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Προγραμματισμός Εξετάσεων  

 
Με βάση και τη σχετική υπουργική απόφαση 4703:7/5/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΥΟΞΛΔ-1ΒΜ), 

τα Λύκεια, στα οποία για τις εξετάσεις μαθημάτων της Α’ Τάξης  Λυκείου το 
50% των θεμάτων αντλείται από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης 
Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) θα πρέπει να  καταχωρήσουν το πρόγραμμα εξετάσεων 
για τα σχετικά μαθήματα, στο πληροφοριακό σύστημα που έχει αναπτυχθεί.  
 

Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα γίνεται είτε μέσω της πύλης του ΙΕΠ 

για την ΤΘΔΔ: http://meleagros.iep.edu.gr/ είτε κατευθείαν στη  

διεύθυνση http://exams-repo-mis.cti.gr/. 
 

Η καταχώριση του Προγράμματος Εξετάσεων είναι απαραίτητη για να 
προγραμματιστεί το χρονικό διάστημα στο οποίο η Τράπεζα Θεμάτων θα είναι 

ανοικτή για την κλήρωση των θεμάτων για κάθε μάθημα σε κάθε Λύκειο 
σύμφωνα με την YA 4703:7/5/2014. 
 

Εξαιρούνται τα μαθήματα των Ξένων Γλ. από τη δεύτερη κλήρωση θεμάτων 
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 Ο συνολικός χρόνος εξέτασης είναι  

120 λεπτά 
 και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη  

  στην επιλογή και  
στην εκπόνηση θεμάτων  

από τον εκπαιδευτικό. 
 

Την ημέρα των εξετάσεων κατά συγκεκριμένο μάθημα και λύκειο, ο 
Διευθυντής και οι οικείοι διδάσκοντες με τη χρήση των κωδικών που 
διαθέτει το σχολείο για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα myschool, 
θα κληρώνουν τρεις ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για τα μαθήματα 
των Ξένων Γλωσσών, με απόλυτη τυχαιότητα, το 50% των θεμάτων που θα 
εξετασθούν οι μαθητές στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος. 
Λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα τελευταία αυτά μαθήματα να εξετάζονται τη 
δεύτερη πρωινή βάρδια για τα σχολεία που λειτουργούν πρωί. 

Χρόνος εξέτασης 



Τα θέματα είναι  
 διαβαθμισμένης δυσκολίας,  
 ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από Τράπεζα Θεμάτων (Τ.Θ.) και 
 κατά 50% από τον διδάσκοντα.  

 

Τα θέματα  
 

                 
 

                       1 & 2α                                                                               2β & 3  
                       ορίζονται                                                                         κληρώνονται  
          από τον διδάσκοντα                                                       από την Τράπεζα Θεμάτων. 
 

 Οι δοκιμασίες θα είναι σταθμισμένες και ευθυγραμμισμένες με τα επίπεδα 
γλωσσομάθειας της 6βαθμης κλίμακας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ),  

 [Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2] ώστε να είναι εφικτός ο έγκυρος έλεγχος 
γνώσεων/δεξιοτήτων. 
 

Θέματα που εκπονεί ο διδάσκων και  
θέματα που εξάγει από την Τ.Θ. 



Περιλαμβάνονται τέσσερα (4) θέματα (δοκιμασίες) διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο 
τον έλεγχο κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, καθώς και τις λεξικογραμματικές 
γνώσεις των μαθητών.  

Τα θέματα ορίζονται ως εξής: 

 

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου  
Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο  
α)     150-180 λέξεων για τα Γερμανικά 
Το κείμενο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με  
δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν στον 
έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και  
β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων και 

πληροφοριών του κειμένου  
  

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική  
Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί 
στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας 
με 5 ερωτήματα. 
Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης. 

