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1. Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της ύλης, αλλάζει ο τρόπος επιλογής 

της διδασκόμενες ύλης για την ξένη γλώσσα και απελευθερώνεται ο 

εκπαιδευτικός από την υποχρέωση να ακολουθεί «κατά γράμμα» της 

σειρά των Ενοτήτων και των σελίδων του σχολικού εγχειριδίου. 

2. Εφαρμόζεται το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες. 

3. Ορίζονται επίπεδα γλωσσομάθειας ανά τάξη. 

4. Αλλάζει ο τρόπος της γραπτής εξέτασης και της αξιολόγησης των 

μαθητών. 

5. Εφαρμόζεται πιλοτικά η περιγραφική αξιολόγηση. 
 

Τι νέο για το 2016-2017; 



1. Εξορθολογισμός ύλης - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Δεδομένου ότι οι ώρες που προσφέρεται η β’ ξένη γλώσσα στο δημοτικό σχολείο είναι μόνο δύο, γενικά οι 

μαθητές αναμένεται να είναι ακόμη σε επίπεδο «αρχαρίου» (επίπεδο Α1-) και ολοκληρώνοντας την ΣΤ’ 

Δημοτικού να είναι σε θέση:  

 να διαβάσουν και να γράψουν λέξεις και φράσεις χρησιμοποιώντας τη λατινική αλφάβητο  

 να αναγνωρίσουν ή/και να χρησιμοποιήσουν (γραπτά ή/και προφορικά) αριθμούς, λεξιλόγιο και φράσεις 

σχετικά με:  

 - το σχολείο (π.χ. την τάξη, τα σχολικά αντικείμενα, χώρους)  

 - την οικογένεια και το σπίτι (π.χ. τα δωμάτια, έπιπλα, αντικείμενα σπιτιού) 

 - την εξωτερική εμφάνιση ατόμων (π.χ. ρούχα, χρώματα) και αντικειμένων  

 - τις ημέρες της εβδομάδας  

 - τις καθημερινές συνήθειες και τις συνήθειες στον ελεύθερο χρόνο 

 - τοποθεσίες, καιρικά φαινόμενα και τις εποχές του χρόνου  

 - τη διατροφή  

 - τις καθημερινές συνήθειες ατομικής υγιεινής  

 - τη φροντίδα του σπιτιού  

 - το φυσικό περιβάλλον και τα ζώα. 

 

 



να μπορούν να αναγνωρίσουν/κατανοήσουν ή/και να χρησιμοποιήσουν προφορικά 

(και γραπτά –αν και όχι πάντα) απλές γλωσσικές δομές για:  

• να χαιρετήσουν, να αυτοσυστηθούν ή να συστήσουν ένα μέλος της οικογένειας, 

έναν φίλο, κτλ.  

• να πουν τι μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι ή ένας τρίτος  

• να αναφερθούν ή/και να ανταλλάξουν πληροφορίες για τις καθημερινές τους 

συνήθειες  

• να αναφερθούν σε συναισθήματα, στο πώς νιώθουν οι ίδιοι και άλλοι  

• να πουν τι έχουν/δεν έχουν ή τι έχει/δεν έχει κάποιος άλλος  

• να αναγνωρίσουν ή να δώσουν εντολές και οδηγίες  

• να περιγράψουν στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης ή/και να συγκρίνουν άτομα, 

ζώα, αντικείμενα  

• να αναφερθούν σε δουλειές του σπιτιού  

• να ανταλλάξουν απλές πληροφορίες για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου  

• να μιλήσουν για το τι μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν  

• να μιλήσουν για το πόσο συχνά κάνουν οι ίδιοι ή γίνεται κάτι.  



1. Εξορθολογισμός ύλης – ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

Τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της Γαλλικής είναι τα 

εξής:  

• Α΄ Γυμνασίου, Action. fr-gr 1 (Ενότητες: 0, 1, 2, 3)  

• Β΄ Γυμνασίου, Action. fr-gr 1 (Ενότητες: 4, 5, 6, 7)  

• Γ΄ Γυμνασίου, Action. fr-gr 3 (Ενότητες: 0, 1, 2, 3,4)  

Δεδομένης της έλλειψης του τεύχους Action.fr-gr 2 που θα αποτελούσε φυσική συνέχεια 

του 1ου τεύχους, ο εκπαιδευτικός, ιδιαίτερα στη Γ΄ Γυμνασίου, καλείται να περιοριστεί 

