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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

           Πειραιάς, 17 / 11 / 2016 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

           Αριθ. Πρωτ.:  1183 

---------------------------------------------- 
Ταχ.Δ/νση : Μεθώνης 117 & Ψαρρών 

Ταχ.Κώδικας : 18546  

Τηλέφωνo: 2104176795 - 2104176798 

     
Χατζηϊωάννου Αντιγόνη Μέλισσα Ίρις 
Σχολική Σύμβουλος  Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07 

Περ. Πειραιά, Δ΄ Αθήνας, Κυκλάδων & Δωδεκανήσου 

Ηλεκτρονική δ/νση:  mel.chatziioannou@gmail.com   

κινητό τηλέφωνο: 6977 834348 

Προς: τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 07 Β/θμιας 
(δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων) 

 

 Περ. Πειραιά 

 Δ΄ Αθήνας 

 Κυκλάδων 

 Δωδεκανήσου 
 

μέσω των Δ/νσεων 

Κοιν:   
Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης  Δ.Ε.  Αττικής 

Προϊστάμενο κον Βασίλειο Πολύδωρο 
 

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου στο μάθημα της 

Γερμανικής Γλώσσας 
 
Σχετ.:  

1. Την με αρ. πρωτ. 145329/Δ2/08-09-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ενημέρωση  για 

αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται» 

2. Τη με αρ. πρωτ. 166077/Δ2/07-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Επικαιροποίηση 

ενημέρωσης για τις αλλαγές στο γυμνάσιο βάσει Π.Δ. που προωθείται» 

3. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 126 (ΦΕΚ τ.Α’ 211/11.11.2016) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και 

της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου» 

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Μετά τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 126/2016 (ΦΕΚ τ. Α’ 211/11.11.2016) σχετικά με 

την αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίου γενικότερα, αλλά και την αξιολόγηση στο 

μάθημα των ξένων γλωσσών ειδικότερα (άρθρο 17), σας αποστέλλω οδηγίες με τη πεποίθηση αφενός 

μεν ότι απαντούν σε ερωτήματα που θέτουν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας, 

αφετέρου δε ότι θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των οδηγιών αξιολόγησης αλλά 

και του νέου τρόπου γραπτής εξέτασης των μαθητών/μαθητριών.  

Έχει ξεκινήσει συνεργασία με συναδέλφους εκπαιδευτικούς ΠΕ 07, με στόχο την εκπόνηση 

δοκιμασιών. Όποιος συνάδελφος θέλει να εργαστεί μαζί μας, στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια σε 

εθελοντική βάση, παρακαλώ να με ενημερώσει. 

Στο παρόν έγγραφο επισυνάπτεται άλλο έγγραφο που περιλαμβάνει παραδείγματα γραπτών 

δοκιμασιών σύμφωνα με το  Π.Δ. της 11/11/16 καθώς επίσης αρχεία ήχου.   

Παρακαλώ επικοινωνείτε μαζί μου άμεσα για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του παρόντος. 

 

tel:2104176798
mailto:mel.chatziioannou@gmail.com


2 
 

Α) Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών 

 

Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών ανά τετράμηνο δεν γίνεται, όπως σαφέστατα 

ορίζεται από το άρθρο 3 του ανωτέρω Π.Δ., μόνο μέσω των γραπτών διαγωνισμάτων (ωριαίο 

διαγώνισμα τετραμήνου ή/και ολιγόλεπτων τεστ) αλλά είναι μια διαδικασία κατά την οποία 

λαμβάνονται υπόψη από τον/την εκπαιδευτικό περισσότερα κριτήρια.  

Στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  11 Νοεμβρίου 

2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 αναγράφεται αυτολεξεί: 

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία αξιολόγησης 

1. Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής: 

Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα 

παρακάτω κριτήρια: 

 η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι 

απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η 

συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του 

ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την 

κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ., 

 οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας 

στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά, 

 οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες 

 οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, 

 οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 

 

Καθίσταται σαφές, ότι το διαγώνισμα του τετραμήνου δεν αποτελεί τον μόνο τρόπο αξιολόγησης των 

ικανοτήτων των μαθητών.  

