανόθςισ του. Κάκε ερϊτθςθ μπορεί να  αναλφεται ςε περιςςότερα 
υποερωτιματα. 
β) Δίνονται τζςςερεισ (4) παρατθριςεισ γραμματικο-ςυντακτικϊν φαινομζνων, 
μζςα από το κείμενο. Κάκε παρατιρθςθ μπορεί να ζχει δφο (2) ζωσ τζςςερα (4) 
ερωτιματα. 

http://exams-repo.cti.gr/
http://meleagros.iep.edu.gr/uploaded_files/prodiagrafes/ksenes_glwsses.pdf


γ) Ο μακθτισ καλείται να παραγάγει γραπτό λόγο (κακοδθγοφμενο ι ελεφκερο) 
120-150 λζξεων. 
Η βακμολογία κατανζμεται κατά 35%  ςτισ ερωτιςεισ τθσ κατθγορίασ α και β και 
κατά 30% ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου. 
 

 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ 
 
Βϋ και Γϋ τάξη του Τομζα Διοίκηςησ και Οικονομίασ τησ Ειδικότητασ «Υπάλληλοσ 
Οικονομίασ και Διοίκηςησ ςτον Τουριςμό» 
 
Σφμφωνα με το ΦΕΚ 1336 Βϋ/26-05-2014 («Ωρολόγιο Ρρόγραμμα των μακθμάτων 
ανά Ειδικότθτα Τομζα Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ των Βϋ, Γϋ τάξεων Ημερθςίων 
ΕΡΑ.Λ. και των Bϋ, Γϋ, Δϋ τάξεων Εςπερινϊν ΕΡΑ.Λ.») προβλζπεται διδαςκαλία τθσ 
Γαλλικισ ι τθσ Γερμανικισ γλϊςςασ δφο (2) ϊρεσ τθν εβδομάδα ςτθ Βϋ και Γϋ τάξθ 
των Ημερθςίων και Εςπερινϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων, ςτθν ειδικότθτα 
«Υπάλλθλοσ Οικονομίασ και Διοίκθςθσ ςτον Τουριςμό». 
Για τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά (ςχολ. ζτοσ 2014-2015) διατθρείται ο ιςχφων 
τρόποσ εξζταςθσ, ο οποίοσ κακορίηεται με το Ρ.Δ. 50/08-05-2008 (Αϋ 81). 
Αναλυτικότερα: 
 

α) Δίνεται ςτουσ μακθτζσ διδαγμζνο κείμενο 150-180 λζξεων και τζςςερισ 
ερωτιςεισ κατανόθςισ του. Κάκε ερϊτθςθ μπορεί να  αναλφεται ςε περιςςότερα 
υποερωτιματα. 
β) Δίνονται τζςςερεισ (4) παρατθριςεισ γραμματικο-ςυντακτικϊν φαινομζνων, 
μζςα από το κείμενο. Κάκε παρατιρθςθ μπορεί να ζχει δφο (2) ζωσ τζςςερα (4) 
ερωτιματα. 
γ) Ο μακθτισ καλείται να παραγάγει γραπτό λόγο (κακοδθγοφμενο ι ελεφκερο) 
120-150 λζξεων. 
Η βακμολογία κατανζμεται κατά 35%  ςτισ ερωτιςεισ τθσ κατθγορίασ α και β και 
κατά 30% ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου. 
 

 
 

Στισ Σχολικζσ Μονάδεσ ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται ακόμθ πιλοτικά το Νζο 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΕΡΣΞΓ) ςτθ  Γϋ τάξθ οι μακθτζσ κα εξεταςτοφν ςφμφωνα με 
τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ (ΡΔ 47, ΦΕΚ Αϋ97).  Για τθν Αϋ & Βϋ Γυμναςίου ιςχφει ότι 
ιςχφει για όλα τα υπόλοιπα γυμνάςια τθσ χϊρασ. 