μόνο στα περιεχόμενο του διδακτικού εγχειριδίου (Action.fr-gr 3) που θεωρεί κατάλληλο 

για το επίπεδο των μαθητών. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να αξιοποιήσει άλλες πηγές 

διδακτικού υλικού το οποίο εκτιμά ότι ανταποκρίνεται στο Επίπεδο Γλωσσομάθειας των 

μαθητών ώστε να συνδεθεί το περιεχόμενο του μαθήματος με την πρωθύστερη γνώση 

και να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη διδασκαλία/εκμάθηση της Γαλλικής. Για τον σκοπό 

αυτό θα σταλούν από το ΙΕΠ αναλυτικές οδηγίες για τη στοχοθεσία αλλά και για τη χρήση 

και αξιοποίηση διδακτικού υλικού στη Γ΄ Γυμνασίου (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, σενάρια 

διδασκαλίας, διαδικτυακές πηγές, δραστηριότητες κτλ). 



1. Εξορθολογισμός ύλης – ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 

 

Εξάλλου είναι πιθανό, σε ορισμένα σχολεία (π.χ. Πρότυπα, Πειραματικά, Ιδιωτικά με 

άδεια παρέκκλισης), αλλά και σε ορισμένα τμήματα ξένης γλώσσας η προτεινόμενη 

διδακτέα ύλη που περιλαμβάνεται στα σχολικά εγχειρίδια να μην αντιστοιχεί στο επίπεδο 

γλωσσομάθειας των μαθητών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός είναι χρήσιμο 

να επιλέγει τους διδακτικούς στόχους, την ύλη και το περιεχόμενο σε σχέση με το 

επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών του κάθε τμήματος και, ενδεχομένως, ανεξάρτητα 

από το σχολικό βιβλίο, αξιοποιώντας άλλες πηγές διδακτικού υλικού, π.χ. ιστοσελίδες 

κρατικών φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας ή από φορείς νομικών 

προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χαίρουν δημόσιας αναγνώρισης για το εκπαιδευτικό 

και πολιτιστικό έργο που προσφέρουν. 



μετά από προσπάθειες χρόνων υπογράφεται το   σχ.   Έτος    2016 - 17  
το νέο ΕΠΣ-Ξγ (ΦΕΚ 2871/τεύχος δεύτερο,09-09-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξ.Γ. 



Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών  

για τις Ξ.Γ. 



Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών  

για τις Ξ.Γ. 

Αλλά όχι  

το ΠΩΣ  

θα το κάνει 



3. Αναμενόμενα επίπεδα γλωσσομάθειας 
(Βάσει των ωρών διδασκαλίας) 

Α΄ ξένη γλώσσα Β΄ ξένη γλώσσα 

Δημοτικό Δημοτικό 

Γ΄ τάξη A1- 

  
Δ΄ τάξη A1 

Ε΄ τάξη A1+ Ε΄ τάξη A1- 

Στ΄ τάξη  A2- Στ΄ τάξη A1- 

Γυμνάσιο Γυμνάσιο 

Α’ τάξη Επίπεδο Α2-/B1- Α’ τάξη Επίπεδο Α1-/A1 

Β’ τάξη Επίπεδο Β1-/Β1 Β’ τάξη Επίπεδο Α1/A1+  

Γ’ τάξη Επίπεδο Β1+/Β2- Γ’ τάξη Επίπεδο A1+/Α2 



Διαπιστώσεις:            Ώρες καθοδηγούμενης μελέτης 

 

                                      επίπεδο γλωσσομάθειας 

 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 Γ2 

Σύνολο διδακτικών 

ωρών 
115 230 460 720 1.040 1.680 



Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών  

για τις Ξ.Γ. 

Τι περιέχει; 



Περιληπτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας 



Αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας 

 Αφορούν τις εξής επικοινωνιακές δεξιότητες: 
 Κατανόηση γραπτού λόγου 

 Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτής διάδρασης 

 Γραπτή διαμεσολάβηση 

 Κατανόηση προφορικού λόγου 

 Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορικής 
διάδρασης 

 Προφορική διαμεσολάβηση 



Αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας - 

Κατανόηση γραπτού λόγου 



Αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας - Παραγωγή γραπτού 

λόγου και γραπτής διάδρασης 



 



Σχεδιάζοντας μια μαθησιακή ενότητα με 

βάση  

το νέο ΕΠΣ Ξ.Γ. 

 



Από πού να ξεκινήσω; (1) 

1. Από τη μελέτη του Ε.Π.Σ – Ξ.Γ. 