 

  

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική  
Δίδεται μία (1) δοκιμασία  
που αποσκοπεί στον  
έλεγχο γραμματικής ικανότητας  
με 5 επιμέρους ερωτήματα.  
Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής  

 
 
 

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου  

Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο,  
έκτασης 80-120 λέξεων, 
σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις,  
ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα  
και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό 
πλαίσιο της παραγωγής του – δηλαδή,  
ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό.  

 
 

Από τον διδάσκοντα Από την Τράπεζα Θεμάτων 
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Βαθμολόγηση  

  

Η βαθμολόγηση της εξέτασης των ξένων  
γλωσσών υιοθετεί τη μέτρηση της 
20βαθμης κλίμακας όπως και στα άλλα  
μαθήματα του Λυκείου και καταλήγει σε 
αυτή μετά από αναγωγή των μονάδων  
από την κλίμακα του 100.  
 
Η βαθμολόγηση του παραγόμενου  
κειμένου (Θέμα 3) γίνεται μέσω κοινής  
σχάρας βαθμολόγησης (με άριστα τις 30  
μονάδες στην κλίμακα του 100),  
η οποία περιλαμβάνει τα κριτήρια  
αξιολόγησης και τους περιγραφητές τους 
(βλ. Παράρτημα 2: Σχάρα βαθμολόγησης 
και κριτήρια αξιολόγησης). 

Επίπεδο γλωσσομάθειας  

που ελέγχουν τα θέματα 

Με βάση την ύλη που  

περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα  

εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται  

στα μαθήματα των ξένων  

γλωσσών, τα θέματα ελέγχουν: 
 

Επίπεδο γλωσσομάθειας  

 

 
από Α1- έως Α1+ 



 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

 ΚΑΙ  
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

 

 

Σελίδες 21 -24 



 
 ΘΕΜΑ 1: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

 
Αφετηρία για την πρώτη δοκιμασία είναι ένα διδαγμένο κείμενο, το οποίο 
σκόπιμο είναι να έχει γλωσσικά (και εφόσον είναι δυνατόν και τα 
γραφιστικά) χαρακτηριστικά τού κειμενικού είδους στο οποίο ανήκει.  
 

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κείμενα διαφόρων κειμενικών ειδών  
(βλ. Παράρτημα 1). 
Το διδαγμένο κείμενο, 150-180 λέξεων, συνοδεύεται από μία δοκιμασία με 
δέκα (10) ερωτήματα κατανόησης του κειμένου.  
Τα ερωτήματα είναι δυνατόν να ελέγχουν μόνο μία από τις παρακάτω 
δεξιότητες ή συνδυασμό των τριών παρακάτω: 
• τη σφαιρική κατανόηση 
• την κατανόηση επιμέρους πληροφοριών  
• τις έννοιες που αποτυπώνονται στο κείμενο με συγκεκριμένες λέξεις/ 

φράσεις 
 
Η δοκιμασία κατανόησης γραπτού λόγου είναι ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ/ Richtig-Falsch 
Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 3 μονάδες (10 Χ 3 = 30).  



ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

Από τα δέκα (10) ερωτήματα που ακολουθούν και τα δέκα ελέγχουν 
την κατανόηση επιμέρους πληροφοριών.  
Είναι στην διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντος να χρησιμοποιήσει και 
κάποια ερωτήματα που ελέγχουν τη σφαιρική κατανόηση του 
κειμένου.  



ΘΕΜΑ 2α: ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

(DE_2a_0_0000) 
 

Δίνεται μία (1) δοκιμασία  

που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας  

με πέντε (5) επιμέρους ερωτήματα.  

Ο τύπος της δοκιμασίας είναι  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
 

(20% της βαθμολογίας).  



 
ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 



ΘΕΜΑ 2β: ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Στο συγκεκριμένο δείγμα, τύπου Συμπλήρωση μέσω επιλογής, ελέγχεται η σωστή χρήση άρθρων, αντωνυμιών και προθέσεων.  