Για τουσ μαθητζσ που διδάςκονταν ςτην προηγοφμενη χρονιά άλλη 
γλϊςςα ωσ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα και ζχουν ενταχκεί αυτι τθ χρονιά ςε τμιματα 
γλϊςςασ τθν οποία δεν διδάχτθκαν ιςχφει το ΡΔ 186/1985: 

Πταν μακθτισ ςχολείου Μζςθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ εγγράφεται ι 
μετεγγράφεται ςε ςχολείο που διδάςκεται διαφορετικι ξζνθ γλϊςςα από αυτι που 
διδάχτθκε ςτο ςχολείο προζλευςισ του, ο βακμόσ του ςτθν ξζνθ γλϊςςα δεν 
υπολογίηεται για τθν προαγωγι ι απόλυςι του, οφτε ςτο γενικό βακμό προαγωγισ 
ι απόλυςθσ. Η ρφκμιςθ αυτι ιςχφει για τθ ςχολικι χρονιά τθσ εγγραφισ ι 
μετεγγραφισ του ςτο νζο ςχολείο κακϊσ και για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά 
φοίτθςθσ. 



Το ίδιο ιςχφει και ςτισ περιπτϊςεισ: α) διετϊν μακθτϊν εφόςον ςτθν τάξθ 
επαναφοίτθςισ τουσ αλλάξει θ διδαςκόμενθ ξζνθ γλϊςςα (εκτόσ των διετϊν 
μακθτϊν τθσ Αϋ τάξθσ Γυμναςίου) και β) μακθτϊν οι οποίοι εγγραφόμενοι ι 
μετεγγραφόμενοι ςε άλλο ςχολείο δεν αλλάηουν μεν ξζνθ γλϊςςα, αλλά ςτθν 
προθγοφμενθ τουλάχιςτον τάξθ, δεν  διδάχτθκαν ςτο ςχολείο προζλευςισ τουσ τθν 
ξζνθ γλϊςςα, διότι δεν γινόταν διδαςκαλία τθσ. 

Για τουσ μακθτζσ των παραπάνω κατθγοριϊν υπολογίηεται ο βακμόσ τουσ 
ςτθν ξζνθ γλϊςςα, εφόςον ο κθδεμόνασ τουσ ι οι ίδιοι (όταν είναι ενιλικοι) 
υποβάλουν ςτο ςχολείο τουσ ςχετικι διλωςθ το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων. 

Oι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ  ςφμφωνα 
με το 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 τ.Α,) εξετάηονται προφορικά ι γραπτά, κατά 
περίπτωςθ, ανάλογα με τισ δυνατότθτζσ τουσ.  
Οι μαθητζσ με μαθηςιακζσ δυςκολίεσ που εξετάηονται προφορικά, παίρνουν τα 
κζματα μαηί με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ και εξετάηονται ςτθ ςυνζχεια  προφορικά 
ςτα ίδια κζματα με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ. Η απλοποίθςθ των εκφωνιςεων ςε 
μερικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να αποβεί βοθκθτικι για τουσ μακθτζσ αυτοφσ, διότι 
δυςκολεφονται να κατανοιςουν ςφνκετεσ εκφωνιςεισ. Οι διδάςκοντεσ είναι καλό 
να λαμβάνουν υπόψθ επιπλζον πωσ θ πλειοψθφία των μακθτϊν αυτϊν χρειάηεται 
περιςςότερο χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ των κεμάτων τθσ εξζταςθσ ςε ςχζςθ με 
τουσ μακθτζσ χωρίσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαηί μου για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ. 
 
Ραρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων να ενθμερϊςουν  

ενυπόγραφα τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Γερμανικισ γλϊςςασ και να προωκιςουν τθν 
ενθμζρωςθ ςτο προςωπικό τουσ E-Mail. 
 

 
Mε ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 

 
Σουλτάνα Ραπαδθμθτρίου 

Σχολικι Σφμβουλοσ Γερμανικισ 