α. Τη θεωρητική τεκμηρίωση. 

β. Τους Στόχους (Δείκτες Επικοινωνιακής 
Επάρκειας) που θέτει ανά επίπεδο 
γλωσσομάθειας. 

 

 

γ. Τη Γλωσσική Ύλη που πρέπει να γνωρίζει ο 
μαθητής για να φτάσει σε αυτούς τους Στόχους. 

δ. Τα Κειμενικά Είδη που μπορείς/πρέπει να 
χρησιμοποιήσεις. 

 



Παράδειγμα επιλογής γλωσσικής ύλης και 

κειμενικών ειδών 



ΤΙ αναμένεται  
να μπορεί να κάνει  

ο μαθητής; 
(Περιληπτικοί & 

αναλυτικοί  
δείκτες  

επικοινωνιακής 
επάρκειας) 

 

Επικοινωνιακοί στόχοι  
 
 

Γλωσσικά μέσα 
(γραμματικά  

και  
λεξιλογικά) 

Κειμενικά Είδη 

Σχηματικά, η πορεία που ακολουθείται: 



4. Αλλαγές στην ενδοσχολική αξιολόγηση 

 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των 
τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια: 

 

1. Συμμετοχή του μαθητή στην τάξη (Προφορική επίδοση) 

2. Γραπτές δοκιμασίες (διαγωνίσματα) 

Ωριαία δοκιμασία + ολιγόλεπτες δοκιμασίες (τεστ) 

Εργασία/ες στην τάξη ή στο σπίτι, ομαδικά ή ατομικά 

 Συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ομαδικές ή ατομικές (Β’ Τρίμηνο) 

 



Τι προβλέπει το Π.Δ 126/2016; 
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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: 

 α) 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., 

 β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής 

μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά, 

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

εργασίες 

 δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, 

 ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 
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Άρθρο 3 

Διαδικασία αξιολόγησης 

 Β. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές 

είναι: 

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και 

καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν 

διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ή 

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που 

διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. 
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 Στα μαθήματα της Ομάδας Β' διενεργείται μία ωριαία 

γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου 

τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων 

μάθημα της δεύτερης ομάδας δύναται να επιλέξει, αντί 

της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο 

τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής 

δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές 

του τμήματος ή των τμημάτων.  

31 Άρθρο 3 

Διαδικασία αξιολόγησης 



 Ε. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής 

περιορισμούς: 

α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο, 

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. 

32 Άρθρο 3 

Διαδικασία αξιολόγησης 



 1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης στις ξένες γλώσσες κατά τη διάρκεια των 
τετραμήνων ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών: 

α) να κατανοούν γραπτό λόγο διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα και να απαντούν σε 
σχετικά ερωτήματα επιλογής που τίθενται στην ξένη γλώσσα ή, στην περίπτωση που 
επιδιώκεται ο έλεγχος δεξιοτήτων αναγνωστικής διαγλωσσικής διαμεσολάβησης, 
στην ελληνική γλώσσα 

β) να κάνουν τις ορθές και κατάλληλες γλωσσικές επιλογές με βάση το συγκείμενο 
και γενικότερα την περίσταση επικοινωνίας, αποδεικνύοντας πως έχουν αναπτύξει 
γλωσσική επίγνωση ανάλογη με το επίπεδο γλωσσομάθειας τους 

γ) να κατανοούν προφορικό λόγο διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα και να 
απαντούν στην ξένη γλώσσα σε ερωτήσεις επί του προφορικού κειμένου 

δ) να παραγάγουν γραπτά συνεχή ή ασυνεχή κείμενα στην ξένη γλώσσα, είτε με 
αφορμή οπτικά ή/και λεκτικά ερεθίσματα στην ξένη γλώσσα είτε με αφορμή κείμενο 
ή φράσεις στην ελληνική γλώσσα για τον έλεγχο δεξιοτήτων γραπτής διαγλωσσικής 
διαμεσολάβησης. 

33 Άρθρο 17 

Αξιόλογη ση στις ξένες γλώσσες 



 2. Στην περίπτωση που απαιτείται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση για την 
προαγωγή ή την απόλυση μαθητή/τριας, τα θέματα της εξέτασης για κάθε 
ενότητα διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας των 
μαθητών στην εξεταζόμενη ξένη γλώσσα. Τα προς εξέταση επίπεδα 
γλωσσομάθειας, τα οποία είναι σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης όπως αυτά περιγράφονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα 
Σπουδών Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) για την υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι τα εξής: 
Α1, Α2, Β1 και Β2. 