(Κωδ: DE_2β_A_000) 



 
 ΘΕΜΑ 3: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

 
Το τρίτο θέμα έχει σκοπό να ελέγξει 

την ικανότητα του εξεταζόμενου να παράξει κείμενο συνεχούς  

λόγου (π.χ. προσωπικό σημείωμα, email, μήνυμα για φόρουμ, κτλ.) 

έκτασης 80-120 λέξεων. 

Για το παραγόμενο κείμενο ορίζεται απαραίτητα το συγκειμενικό  

πλαίσιο (Kommunikativer Rahmen) της παραγωγής στην οδηγία 
της δοκιμασίας.  

Το κείμενο που παράγεται από τον εξεταζόμενο βαθμολογείται  

βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης  

στη σχάρα βαθμολόγησης του Παραρτήματος 2. 

 



ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

Η παραγωγή γραπτού λόγου 

βασίζεται στην  

οδηγία/παρότρυνση 

που δίνεται στη γερμανική 

γλώσσα.  
 

 

 

Είναι σκόπιμο  

η οδηγία/παρότρυνση  

να συνοδεύεται από  

ιδέες/πληροφορίες 

που θα μπορούσαν  

να βοηθήσουν 

τον εξεταζόμενο και  

να λειτουργήσουν ως 

έναυσμα για  

την παραγωγή του κειμένου. 

 (Κωδ: DE_3_Α_000) 



Marianne lernt Griechisch und  
sucht nach einem Brieffreund /  
einer Brieffreundin, die  
Griechisch spricht.  
Schreibe Marianne eine E-Mail  
(ca. 80-120 Wörter), in der du  
dich auf folgende Punkte  
beziehst: 
• Familienname und Vorname 
• Alter 
• Familie (Eltern, Geschwister, 

Großeltern, …) 
• Hobbys 
• Fremdsprachen 

ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  





 

Tι είναι «δοκιμασία» 

 
αντί του όρου «θέμα» χρησιμοποιείται ο όρος «δοκιμασία» που αναφέρεται σε  
ένα σύνολο ερωτημάτων τα οποία: 
 
(α) ελέγχουν την ίδια επιμέρους ικανότητα ή γνώση του εξεταζόμενου, 
(β)  έχουν το ίδιο κείμενο-αφετηρία ή μία ομάδα σύντομων ομοειδών κειμένων,  
(γ)  ανήκουν στον ίδιο τύπο ερωτήματος. 
 
Μια δοκιμασία, που αποτελείται από περισσότερα του ενός ερωτήματα, έχει μία  
μόνον κεντρική «οδηγία».  
Αυτό σημαίνει ότι σε όλα τα ερωτήματα που ακολουθούν, ο εξεταζόμενος συνεχίζει 
να αντιδρά με τον ίδιο τρόπο:  
επιλέγοντας μία από τρεις ή περισσότερες επιλογές, αντιστοιχίζοντας κάθε στοιχείο  
μιας ομάδας με κάποιο στοιχείο μιας άλλης ομάδας, γράφοντας μια λέξη σε κάθε 
κενό ενός κειμένου, κτλ. 



  
Τύποι δοκιμασιών 

   

1. Δοκιμασία «σωστό - λάθος» 
 

          2. Δοκιμασία «πολλαπλή επιλογή» 

3. Δοκιμασία «αντιστοίχιση» 

  4. Δοκιμασία «  μέσω επιλογής»  

5. 

 «Κλειστές» και «ανοικτές» απαντήσεις



  
Τύποι δοκιμασιών 

 
Οι δοκιμασίες αυτού του τύπου προβλέπουν ένα μόνο ερώτημα (item),   r/f 

 
 
 

Οι πληροφορίες αντλούνται από το κείμενο, αλλά διατυπώνονται διαφορετικά,  
π.χ. χρησιμοποιούνται συνώνυμες ή αντώνυμες λέξεις.  
Όλα τα ερωτήματα πρέπει να είναι αληθοφανή. 
 