Υπό την έννοια αυτή, σας παρακαλώ να καταβάλετε κάθε προσπάθεια ώστε να καταστεί 

σαφές, και στους μαθητές/στις μαθήτριες και στους γονείς-κηδεμόνες τους, ότι η επίδοση 

(βαθμός τετραμήνου) των μαθητών/μαθητριών δεν εξαρτάται μόνο από την επίδοση τους 

στα γραπτά διαγωνίσματα (ωριαία και ολιγόλεπτα) αλλά κρίνεται εξίσου, αν όχι 

περισσότερο, από τα παραπάνω στοιχεία/κριτήρια. Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμώ ότι θα 

συμβάλετε αφενός μεν στην αλλαγή της εικόνας ενός εξεταστικοκεντρικού σχολείου όπου 

οι μαθητές είθισται να λαμβάνουν ως βαθμό επίδοσης τετραμήνου τον βαθμό του ωριαίου 

γραπτού διαγωνίσματος, αφετέρου δε στην ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης και της 

ενεργούς εμπλοκής των μαθητών/μαθητριών σε αυτή.  

Β) Γραπτές εξετάσεις 

Όσον αφορά τις γραπτές εξετάσεις στο εν λόγω ΦΕΚ γίνεται διαχωρισμός μεταξύ ωριαίων γραπτών 

εξετάσεων και ολιγόλεπτων γραπτών εξετάσεων, ήτοι: 

Ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις (τεστ) 

Όπως ορίζεται στο σχετικό Π.Δ. (άρθρο 3), οι ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις (τεστ) 

πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς: 

α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο, 
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β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά, 

γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να 

απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου 

Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι στο μάθημά μας, κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να αναπτυχθούν, εκτός της ικανότητας παραγωγής προφορικού λόγου που αποτελεί διαρκή 

μαθησιακό επικοινωνιακό στόχο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, και οι υπόλοιπες επικοινωνιακές 

ικανότητες (κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου) 

καθώς και οι γλωσσικές (λεξιλογικές και γραμματικές) ικανότητες.  

Θα μπορούσαν να διεξαχθούν οι ολιγόλεπτα γραπτά διαγωνίσματα (τεστ) ως εξής : 

- ολιγόλεπτο διαγώνισμα για την ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου (σε αδίδακτο κείμενο, 

συναφές όμως ως προς το θεματικό πεδίο και με λεξιλόγιο σχετικό με κείμενο που διδάχτηκε στην 

προηγούμενη διδακτική ώρα)  

- ολιγόλεπτο διαγώνισμα για την ικανότητα κατανόησης προφορικού λόγου (σε αδίδακτο ηχητικό 

κείμενο, συναφές όμως ως προς το θεματικό πεδίο και με λεξιλόγιο σχετικό με ηχητικό κείμενο που 

διδάχτηκε στην προηγούμενη διδακτική ώρα) 

- ολιγόλεπτο διαγώνισμα για την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου (συμπλήρωση ημιτελών 

κειμένων ή σύνταξη σύντομων κειμένων σχετικών ως προς το θεματικό πεδίο και το κειμενικό είδος 

με αυτά που διδάχτηκαν στην προηγούμενη διδακτική ώρα). 

Ο τύπος των δοκιμασιών των προαναφερθέντων ολιγόλεπτων γραπτών διαγωνισμάτων ενδείκνυται να 

συνάδει με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του Π.Δ. αλλά και με τις  οδηγίες που έχουν εκπονηθεί για 

τις ξένες γλώσσες και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, στον σύνδεσμο 

http://195.134.73.193/xenesglossesedu. Αυτό, εκτός των άλλων, θα βοηθήσει τους μαθητές και τις 

μαθήτριες που επιθυμούν να πιστοποιηθούν μέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας να 

εξοικειωθούν με την τυπολογία των εξετάσεων. 