 3. Οι ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις κάθε γλώσσας και κάθε επιπέδου 
γλωσσομάθειας αποσκοπούν στον έλεγχο των εξής ικανοτήτων των 
μαθητών/τριών: 

 1) Κατανόησης γραπτού λόγου και γλωσσικής επίγνωσης 

 2) Κατανόησης προφορικού λόγου 

 3) Παραγωγής γραπτού λόγου και γραπτής διαμεσολάβησης 

34 Άρθρο 17 

Αξιόλογη ση στις ξένες γλώσσες 



Ενότητες εξέτασης 

 Α) Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση 

(8 μονάδες) 

 

 Β) Κατανόηση προφορικού λόγου  

(4 μονάδες) 

 

 Γ) Παραγωγή γραπτού λόγου (και γραπτή διαμεσολάβηση1) 

(8 μονάδες) 

 

1 Μόνο για τα επίπεδα Β 

 

o Σύνολο μονάδων 20 



1ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΩΡΙΑΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

36 

ΠΕΝΤΕ (5) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 5 μονάδες 

5 ερωτήματα/items κατανόησης Χ 1 μον. = 5 μονάδες 

ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (ΛΕΞΞΙΛΟΓΙΟ): 2 μονάδες 

5 ερωτήματα/items Χ 0,4 μον. = 2 μονάδες 

ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ): 3 μονάδες 

5 ερωτήματα/items Χ 0,6 μον. = 3 μονάδες 

ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: 5 μονάδες 

5 ερωτήματα/items Χ 1 μον. = 5 μονάδες 

ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 5 μονάδες 

Συμπλήρωση ημιτελούς/ών κειμένου/ων ή σύνταξη σύντομου κειμένου  

ΣΥΝΟΛΟ: 20 μονάδες 
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ΕΞΙ (6) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

ΔΥΟ (2) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 7 μονάδες 

10 ερωτήματα/items κατανόησης Χ 0,7 μον. = 7 μονάδες 

ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (ΛΕΞΞΙΛΟΓΙΟ): 2,5 μονάδες 

5 ερωτήματα/items Χ 0,5 μον. = 2,5 μονάδες 

ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ): 3,5 μονάδες 

5 ερωτήματα/items Χ 0,7 μον. = 3,5 μονάδες 

ΔΥΟ (2) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: 7 μονάδες 

10 ερωτήματα/items Χ 0,7 μον. = 7 μονάδες 

ΣΥΝΟΛΟ: 20 μονάδες 

2ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΩΡΙΑΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
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ΕΞΙ (6) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

ΔΥΟ (2) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 7 μονάδες 

10 ερωτήματα/items κατανόησης Χ 0,7 μον. = 7 μονάδες 

ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (ΛΕΞΞΙΛΟΓΙΟ): 2 μονάδες 

5 ερωτήματα/items Χ 0,4 μον. = 2 μονάδες 

ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ): 3 μονάδες 

5 ερωτήματα/items Χ 0,6 μον. = 3 μονάδες 

ΔΥΟ (2) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 8 μονάδες 

- Συμπλήρωση ημιτελούς/ών κειμένου/ων = 3 μονάδες 

- Σύνταξη σύντομου κειμένου = 5 μονάδες 

ΣΥΝΟΛΟ: 20 μονάδες 

3ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΩΡΙΑΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 



Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α1 (Α1/Α/Α1+) 

 
 Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση (8/20) 
 
  

Τύπος 
δοκιμασίας 

Αξιολογούμενη 
ικανότητα 

Αριθμός 
δοκιμασιών 

Αριθμός 
ερωτημάτων 

Βαρύτητα 
Αριθμός 
λέξεων 

1 Επιλογή 

Κατανόηση γενικών και 
επιμέρους νοημάτων 
του κειμένου/των 
κειμένων 

2 10 (5+5) 10 x 0,4 = 4 ±70 

2 Επιλογή 
Λεξιλογική ικανότητα 
(γλωσσική επίγνωση σε 
επίπεδο πρότασης). 

1 5 5 x 0,3 = 1,5 

3 Συμπλήρωση 
Γραμματική ικανότητα 
(γλωσσική επίγνωση σε 
επίπεδο πρότασης). 

