
 
 

 
ΘΕΜΑ :    Προαγωγικζσ εξετάςεισ Α΄ Λυκείου- Σράπεηα κεμάτων 

 
 Liebe KollegInnen 
  

Ππωσ γνωρίηετε, ο τρόποσ αξιολόγθςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ για τθν Αϋ 
Λυκείου αλλάηει από φζτοσ ςφμφωνα με τθν με αρ. Ρρωτ. 30631/Γ2/ 04-03-2014 
του ΥΡΑΙΘ, ζχοντασ λθφκεί υπόψθ το Α.Ρ. του Λυκείου, το ΡΔ 60 (ΦΕΚ 66/30-3-
2006) και τα εγκεκριμζνα εγχειρίδια για τθ διδαςκαλία τθσ γερμανικισ  γλϊςςασ.  

Ο τρόποσ εξζταςθσ περιλαμβάνει τζςςερα κζματα διαβακμιςμζνθσ 
δυςκολίασ, με τα οποία ελζγχονται θ κατανόθςθ και παραγωγι γραπτοφ λόγου, 
κακϊσ και οι λεξικογραμματικζσ γνϊςεισ των μακθτϊν. 

Τα κζματα ορίηονται κατά 50% με κλιρωςθ από Τράπεηα Θεμάτων και κατά 
50% από τον διδάςκοντα εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. Τα κζματα 1 και 2α ορίηονται από 
το διδάςκοντα, ενϊ τα κζματα 2β και 3 κλθρώνονται από τθν Σράπεηα Θεμάτων. 
Τα κζματα ι «δοκιμαςίεσ»  κα είναι ςτακμιςμζνα και ευκυγραμμιςμζνα ςφμφωνα 
με τα επίπεδα γλωςςομάκειασ τθσ 6 βακμθσ κλίμακασ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ 
(ΣτΕ), ϊςτε να είναι εφικτόσ ο ζγκυροσ ζλεγχοσ γνϊςεων και δεξιοτιτων. 

 
 

 
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   
      Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ  ΚΕΝΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Παπαδθμθτρίου ουλτάνα  
χολικι φμβουλοσ ΠΕ07 (Γερμανικισ) 

 
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  
 

  
Θες/νίκθ:    28.04.2014 
 Αρικμ. Ρρωτ.: 1194 
 
 
Προσ  
 
Tισ χολικζσ Μονάδεσ  Β/κμιασ  Εκπ/ςθσ 
Δ/νςεων  Δυτ. Θες/νίκθσ,  
και των Νομϊν: Δράμασ, Ζβρου, Καβάλασ, 
Ξάνκθσ, οδόπθσ, Λζςβου, Σάμου, Χίου, 
Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Κοηάνθσ,, Φλϊρινασ, 
Ημακίασ, Κιλκίσ, Ρζλλασ και Ριερίασ. 
Για τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ Γερμανικισ 
 
(Δια μζςου των Δ/νςεων)  
 
Κοιν.:  
 
Τμιμα  Επιςτθμονικισ & Ραιδαγωγικισ 
Κακοδιγθςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 
Δυτικισ Μακεδονίασ 
Βορείου Αιγαίου 
 

mailto:grss@kmaked.pde.sch.gr
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Τα κζματα ορίηονται ωσ εξισ: 
 
 

 
 
 
Θζμα 1.    Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου 

 
Από το διδάςκοντα 

 
 

 

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.  Λεξικογραμματικι 

 
Από το διδάςκοντα 

 
 

 

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.  Λεξικογραμματικι 

 
      Από Tράπεηα κεμάτων 

 
 

 

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

       
 
 
 Θζμα 3.  Παραγωγι γραπτοφ λόγου  

   
      Από Tράπεηα κεμάτων 
 

 

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%). 
 
 

 



 
ΧΡΟΝΟ ΕΞΕΣΑΗ: Ο χρόνοσ εξζταςθσ περιλαμβάνει 120 λεπτά και πρζπει 

να λθφκεί υπόψθ ςτθν επιλογι και εκπόνθςθ των κεμάτων 1 και 2α από το 
διδάςκοντα. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ: Η βακμολόγθςθ τθσ εξζταςθσ υιοκετεί τθ μζτρθςθ τθσ 
βακμολογίασ ςτθν κλίμακα του 20 όπωσ και ςτα άλλα μακιματα του Λυκείου και 
καταλιγει ςε αυτι μετά από αναγωγι των μονάδων από τθν κλίμακα του 100. 

 Η βακμολόγθςθ του παραγόμενου κειμζνου (Θζμα 3) γίνεται μζςω κοινισ 
ςχάρασ βακμολόγθςθσ (με άριςτα τισ 30 μονάδεσ ςτθν κλίμακα του 100), θ οποία 
περιλαμβάνει τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και τουσ περιγραφθτζσ τουσ και περιζχεται 
ςτο επιςυναπτόμενο ζντυπο με τισ οδθγίεσ του ΙΕΡ (ςελ. 27). 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Το  επίπεδο γλωςςομάκειασ για τθ Γερμανικι 
γλϊςςα είναι από Α1- ζωσ Α1+. 

ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΙΩΝ: Η τυπολογία δοκιμαςιϊν περιλαμβάνει: 
 
 ςωςτό-λάκοσ 
 πολλαπλι επιλογι 
 αντιςτοίχιςθ 
 ςυμπλιρωςθ μζςω επιλογισ 
 ςυμπλιρωςθ μζςω ςυμφραηομζνων  
 κλειςτζσ και ανοικτζσ απαντιςεισ 

 
Τζλοσ οι κακθγθτζσ που επικυμοφν να εκπονιςουν κζματα και να τα 

υποβάλουν προσ κρίςθ ϊςτε, εφόςον το κζμα ι κζματά τουσ εγκρικοφν από τθν 
επιςτθμονικι επιτροπι, να ειςαχκεί/οφν ςτθν Τράπεηα Θεμάτων, κα πρζπει να 
ςυμπλθρϊςουν τθν φόρμα που υπάρχει ςτο παράρτθμα του εντφπου με τισ οδθγίεσ 
του ΙΕΡ. 

 
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαηί μου για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ. 
 
Ραρακαλοφνται οι κ.κ Διευκφντριεσ/ντζσ να ενθμερϊςουν ενυπόγραφα 

τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ07 ι/και να προωκιςουν τθν ενθμζρωςθ 
ςτο προςωπικό E-mail τουσ. 
 
 
 

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 
 

Σουλτάνα Ραπαδθμθτρίου ΡΕ07 
Σχολικι Σφμβουλοσ Γερμανικισ 