Επισημαίνεται ότι τα κείμενα που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των προαναφερθέντων 

δοκιμασιών  δεν θα είναι μεν διδαγμένα αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι αντίστοιχου γλωσσικού 

επιπέδου, κειμενικού είδους και ύφους, καθώς και θεματικής με αυτά που έχουν διδαχτεί.   

Ωριαία γραπτή εξέταση 

Οι οδηγίες και προδιαγραφές (κατανομή βαθμολογίας, αριθμός δοκιμασιών, αριθμός ερωτημάτων, 

αδίδακτα κείμενα κ.ά.) που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 126 (ΦΕΚ 211/11-11-

2016) αφορούν στην περίπτωση των γραπτών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων (κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και 

στρατεύσιμων μαθητών), συνεπώς δεν καθορίζουν απόλυτα την εκπόνηση των δοκιμασιών του ωριαίου 

γραπτού διαγωνίσματος που διαρκεί περίπου 40-45 λεπτά.  

 

Ωστόσο, ο τύπος των δοκιμασιών που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της επίδοσης των 

μαθητών/τριών στα γραπτά διαγωνίσματα τετραμήνου (ωριαία-ολιγόλεπτα) ενδείκνυται να συνάδει με τα 

όσα ορίζονται στο παραπάνω άρθρο. Επειδή όμως ο έλεγχος των παραπάνω ικανοτήτων απαιτεί 

μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από αυτή της μίας διδακτικής ώρας, η κατανομή τους στα γραπτά 

διαγωνίσματα τετραμήνου (ωριαία-ολιγόλεπτα) εναπόκειται στην κρίση των εκπαιδευτικών.  

 

     Όμως για παιδαγωγικούς λόγους αλλά και προκειμένου να υπάρχει συνάφεια με τους στόχους του 

μαθήματος όπως ορίζονται από το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες όσο και εξοικείωση 

των μαθητών/μαθητριών με την τυπολογία των εξετάσεων γλωσσομάθειας του Κ.Π.Γ. ενδείκνυται  ο τύπος 

των δοκιμασιών του ωριαίου γραπτού διαγωνίσματος τετραμήνου να συνάδει με τα όσα ορίζονται στο 

άρθρο 17 του Π.Δ. αλλά και στις οδηγίες που έχουν εκπονηθεί και έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του 

ΙΕΠ για τις ξένες γλώσσες http://195.134.73.193/xenesglossesedu  

http://195.134.73.193/xenesglossesedu
http://195.134.73.193/xenesglossesedu
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    Όσον αφορά το ωριαίο γραπτό διαγώνισμα, αυτό, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ., μπορεί να 

είναι προειδοποιημένο αν έπεται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτει ευρύτερη διδακτική ενότητα για 

την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.  

Στο ωριαίο γραπτό διαγώνισμα για το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας είναι χρήσιμο να ελεγχτούν οι 

παρακάτω ικανότητες των μαθητών/μαθητριών, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 17 παρ. 1 του 

Π.Δ.: 

α) Κατανόηση γραπτού λόγου 

β) Γλωσσική επίγνωση (λεξιλόγιο και γραμματική) 

γ) Κατανόηση προφορικού λόγου 

δ) Παραγωγή γραπτού λόγου  

Ωστόσο, ενόψει των γραπτών ωριαίων διαγωνισμάτων τετραμήνου και επειδή προκύπτουν εύλογα 

ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο εξέτασης που απαιτείται για τον έλεγχο των παραπάνω ικανοτήτων, 

την έκταση και τον αριθμό των επιμέρους δοκιμασιών και ερωτημάτων καθώς και την κατανομή της 

βαθμολογίας ανά δοκιμασία, είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι: 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ-ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ: 

     Υπενθυμίζεται ότι διανύουμε την περίοδο μιας διευρυμένης πιλοτικής εφαρμογής την οποία θα 

ακολουθήσουν αξιολόγηση, αποτίμηση και η απαραίτητη ανατροφοδότηση.     