1 5 5 x 0,5 = 2,5 

Σύνολο 4 20 
(10Χ0,4)+(5Χ0,3)+
+(5Χ0,5)=8 

1/3 

Θεματικές: σχετικά με προσωπικά στοιχεία, οικείες καθημερινές πρακτικές, απλές 

κοινωνικές καταστάσεις και ανάγκες. ΓΑΛΛΙΚΑ\A1-LEVEL_M1FR ΚΓΛ αα1 αα2 αβ αγ.pdf 

ΓΑΛΛΙΚΑ/A1-LEVEL_M1FR ΚΓΛ αα1 αα2 αβ αγ.pdf
ΓΑΛΛΙΚΑ/A1-LEVEL_M1FR ΚΓΛ αα1 αα2 αβ αγ.pdf
ΓΑΛΛΙΚΑ/A1-LEVEL_M1FR ΚΓΛ αα1 αα2 αβ αγ.pdf
ΓΑΛΛΙΚΑ/A1-LEVEL_M1FR ΚΓΛ αα1 αα2 αβ αγ.pdf
ΓΑΛΛΙΚΑ/A1-LEVEL_M1FR ΚΓΛ αα1 αα2 αβ αγ.pdf
ΓΑΛΛΙΚΑ/A1-LEVEL_M1FR ΚΓΛ αα1 αα2 αβ αγ.pdf
ΓΑΛΛΙΚΑ/A1-LEVEL_M1FR ΚΓΛ αα1 αα2 αβ αγ.pdf
ΓΑΛΛΙΚΑ/A1-LEVEL_M1FR ΚΓΛ αα1 αα2 αβ αγ.pdf
ΓΑΛΛΙΚΑ/A1-LEVEL_M1FR ΚΓΛ αα1 αα2 αβ αγ.pdf
ΓΑΛΛΙΚΑ/A1-LEVEL_M1FR ΚΓΛ αα1 αα2 αβ αγ.pdf


    A (VRAI) B (FAUX) 

1. Η αφίσα διαφημίζει μια εκδήλωση σχετικά με τον αθλητισμό.     

2. Η εκδήλωση πραγματοποιείται την Κυριακή 23 Μαΐου 2015.     

3. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν.     

4. Η εκδήλωση περιλαμβάνει έκθεση βιβλίου.     

5. 
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να φέρουν μαζί τους 

φαγητό για να κάνουν πικ-νικ. 
    



2ο Παράδειγμα (Αντιστοίχισης) 

À quel évènement se réfère chacun des messages ci-dessous ? Attention ! Il y a un évènement 
en trop. Associe les évènements et les messages.  

Σε ποια εκδήλωση αναφέρονται αυτά τα μηνύματα; Προσοχή! Υπάρχει μία επιπλέον 
εκδήλωση. Αντιστοίχισε τις εκδηλώσεις με τα μηνύματα.   

A. Β. C. D. E. F. 

Κινηματογρα-φική 

ταινία 
Έκθεση βιβλίου 

Σχολική  

γιορτή 
Αγώνας ποδοσφαίρου Έκθεση φωτογραφίας Συναυλία 

1 2 3 4 5 

          





4/9/2016 



4/9/2016 





Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α1 (Α1/Α/Α1+) 

  Τύπος δοκιμασίας 
Αξιολογούμενη 
ικανότητα 

Αριθμός 
δοκιμασιών 

Αριθμός 
ερωτημάτων 

Βαρύτητα Διάρκεια 

1 Επιλογή 

Κατανόηση γενικών 
και επιμέρους 
πληροφοριών του 
κειμένου/των 
κειμένων 

1 5 5 x 0,4 = 2 

1-2΄ 

(1+ κείμενα) 

2 ακροάσεις 

2 Συμπλήρωση 

Κατανόηση γενικών 
και επιμέρους 
πληροφοριών του 
κειμένου/των 
κειμένων 

 

1 5 
5 x 0,4 = 2 

 

Σύνολο 2 10 10Χ0,4=4 1-2’ 

2/3 

 Κατανόηση προφορικού λόγου (4/20) 

 



Παράδειγμα δοκιμασίας κατανόησης 
προφορικού λόγου 



4/9/2016 



Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α1 (Α1/Α/Α1+) 

3/3 

 Παραγωγή γραπτού λόγου (8/20) 
  Τύπος 

δοκιμασίας 
Αξιολογούμενη 
ικανότητα 

Αριθμός 
δοκιμασιών 

Κειμενικός τύπος 
Αριθμός 
λέξεων 

Βαρύτητα 

1 Συμπλήρωση 
Παραγωγή 
γραπτού λόγου 

1 (1-5 ημιτελή 
σύντομα 
κείμενα) 

Ερωτηματολόγιο, 
quiz, φυλλάδιο, 
comics, λεζάντες, 
κ.λπ.  

