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 Για τη γερμανική γλώσσα 

επίπεδο: Α1- έως Α1+ 



Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου 

Από το διδάσκοντα 

• Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο  

150-180 λέξεων, το οποίο συνοδεύεται από 

μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που 

αποσκοπούν στον έλεγχο σφαιρικής 

κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους 

μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου. 

• Η δοκιμασία είναι ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ και κάθε 

απάντηση βαθμολογείται με 3 μονάδες.  

  

• (σύνολο 30 % = 10Χ3=30) 



 Δείγμα κατανόησης γραπτού λόγου 

από το διδάσκοντα 



Θέμα 2α Λεξικογραμματική 

Απο το διδάσκοντα 

    Δίνεται μία (1) δοκιμασία 

που αποσκοπεί στον 

έλεγχο λεξιλογικής 

ικανότητας με  5 επί 

μέρους ερωτήματα. 

Πρόκειται για ερωτήματα 

συμπλήρωσης μέσω 

επιλογής. 

 

      (σύνολο 20 %). 

  

 



Δείγμα λεξικογραμματικής από το 

διδάσκοντα 

 



Θέμα 2β.  Λεξικογραμματική 

 Από Tράπεζα θεμάτων 

    Δίδεται μία (1) δοκιμασία 

που αποσκοπεί στον 

έλεγχο γραμματικής 

ικανότητας με 5 

επιμέρους ερωτήματα. 

Πρόκειται για ερωτήματα 

συμπλήρωσης μέσω  

επιλογής. 

  

         (σύνολο 20%) 

  

     



Δείγμα λεξικογραμματικής από 

Τράπεζα θεμάτων 

 



Θέμα 3.  Παραγωγή γραπτού λόγου  

Από Tράπεζα θεμάτων 

 
• Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, 

80-120 λέξεων (π.χ προσωπικό σημείωμα, 

email, μήνυμα για forum, κλπ.)  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). 

•   

•  (σύνολο 30%). 

  

 



Δείγμα θέματος παραγωγής 

γραπτού λόγου 



Βαθμολόγηση 

• Η βαθμολόγηση της εξέτασης υιοθετεί τη 

μέτρηση της βαθμολογίας στην κλίμακα 

του 20 όπως και στα άλλα μαθήματα του 

Λυκείου και καταλήγει σε αυτή μετά από 

αναγωγή των μονάδων από την κλίμακα 

του 100. 

 



Βαθμολόγηση 

•  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. 



Σχάρα  βαθμολόγησης 

παραγωγής γραπτού λόγου 

 



Πότε μηδενίζεται το γραπτό της 

δοκιμασίας 3 

1. Κενή κόλλα 

 

2.Μη αναγνώσιμη γραφή (Δυσανάγνωστο 

κείμενο σε βαθμό που ο βαθμολογητής αδυνατεί να το 

διαβάσει) 

 

3.Ακατανόητο κείμενο (αποτελούμενο από 

ασύνδετες  λέξεις και φράσεις χωρίς νόημα) 

 

4.Ανεπαρκής έκταση κειμένου (Κείμενο που 

δεν δίνει αρκετά στοιχεία στο βαθμολογητή ώστε να 

αξιολογήσει τα επιμέρους κριτήρια) 



Τυπολογία δοκιμασιών 

 

• σωστό-λάθος 

• πολλαπλή επιλογή 

• αντιστοίχιση 

• συμπλήρωση μέσω 

επιλογής 

• συμπλήρωση μέσω 

συμφραζομένων  

• κλειστές και ανοικτές 

απαντήσεις 

 



Σημαντικά 

 

• Δεν επιτρέπεται δεύτερη επιλογή 

(κλήρωση) στην ξένη γλώσσα 

 

• Η Τράπεζα θεμάτων ανοίγει 3 ώρες πριν 

την εξέταση για την ξένη γλώσσα 

 

• Συνίσταται η ξένη γλώσσα να εξετάζεται 

σε δεύτερο κύκλο 

• Ώρα εξέτασης  120 λεπτά 

 



Σημαντικά 

• Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους 

σε κάποιο λύκειο δεν καταστεί δυνατή η 

κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο 

οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης και η 

σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στο 

επίπεδο της Διεύθυνσης. Τα θέματα 

αποστέλλονται στο σχολείο με τον 

προσφορότερο τρόπο. 

 



Σημαντικά 

• Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης 

εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε 

περίπτωση εξέτασης μαθητών που για λόγους 

ασθένειας δεν προσήλθαν στις 

προγραμματισμένες εξετάσεις ενημερώνεται 

σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και καθορίζεται 

από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης για την 

οποία ενημερώνεται το I.E.Π. και ο Διόφαντος. 

 



Σημαντικά 

 

    Στις επαναληπτικές 

εξετάσεις Σεπτεμβρίου οι 

μαθητές λαμβάνουν 

θέματα από την 

Τράπεζα Θεμάτων όπως 

και στις εξετάσεις 

Ιουνίου. 