      Επειδή ο έλεγχος των παραπάνω ικανοτήτων απαιτεί μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από αυτήν της 

μίας διδακτικής ώρας, η κατανομή τους στα γραπτά διαγωνίσματα τετραμήνου (ωριαία-ολιγόλεπτα) 

εναπόκειται στην κρίση των εκπαιδευτικών. 

      Καλό θα ήταν πριν την «επίσημη» διεξαγωγή των διαγωνισμάτων (ωριαίων-ολιγόλεπτων), να  

προηγηθεί ένα «δοκιμαστικό» στα τμήματά σας με παρεμφερείς δοκιμασίες και να ελεγχθεί ότι είναι 

δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου από τους δικούς σας μαθητές.  Είναι ωφέλιμο και 

απαραίτητο να διαμορφώσετε προσωπική εικόνα, για την διάρκεια-χρόνο διεξαγωγής της κάθε δοκιμασίας 

καθώς επίσης και τις πιθανές δυσκολίες  των μαθητών σας μέχρι να εξοικειωθούν.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ-ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

         Όποιος συνδυασμός κατανομής δοκιμασιών κι αν επιλεγεί από τον/την εκπαιδευτικό, 

ενδείκνυται το σύνολο των δοκιμασιών και ερωτημάτων που θα προκύπτει από όλα τα γραπτά 

διαγωνίσματα τετραμήνου (ωριαίο διαγώνισμα + ολιγόλεπτα διαγωνίσματα/τεστ) να συνάδει με την 

τυπολογία αλλά και το πνεύμα των οδηγιών για τον νέο τρόπο γραπτής εξέτασης των μαθητών 

Γυμνασίου και, συνεπώς, να δύναται να αναχθεί και μια συνολική βαθμολόγηση του συνόλου των 

γραπτών διαγωνισμάτων του τετραμήνου με αναγωγή στο 20 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

(άρθρο 17 παρ. 3 του Π.Δ. ) ώστε να καταστεί δυνατή μια άτυπη μεν αλλά ουσιαστική αποτύπωση των 

ικανοτήτων των μαθητών/μαθητριών.  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ITEMS ΜΟΝΑΔΕΣ 

Κατανόηση γραπτού λόγου 2 10 4 

Γλωσσική επίγνωση (λεξιλόγιο και 

γραμματική) 
2 10 4 

Κατανόηση προφορικού λόγου 2 10 4 

Παραγωγή γραπτού λόγου (και γραπτής 

διαμεσολάβησης μετά το Επίπεδο Β1, για 

τα σχολεία με παρέκκλιση προγράμματος) 

2  8 
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Με αυτόν τον τρόπο το σύνολο των γραπτών διαγωνισμάτων (ωριαίου + ολιγόλεπτων) αναμένεται να 

αποτυπώνει, όσο το δυνατό πιστότερα, τη μαθησιακή εικόνα των μαθητών/μαθητριών σε σχέση με τις 4 

προαναφερθείσες γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες.  

Επισημαίνεται ότι είναι σκόπιμο να αξιολογείται και η ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου, o 

έλεγχος της οποίας δεν προβλέπεται να γίνεται με εξέταση-διαγώνισμα. Εναλλακτικούς τρόπους 

αξιολόγησης θα βρείτε στον σύνδεσμο για τις ξένες γλώσσες που βρίσκεται στον ιστότοπο του  

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Για να το βρείτε κάνετε τα ακόλουθα βήματα: επιλέξετε 

τον σύνδεσμο http://195.134.73.193/xenesglossesedu κάνοντας δεξί κλικ και πατώντας «αντιγραφή», 

στην συνέχεια ανοίξτε ένα παράθυρο στον browser σας και στο πάνω μέρος (μπάρα αναζήτησης) 

κάντε «επικόλληση» τον σύνδεσμο και πατήστε στην συνέχεια enter. Στην σελίδα που θα εμφανιστεί 

επιλέξτε το εικονίδιο για την «αξιολόγηση γλωσσομάθειας» με αριστερό κλικ ( πάνω στα γράμματα ο 

κένσορας γίνεται χεράκι) και στην νέα σελίδα που θα ανοίξει θα βρείτε μεταξύ των άλλων και 

«εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης».  