>30 3 

2 

Σύνταξη 
σύντομου 
κειμένου 

Παραγωγή 
γραπτού λόγου 

1 

Σημείωμα σε 
φίλο ή γνωστό, 
ηλεκτρονικό 
μήνυμα, καρτ-
ποστάλ, 
πρόσκληση, κ.λπ. 

>50 5 

Σύνολο 2 >80 8 

49 



Παράδειγμα παραγωγής γραπτού λόγου 
(συμπλήρωση ημιτελούς κειμένου) 

4/9/2016 





4/9/2016 



Παράδειγμα παραγωγής γραπτού λόγου 
(Σύνταξη σύντομου κειμένου) 

4/9/2016 



Vous avez envie de publier une présentation d’une chanteuse dans le blog de 
votre classe de français. Pour rédiger votre texte (50 mots environ)  vous vous 
appuyez sur la fiche suivante que vous avez trouvée sur Internet. 
 

Nom : Adila Sedraia 

Pseudonyme : Indila 

Métier : Chanteuse 

Lieu de naissance : Paris, France 

Date de naissance : 25/3/1979 

Nationalité des parents : Algérienne 

États civil : Célibataire 

Taille : 1.65 

Poids : 57 

Cheveux : Longs, bruns 

Couleur des yeux : Marron 

Genre musical : Pop, RnB 

Caractère : Timide, gentille 

Langues étrangères : Anglais, espagnol 

Plats préférés : Poisson, pâtes, poulet 

Style vestimentaire : Tailleurs, chemisiers, jeans  

Loisirs préférés : Danse, peinture, cinéma 

Projets pour l’avenir : Créer une association pour les enfants 





Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α2 (Α2-/Α2/Α2+) 

 Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση (8/20) 
 

  
Τύπος 
δοκιμασίας 

Αξιολογούμενη ικανότητα 
Αριθμός 
δοκιμασιών 

Αριθμός 
ερωτημάτων 

Βαρύτητα 
Αριθμός 
λέξεων 

1 Επιλογή 
Κατανόηση γενικών και 
επιμέρους νοημάτων του 
κειμένου/των κειμένων 

2 10 (5+5) 10 x 0,4 = 4 
100 (1+ 
κείμενα) 

2 Επιλογή 
Λεξιλογική ικανότητα 
(γλωσσική επίγνωση σε 
επίπεδο πρότασης). 

1 5 5 x 0,3 = 1,5 

3 Συμπλήρωση 
Γραμματική ικανότητα 
(γλωσσική επίγνωση σε 
επίπεδο πρότασης). 

1 5 5 x 0,5 = 2,5 

Σύνολο 4 20 
(10x0,4)+(5x0,3)+ 

+(5x0,5)=8 

1/3 



Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α2 (Α2-/Α2/Α2+) 

  Τύπος δοκιμασίας 
Αξιολογούμενη 
ικανότητα 

Αριθμός 
ερωτημάτων 

Βαρύτητα Διάρκεια 

1 Επιλογή 

Κατανόηση γενικών και 
επιμέρους 
πληροφοριών του 
κειμένου/των κειμένων 

5 5 x 0,4 = 2 

1,5-2΄ 

(1+ κείμενα) 

2 ακροάσεις 

2 Συμπλήρωση 

Κατανόηση γενικών και 
επιμέρους 
πληροφοριών του 
κειμένου/των κειμένων 

 

5 
5 x 0,4 = 2 

 

Σύνολο 10 4 
1,5-2΄ 

 

2/3 

 Κατανόηση προφορικού λόγου (4/20) 

 



Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Α2 (Α2-/Α2/Α2+) 

3/3 

 Παραγωγή γραπτού λόγου (8/20) 

  Τύπος δοκιμασίας 
Αξιολογούμενη 
ικανότητα 

Κειμενικός τύπος 
Αριθμός 
λέξεων προς 
συμπλήρωση 

Βαρύτητα 

1 

Συμπλήρωση (1-5 
ημιτελών σύντομων 
κειμένων) 

Παραγωγή 
γραπτού λόγου 

Ερωτηματολόγιο, 
quiz, φυλλάδιο, 
comics, λεζάντες, 
κ.λπ.  