 

 

 

 

 
Ιστοσελίδα για υποβολή θεμάτων για την Τράπεζα καθώς και για τις 

προδιαγραφές των θεμάτων: 

http://meleagros.iep.edu.gr/     

Οι οδηγίες βασίζονται στο  εγχειρίδιο με τις προδιαγραφές-οδηγίες για τη 

διαμόρφωση των θεμάτων που εξέδωσε το ΙΕΠ και στις σχετικές υπουργικές 

αποφάσεις 30631/Γ2 04-03-2014 & 4703/7-05-2014 

http://meleagros.iep.edu.gr/
http://meleagros.iep.edu.gr/


Γυμνάσιο 

 



A΄  Γυμνασίου 

1. Δίνεται στους μαθητές 

διδαγμένο κείμενο το οποίο 

αποτελείται από  70-100 

λέξεις και γράφεται στον 

πίνακα ή διανέμεται 

φωτοτυπημένο ή 

πολυγραφημένο. Οι μαθητές 

απαντούν σε 4 ερωτήσεις με 

τις οποίες ελέγχεται η 

κατανόηση του 

περιεχομένου. Η κάθε 

ερώτηση βαθμολογείται με 

2,5 μονάδες (4x2,5=10) 



Α΄  Γυμνασίου 

2. Απαντούν σε 4 παρατηρήσεις μέσα ή έξω από 

το κείμενο που αφορούν τη γραμματική και το 

συντακτικό της ξένης γλώσσας. 

• Κάθε παρατήρηση αναφέρεται σε διαφορετικό 

γραμματικό  ή συντακτικό φαινόμενο, μπορεί να 

αναλύεται σε 2-3 ερωτήσεις και είναι του τύπου: 

συμπλήρωση ή τροποποίηση  φράσεων ή 

προτάσεων ή μικρών παραγράφων, 

αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων σε προτάσεις.  

• Η κάθε παρατήρηση βαθμολογείται με 0-2,5 

μονάδες (4χ2,5=10). 

 



Β΄  &  Γ΄  Γυμνασίου 

1. Δίνεται στους μαθητές 

διδαγμένο κείμενο το οποίο 

αποτελείται από  100-130 λέξεις 

και γράφεται στον πίνακα ή 

διανέμεται φωτοτυπημένο ή 

πολυγραφημένο. Οι μαθητές 

απαντούν σε τέσσερεις (4) 

ερωτήσεις με τις οποίες 

ελέγχεται η κατανόηση του 

περιεχομένου. Η κάθε ερώτηση 

βαθμολογείται με 2 

μονάδες(4x2=8) 

 



Β΄  &  Γ΄  Γυμνασίου 

2. Απαντούν σε τέσσερις (4) παρατηρήσεις μέσα ή 

έξω από το κείμενο που αφορούν τη γραμματική 

και το συντακτικό της ξένης γλώσσας. 

• Κάθε παρατήρηση αναφέρεται σε διαφορετικό 

γραμματικό  ή συντακτικό φαινόμενο, μπορεί να 

αναλύεται σε 2-3 ερωτήσεις και είναι του τύπου: 

συμπλήρωση ή τροποποίηση  φράσεων ή 

προτάσεων ή μικρών παραγράφων, 

αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων σε προτάσεις.  

• Η κάθε παρατήρηση βαθμολογείται  από 0-2 

μονάδες (4x2=8) 



Β΄  &  Γ΄  Γυμνασίου 

3. Από τους  μαθητές της  Β΄ 

και  Γ΄ Τάξης ζητείται 

επιπλέον η γραφή καθ’ 

υπαγόρευση διδαγμένου 

κειμένου 50-70 λέξεων για 

τον έλεγχο της 

ορθογραφίας. Η 

ορθογραφία βαθμολογείται 

από 1-4 μονάδες. 

  

 



Β΄  &  Γ΄   Λυκείου 

α) Δίνεται στους 

μαθητές διδαγμένο 

κείμενο 150-180 

λέξεων και τέσσερις 

ερωτήσεις 

κατανόησής του. 

Κάθε ερώτηση μπορεί 

να  αναλύεται σε 

περισσότερα 

υποερωτήματα. 



Β΄  &  Γ΄   Λυκείου 

β) Δίνονται τέσσερεις 

(4) παρατηρήσεις 

γραμματικο-

συντακτικών 

φαινομένων, μέσα 

από το κείμενο. Κάθε 

παρατήρηση μπορεί 

να έχει δύο (2) έως 

τέσσερα (4) 

ερωτήματα. 

 



Β΄  &  Γ΄   Λυκείου 
    

 γ)Ο μαθητής καλείται να 

παραγάγει γραπτό λόγο 

(καθοδηγούμενο ή 

ελεύθερο) 120-150 λέξεων. 

     

   Η βαθμολογία κατανέμεται 

κατά 35%  στις ερωτήσεις της 

κατηγορίας α και β και κατά 

30% στην παραγωγή 

γραπτού λόγου. 

 



Αξιολόγηση μαθητών με  

μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία 



Αξιολόγηση μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες 

• Οι μαθητές με δυσλεξία εξετάζονται προφορικά 

• Στην προφορική εξέταση  μπορούν να 

χρησιμοποιούν πρόχειρο για να καταγράψουν 

τις σκέψεις τους πριν τις πουν προφορικά 

• Αν επιθυμούν μπορούν να συμπληρώσουν 

κάποιο  θέμα γραπτά και να αξιολογηθεί γραπτά 

αλλά θα πρέπει προηγουμένως να  το έχουν πει 

στον εξεταστή 



 

Σας εύχομαι καλή δύναμη  και  

καλή επιτυχία στους μαθητές σας! 

 