 

 
 

Περιηγηθείτε σε όλα, θα βρείτε χρήσιμο υλικό. Στην προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΚΠΓ θα 

βρείτε υλικό που πιθανόν να ταιριάζει για την εκπόνηση των δοκιμασιών που έχετε αποφασίσει, 

μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ελεύθερα.  

Μπορείτε επίσης να βρείτε δοκιμασίες για την γλωσσική επίγνωση και παραγωγή γραπτού λόγου στην 

τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας για την Α΄ και Β΄ Λυκείου επιπέδου γλωσσομάθειας Α1-

/Α1 για την Γερμανική γλώσσα. Προσοχή: στις δοκιμασίες της Β΄ Λυκείου υπάρχουν παροράματα 

καθ΄ ότι η διαδικασία πάγωσε χωρίς να είναι δυνατόν να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, πάραυτα 

είναι αναρτημένο χρήσιμο υλικό το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε σύμφωνα με τις δικές σας 

ανάγκες.  

Ο σύνδεσμος για τα θέματα της Α΄ Λυκείου http://exams-repo.cti.gr/category/30-germania?Itemid  

Ο σύνδεσμος για τα θέματα της Β΄ Λυκείου http://exams-repo.cti.gr/category/98-germanika?Itemid  

 

http://195.134.73.193/xenesglossesedu
http://exams-repo.cti.gr/category/30-germania?Itemid
http://exams-repo.cti.gr/category/98-germanika?Itemid
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Στον σύνδεσμο http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/themata/index.html είναι αναρτημένα τα δείγματα 

που είχαν εκπονηθεί κατά την προηγηθείσα πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-Ξγ στα επιλεγμένα πιλοτικά 

σχολεία. 

 

 

Υπενθυμίζω τις ώρες καθοδηγούμενης μελέτης  ανά επίπεδο γλωσσομάθειας  (RCeL)  

 

Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Έρευνας RCeL του ΕΚΠΑ, που στηρίζεται σε μελέτη του ΣτΕ, ο 

Μέσος Όρος (Μ.Ο.) ωρών καθοδηγούμενης μελέτης που απαιτούνται, για να φτάσει ο μαθητής του 

δημόσιου ελληνικού σχολείου σε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας σε μια ξένη γλώσσα, είναι: 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 A2 B1 B2 Γ1 

Σύνολο διδακτικών ωρών 115 230 460 720 1.040 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

 Μην παραλείπετε να αναφέρετε την ΠΗΓΗ κάτω από κείμενα, φωτογραφίες και ότι άλλο, όταν 

κάνετε χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα το υλικό που είναι αναρτημένο στο 

ΙΕΠ (ΚΠΓ, Φωτόδεντρο, Τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας κ. ά). Μην ξεχνάτε το 

θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων στα διδακτικά πακέτα του εμπορείου και όχι μόνον. 

 Οι δοκιμασίες  που σας παραθέτω στο συνημμένο έγγραφο δεν είναι παρά παραδείγματα. 

Έχετε την προσωπική σας διδακτική εμπειρία-πορεία-πείρα μην διστάζετε να την αξιοποιήσετε 

λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν το συγκεκριμένο τμήμα με τους συγκεκριμένους μαθητές, το τι 

έχουν μάθει και το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους. 