>40 
3 

 

2 
Σύνταξη σύντομου 
κειμένου 

Παραγωγή 
γραπτού λόγου 

Σημείωμα σε φίλο 
ή γνωστό, 
συνταγή, 
πρόσκληση, 
ανακοίνωση, κ.λπ 

>60 5 

Σύνολο >100 8 



Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Β1 (Β1-/Β1/Β1+) 

 Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση (8/20) 
 

1/3 

  
Τύπος 
δοκιμασίας 

Αξιολογούμενη ικανότητα 
Αριθμός 
δοκιμασιών 

Αριθμός 
ερωτημάτων 

Βαρύτητα 
Αριθμός 
λέξεων 

1 Επιλογή 
Κατανόηση γενικών και 
επιμέρους νοημάτων του 
κειμένου/των κειμένων 

2 10 (5+5) 10 x 0,4 = 4 

150  

(1+ 

κείμενα) 

2 Επιλογή 
Λεξιλογική ικανότητα 
(γλωσσική επίγνωση σε 
επίπεδο πρότασης). 

1 5 5 x 0,3 = 1,5 

3 Συμπλήρωση 
Γραμματική ικανότητα 
(γλωσσική επίγνωση σε 
επίπεδο πρότασης). 

1 5 5 x 0,5 = 2,5 

Σύνολο 4 20 
(10x0,4)+(5x0,3)+ 

+(5x0,5)=8 

150  

 

Θεματικές: κοινωνικά θέματα, ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας. 
ΑΓΓΛΙΚΑ\Αγγλικά ενδεικτικά ΚΓΛ.pdf 

ΑΓΓΛΙΚΑ/Αγγλικά ενδεικτικά ΚΓΛ.pdf
ΑΓΓΛΙΚΑ/Αγγλικά ενδεικτικά ΚΓΛ.pdf
ΑΓΓΛΙΚΑ/Αγγλικά ενδεικτικά ΚΓΛ.pdf
ΑΓΓΛΙΚΑ/Αγγλικά ενδεικτικά ΚΓΛ.pdf


Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Β1 (Β1-/Β1/Β1+) 

2/3 

 Κατανόηση προφορικού λόγου (4/20) 

 
  Τύπος δοκιμασίας 

Αξιολογούμενη 
ικανότητα 

Αριθμός 
ερωτημάτων 

Βαρύτητα Διάρκεια 

1 Επιλογή 

Κατανόηση γενικών και 
επιμέρους 
πληροφοριών του 
κειμένου/των κειμένων 

5 5 x 0,4 = 2 

±2΄ 

(1+ κείμενα) 

2 ακροάσεις 

2 Συμπλήρωση 

Κατανόηση γενικών και 
επιμέρους 
πληροφοριών του 
κειμένου/των κειμένων 

 

5 
5 x 0,4 = 2 

 

Σύνολο 10 4 
1,5-2΄ 

 

Θεματικές: διάφορα θέματα σε οικογενειακό, κοινωνικό, εργασιακό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον 

(π.χ. σχέσεις, εκδρομές, μουσεία, μουσική, προϊόντα). ΑΓΓΛΙΚΑ\Αγγλικά ΚΠΛ.pdf 

ΑΓΓΛΙΚΑ/Αγγλικά ΚΠΛ.pdf
ΑΓΓΛΙΚΑ/Αγγλικά ΚΠΛ.pdf
ΑΓΓΛΙΚΑ/Αγγλικά ΚΠΛ.pdf
ΑΓΓΛΙΚΑ/Αγγλικά ΚΠΛ.pdf


Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Β1 (Β1-/Β1/Β1+) 

3/3 

 Παραγωγή γραπτού λόγου (8/20) 

  Τύπος δοκιμασίας 
Αξιολογούμενη 
ικανότητα 

Κειμενικός τύπος 
Αριθμός 
λέξεων 

Βαρύτητα 

1 

Συμπλήρωση ή 
ολοκλήρωση 
κειμένου 
αυθεντικού λόγου 

Παραγωγή 
γραπτού λόγου 

Ηλεκτρονικό μήνυμα, 
άρθρο σχολικής 

εφημερίδας, 
απάντηση σε αγγελία 
για συμμετοχή σε 
οργάνωση ή σε 
δράση, επιστολή κ.λπ.  