Για να αποφευχθεί ο παράγοντας τύχη προβλέπεται, στον ίδιο τύπο και είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού, δεύτερη παραλλαγή με την προσθήκη τρίτης 
επιλογής, όπως: «η πληροφορία δεν υπάρχει στο κείμενο».  
 

Τρεις επιλογές:  
1. «σωστό»,  
2. «λάθος»,  
3. «η πληροφορία δεν υπάρχει στο κείμενο».  
 
Οι δοκιμασίες αυτού του τύπου με δύο μόνο επιλογές προτείνονται μόνο για το  
επίπεδο γλωσσομάθειας (Α1). 

  

1. Δοκιμασία «σωστό-λάθος» 
 



 

Οι δοκιμασίες αυτού του τύπου απαιτούν ένα ερώτημα ή τμήμα ερωτήματος 
(item) και μια απάντηση η οποία να έχει τρείς (3) δυνατές επιλογές: δηλαδή, μία 
σωστή και δύο παραπλανητικές.  
 

Απαιτούνται ειδικού είδους δεξιότητες και εμπειρία για να διατυπώσει το 
ερώτημα με ευκρίνεια και να παρέχει τη σωστή απάντηση μαζί με «καλούς 
παραπλανητές», οι οποίοι περιλαμβάνουν ανακρίβεια ή ανακρίβειες τις οποίες 
ο εξεταζόμενος μπορεί να καταλάβει με τον τρόπο που είναι διατυπωμένοι.  
 

Από μετρολογικής άποψης, ένας «καλός παραπλανητής» «ξεγελά»:  
(α) είτε ένα ποσοστό των εξεταζομένων περίπου ίσο με το ποσοστό των άλλων 

παραπλανητών,  
(β) είτε ένα ποσοστό των εξεταζομένων σαφώς μικρότερο από το ποσοστό που 

εξασφάλισε η σωστή απάντηση,  
(γ) είτε αποκλειστικά ή κυρίως τους εξεταζόμενους που στο σύνολο μιας 

δοκιμασίας εξασφάλισαν χαμηλή βαθμολογία.  
 
Τα ερωτήματα απαιτούν «αντικειμενικές» ή «κλειστές» απαντήσεις και η 
βαθμολόγηση γίνεται με «απαντητική κλείδα» η οποία εκπονείται μαζί με τη 
δοκιμασία.  

2. Δοκιμασία «πολλαπλή επιλογή» 



ελέγχει τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί να ταιριάξει δύο στοιχεία 
(τμήματα μιας φράσης, φράσεις ενός μηνύματος, ερώτηση και απάντηση, κτλ.) ενός συνόλου.  
 

Στις δοκιμασίες αντιστοίχισης υπάρχουν πάντα δύο λίστες με στοιχεία ή  αντικείμενα». 

Ελέγχεται η ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί τη σημασία,  

συνδυάζοντας γλωσσικούς δείκτες: μορφολογικούς, δομικούς, σημασιολογικούς, κτλ. 

3. Δοκιμασία «αντιστοίχιση» - Zuordnung 

Η αριστερή στήλη κάθε δοκιμασίας θα 
περιλαμβάνει πάντα πέντε (5) ερωτήματα (items)  

η δεξιά στήλη έξι (6) επιλογές (options).  

Ο εξεταζόμενος προσπαθεί να κάνει την 
αντιστοίχιση του πρώτου από τα πέντε (5) 
στοιχεία της αριστερής στήλης, να έχει έξι (6) 
δυνατές επιλογές, οι οποίες μειώνονται όσο 
προχωράει στην απάντηση των υπολοίπων 
ερωτημάτων.  

Τα εναπομείναντα (μη επιλεγέντα) στοιχεία της 
δεξιάς στήλης λειτουργούν κάθε φορά ως μία 
σωστή λύση και πέντε ή τέσσερις ή τρεις ή δύο 
ή ένας παραπλανητές.  
Όσο περισσότερα στοιχεία περιλαμβάνει η 
δεξιά στήλη τόσο περισσότεροι είναι οι 
παραπλανητές και τόσο δυσκολότερη και 
αξιόπιστη γίνεται η δοκιμασία.  