 Όταν εκπονείτε μια διαδικασία καλό είναι να την λύνετε και να χρονομετράτε τον χρόνο που 

χρειαστήκατε για την επίλυσή της. Να υπολογίζετε ότι ο/η μαθητής χρειάζεται κατά μέσον όρο 

3φορές τον χρόνο που χρειάζεστε εσείς για την επίλυση μιας δοκιμασίας. 

http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/themata/index.html
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 Χρειάζεται προσοχή ώστε τα ερωτήματα να είναι ξεκάθαρα και όχι διφορούμενα. Αν μετά από 

την διεξαγωγή ενός διαγωνίσματος διαπιστώσουμε ότι ένα ερώτημα το απάντησαν κάποιοι 

μαθητές με «διαφορετικό τρόπο» από τον από εμάς αναμενόμενο, ας διερευνήσουμε το 

πιθανόν αίτιο (αν αυτό ήταν απόρροια της διατύπωσής μας -μπορεί να συμβεί-κάνουμε 

αλλαγές).  

 Κατά την επεξεργασία κειμένου για την εκπόνηση δοκιμασίας κατανόησης γραπτού λόγου 

(π.χ. μέχρι 70 λέξεις στο Α1-) διευκολύνει να ξεκινάμε με κείμενο περισσοτέρων λέξεων, στην 

συνέχεια να επεξεργαζόμαστε τα 5 ερωτήματα και στο τελικό στάδιο να μειώνουμε τον αριθμό 

των λέξεων. Και αυτό γιατί κατά  την επεξεργασία αρκετές φορές αλλάζουμε τα ερωτήματα 

και είναι πιο πρακτικό να υπάρχει «αρκετό υλικό» στο κείμενο και το «κουτσούρεμα» του 

κειμένου να είναι η τελευταία πινελιά.  

 Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει έλλειψη υλικοτεχνικών πόρων (ηλεκτρονικός εξοπλισμός, χαρτί 

Α4, μελάνι για εκτύπωση).  Οι φωτογραφίες, αφίσες κ.ά. είναι πολύ όμορφα έγχρωμα και στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, μαυρόασπρη όμως φωτοτυπία δεν είναι ότι καλύτερο. Γι’ αυτό  αν 

επεξεργαζόμαστε κείμενα και υλικό στον υπολογιστή για να δοθούν σε μαυρόασπρη 

φωτοτυπία στους μαθητές, καλό είναι να επιλέγονται σκίτσα και γραμματοσειρές καθαρές. 

 Κάποιοι συνάδελφοι με διαδραστικό πίνακα στην τάξη προβάλλουν το πολυτροπικό κείμενο 

και οι μαθητές συμπληρώνουν σε ξεχωριστό χαρτί τις απαντήσεις, κάποιοι άλλοι έχουν 

δημιουργήσει ηλεκτρονική τάξη. Όποιος έχει κάποια «καλή πρακτική» ή ιδέα ας την μοιραστεί 

με όλους μας, είναι απαραίτητη η ανατροφοδότηση και συνεργασία. 

 Μορφοποίηση-Format: Στον σύνδεσμο http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/themata/index.html  

είναι αναρτημένα τα δείγματα που είχαν εκπονηθεί κατά την προηγηθείσα πιλοτική εφαρμογή 

του ΕΠΣ-Ξγ στα επιλεγμένα πιλοτικά σχολεία. Αυτά τα δείγματα είναι αναρτημένα σε μορφή 

Word και PDF. Αν επιθυμείτε μπορείτε να τα κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την μορφή 

του Word.   

 

 

Συνημμένο: 

 παραδείγματα γραπτών δοκιμασιών σύμφωνα με το  Π.Δ. της 11/11/16 

 

 

Με εκτίμηση 

 

Η αρμόδια Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής Γλώσσας 
Περ. Πειραιά, Δ΄ Αθήνας, Κυκλάδων & Δωδεκανήσου 

 

Χατζηϊωάννου Αντιγόνη Μέλισσα Ίρις 
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