±50 
3 

 

2 

Σύνταξη σύντομου 
κειμένου βάσει 
ερεθίσματος στα 
ελληνικά (±200 
λέξεις) 

Παραγωγή 
γραπτού λόγου 

Σημείωμα σε φίλο ή 
γνωστό, συνταγή, 
πρόσκληση, 
ανακοίνωση, κ.λπ 

±100 5 

Σύνολο ±150 8 

Θεματικές: σχετικά με διάφορα θέματα σε οικογενειακό, κοινωνικό, εργασιακό ή 
εκπαιδευτικό περιβάλλον.           ΑΓΓΛΙΚΑ\Αγγλικά ΠΓΛ  ενδεικτικά.pdf 

ΑΓΓΛΙΚΑ/Αγγλικά ΠΓΛ  ενδεικτικά.pdf
ΑΓΓΛΙΚΑ/Αγγλικά ΠΓΛ  ενδεικτικά.pdf
ΑΓΓΛΙΚΑ/Αγγλικά ΠΓΛ  ενδεικτικά.pdf
ΑΓΓΛΙΚΑ/Αγγλικά ΠΓΛ  ενδεικτικά.pdf


Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Β2 (Β2-/Β2/Β2+) 

 Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση (8/20) 
 

1/3 

  
Τύπος 
δοκιμασίας 

Αξιολογούμενη ικανότητα 
Αριθμός 
δοκιμασιών 

Αριθμός 
ερωτημάτων 

Βαρύτητα 
Αριθμός 
λέξεων 

1 Επιλογή 
Κατανόηση γενικών και 
επιμέρους νοημάτων του 
κειμένου/των κειμένων 

2 10 (5+5) 10 x 0,4 = 4 

±150  

(1+ 

κείμενα) 

2 Επιλογή 
Λεξιλογική ικανότητα 
(γλωσσική επίγνωση σε 
επίπεδο πρότασης). 

1 5 5 x 0,3 = 1,5 

3 Συμπλήρωση 
Γραμματική ικανότητα 
(γλωσσική επίγνωση σε 
επίπεδο πρότασης). 

1 5 5 x 0,5 = 2,5 

Σύνολο 4 20 
(10x0,4)+(5x0,3)+ 

+(5x0,5)=8 

150  

 

Θεματικές: κοινωνικά θέματα, ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας.  



Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Β2 (Β2-/Β2/Β2+) 

2/3 

 Κατανόηση προφορικού λόγου (4/20) 

 
  Τύπος δοκιμασίας 

Αξιολογούμενη 
ικανότητα 

Αριθμός 
ερωτημάτων 

Βαρύτητα Διάρκεια 

1 Επιλογή 

Κατανόηση γενικών και 
επιμέρους 
πληροφοριών του 
κειμένου/των κειμένων 

5 5 x 0,4 = 2 

2-3΄ 

(1+ κείμενα) 

2 ακροάσεις 

2 Συμπλήρωση 

Κατανόηση γενικών και 
επιμέρους 
πληροφοριών του 
κειμένου/των κειμένων 

 

5 
5 x 0,4 = 2 

 

Σύνολο 10 4 
1,5-2΄ 

 

Θεματικές: κοινωνικά ή προσωπικά ζητήματα, ακόμη και για επιστημονικά ζητήματα σε 

εκλαϊκευμένο λόγο. 



Περιγραφή εξετάσεων: επίπεδο Β2 (Β2-/Β2/Β2+) 

3/3 

 Παραγωγή γραπτού λόγου (8/20) 

  
Τύπος 
δοκιμασίας 

Αξιολογούμενη 
ικανότητα 

Κειμενικός τύπος 
Αριθμός 
λέξεων 

Βαρύτητα 

1 

Συμπλήρωση ή 
ολοκλήρωση 
κειμένου 
αυθεντικού 
λόγου 

Παραγωγή 
γραπτού λόγου 

Ηλεκτρονικό μήνυμα, 
ηλεκτρονικό άρθρο, αναφορά με 
σκοπό την παράθεση 
πληροφοριών την παροχή / 
αίτηση πληροφοριών, 
εξηγήσεων, διευκρινίσεων, την 
εκδήλωση στάσης 

±60 
3 

 

2 

Σύνταξη 
σύντομου 
κειμένου βάσει 
ερεθίσματος 
στα ελληνικά 
(±220 λέξεις) 

Παραγωγή 
γραπτού λόγου 

Σημείωμα σε φίλο ή γνωστό, 
συνταγή, πρόσκληση, 
ανακοίνωση, κ.λπ 

±120 5 

Σύνολο ±180 8 

Θεματικές: 

κοινωνικά 

θέματα, ζητήματα 

εργασίας, 

εκπαίδευσης, 

ψυχαγωγίας.  