Η αλληλεξάρτηση των ερωτημάτων έχει ως συνέπεια αυτές οι δοκιμασίες να μειώνουν 
στο ελάχιστο την πιθανότητα τυχαίας εύρεσης της σωστής απάντησης.  



 

Τύπος δοκιμασίας που ελέγχει τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί να  
συμπληρώσει σε ένα κείμενο ή σε φράσεις τη «γραμματική» λέξη που λείπει κάνοντας 
την κατάλληλη επιλογή από ένα δεδομένο σύνολο λέξεων ή φράσεων που του 
προτείνονται.  
 
O τύπος αυτός χρησιμοποιείται συνήθως για έλεγχο της ικανότητας αναγνώρισης  
συντακτικών ή σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των προτεινομένων στοιχείων και των  
συμφραζομένων  του κειμένου που καλείται να συμπληρώσει.  
 
Oι προτεινόμενες επιλογές μπορεί να είναι αριθμητικά περισσότερες, ίσες, ή και 
λιγότερες από τα κενά (δηλαδή από τα ερωτήματα).  
 
Στην περίπτωση που είναι ίσες (δηλαδή 5) ή λιγότερες, δίνεται αυτονόητα στον 
εξεταζόμενο η δυνατότητα χρήσης ενός στοιχείου περισσότερες από μία φορά.  
 
Για λόγους τυποποίησης, θα είναι πάντα έξι (6).  
Αυτός ο τύπος δοκιμασίας στοχεύει κυρίως στον  έλεγχο της γλωσσικής επίγνωσης. 

4. Δοκιμασία «  μέσω επιλογής» - Was passt?  



Σε αυτόν τον τύπο υπάρχουν κενά σε ένα κείμενο ή σε φράσεις και ο εξεταζόμενος  

καλείται να τα συμπληρώσει γράφοντας τη λέξη που λείπει και είναι λέξη 
«περιεχόμενου» και όχι «γραμματική» λέξη, αφού εδώ ελέγχεται η ποικιλία 

Λεξιλογίου και όχι οι γραμματικές του γνώσεις.  
 

Δεν δίνεται κανενός είδους βοήθεια στον εξεταζόμενο για να συμπληρώσει το 
κείμενο (βλ. δείγμα 2.2.Α, σελ. 9).  
 

Για να βρει τη σωστή απάντηση ο εξεταζόμενος, θα πρέπει να λάβει υπόψη τα  

συμφραζόμενα και το γενικότερο συγκειμενικό πλαίσιο του κειμένου με το οποίο 

εξετάζεται.  

H δοκιμασία αυτή είναι «δυσκολότερη» από τη δοκιμασία τύπου «συμπλήρωσης 
μέσω επιλογής», αλλά ελέγχει με μεγάλη εγκυρότητα και αξιοπιστία τη σχετική 
ικανότητα του εξεταζόμενου, αφού δεν αφήνει περιθώριο τυχαίας εύρεσης της 
σωστής απάντησης στο ερώτημα. 
 

Ο τύπος αυτός απαιτεί απαντήσεις συγκλίνουσας παραγωγής λόγου, αλλά μπορεί να 

υπάρχουν περισσότερες των μία λέξεων που θα θεωρούνται σωστές/αποδεκτές 
και  αυτές πρέπει να αποτυπώνονται στην απαντητική κλείδα.   

5.  Δοκιμασία «συμπλήρωση βάσει συμφραζομένων»   



http://meleagros.iep.edu.gr/?page_id=12 

http://meleagros.iep.edu.gr/?page_id=12


 

Εύχομαι καλή επιλογή θεμάτων 

 και  
καλή ευκολία στην διόρθωση! 

 

«Καλή επιτυχία»  

σε όλους/όλες τους μαθητές/τις μαθήτριες! 

 

 

gkerkino@gmail.com 

 


