
                     
                                                                                            

                     

 

    
                                                                                  

                                                                                   

  

ΘΕΜΑ: Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις                                                                                     
 

Αγαπητές συναδέλφισες και αγαπητοί συνάδελφοι ! 

Παρακαλώ να   ενηµερωθείτε  µέσω των κ.∆ιευθυντών σας για τα Π.∆. διεξαγωγής 

των εξετάσεων: 

1.Π.∆. 319 του 2000 για το Γυµνάσιο 

2. Π.∆. 60  του 2006 για το Λύκειο 

3. Π.∆. 71 του  2007 για το ΕΠΑΛ   

 

 

Για την Γερµανική Γλώσσα  Γυµνάσιο 

Α΄ ΤΑΞΗ 

α) Οι µαθητές απαντούν σε 4 ερωτήσεις µε τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση του 

περιεχοµένου, διδαγµένου κειµένου.Το κείµενο αποτελείται απο 70-100 λέξεις και 

γράφεται στον πίνακα ή διανέµεται φωτοτυπηµένο ή πολυγραφηµένο. 

β) Απαντούν σε 4 παρατηρήσεις µέσα ή έξω απο το κείµενο µε την γραµµατική και 

τη σύνταξη της ξένης γλώσσας. 

Κάθε παρατήρηση αναφέρεται σε διαφορετικό γραµµατικό ή συντακτικό φαινόµενο, 

µπορεί να αναλύεται σε 2-3 ερώτησεις και είναι του τύπου: συµπλήρωση ή 

τροποποίηση φράσεων ή προτάσεων ή µικρών παραγράφων, αντικατάσταση λέξεων 

ή φράσεων σε προτάσεις. 

          Οι ερωτήσεις –παρατηρήσεις είναι του επιπέδου γνώσεων των µαθητών και 

διανέµονται σε αυτούς φωτοτυπηµένες ή πολυγραφηµένες ή αναγράφονται στον 

πίνακα. 

Η κάθε ερώτηση- παρατήρηση βαθµολογείται µε 0-2,5 µονάδες (8χ 2,5=20). 

 
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   Α/ΘΜΙΑΣ &  
Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
Ταχ. ∆/νση:  Χάλκης 8, 10ο Χιλ. 
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών 
Ταχ. Κωδ. :  57001 
Ταχ. Θυρ. :  ∆. 5019 
Τηλέφωνο : 2310/365320 
FAX          : 2310/286715 
 E-MAIL     : grss@kmaked.pde.sch.gr 

Προς 

Τους Καθηγητές Γερµανικής Γυµνασίων, Λυκείων και 

ΕΠΑΛ, των ∆/νσεων  ∆.Ε. της Κεντρικής Μακεδονίας, 

Ηπείρου και Θεσσαλίας. 

 

(∆ια των ∆∆Ε και των οικείων Γραφείων  ∆.Ε.  

 Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου  και Θεσσαλίας). 

 

ΚΟΙΝ. 1. Περ/κή ∆/νση Εκπ/σης Κεντρικής  

                Μακεδονίας. 

             2. Περ/κη ∆/νση Εκπ/σης Ηπείρου 

             3. Περ/κή ∆/νση Εκπ/σης Θεσσαλίας 

 

Θεσσαλονίκη, 05 – 05 – 2008 

Αρ.Πρωτ. :      1141 



Κανένα γραπτό δε βαθµολογείται µε βαθµό κάτω απο ένα (1). 

 

 

 

Β΄ ΤΑΞΗ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ 

α) Οπως στην Α΄ ΤΑΞΗ µόνο που το κείµενο είναι 100-130 λέξεις 

β)Η κάθε ερώτηση- παρατήρηση βαθµολογείται απο 0-2 µονάδες. 

γ) Απο 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 απο 1-4 µονάδες. 

 

Για την Γερµανική Γλώσσα  Λύκειο 

α) ∆ίδεται στους µαθητές διδαγµένο κείµενο 150-180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις 

κατανόησης του. Κάθε ερώτηση µπορεί να αναλύεταισε περισσότερα υποερωτήµατα. 

β) ∆ίνονται τέσσερις (4) παρατηρήσεις γραµµατικο-συντακτικών φαινοµένων, µέσα 

απο το κείµενο. Κάθε παρατήρηση µπορεί να έχει δύο (2) εως τέσσερα (4) 

ερωτήµατα. 

γ) Ο µαθητής καλείται να παραγάγει γραπτό λόγο (καθοδηγούµενο ή ελεύθερο) 120-

150 λέξεων. 

Η βαθµολογία κατανέµεται κατα 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α και β και 

κατα 30% στην παραγωγή γραπτού λόγου.  

 

∆εύτερη Ανάθεση: Θέµατα Ιστορίας Γυµνασίου 

 

∆ίνονται δύο οµάδες ερωτήσεων Α και Β. Η οµάδα Α περιλαµβάνει 5 ερωτήσεις απο 

τις οποίες οι µαθητές επιλέγουν τις 3. Η οµάδα Β περιλαµβάνει 4 ερωτήσεις απο τις 

οποίες οι µαθητές επιλέγουν τις 2. Οι ερωτήσεις µπορούν να αναλύονται σε δύο 

ισοδύναµα υποερωτήµατα. Κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε 4 µονάδες (4Χ5=20). Η 

οµάδα Α περιλαµβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν τη γνώση και την κατανόηση της 

ιστορικής ύλης που διδάχτηκαν οι µαθητές. Η οµάδα Β περιλαµβάνει ερωτήσεις που 

ελέγχουν την ικανότητα των µαθητών να αναλύουν στοιχεία και σχέσεις, να 

αξιολογούν την δράση προσώπων ή οµάδων µε βάση συγκεκριµένο κριτήριο, να 

συνθέτουν ιστορικά δεδοµένα. Στην Γ τάξη Γυµνασίου µπορεί να τίθεται και 

ερώτηση που αναφέρεται στη διάκριση ανάµεσα στην αντικειµενική ιστορική 

πληροφορία και στην υποκειµενική γνώµη που εκτίθεται σε µια ιστορική πηγή. Και 

στις δύο οµάδες ερωτήσεων µπορεί να δίνεται στους µαθητές φωτοτυπηµένο ιστορικό 

υλικό προς επεξεργασία. Το υλικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχεται 

αποκλειστικά απο το σχολικό τους βιβλίο.  

 

Καλή δύναµη στην διεξαγωγή των εξετάσεων και καλό καλοκαίρι. 

 

 

Η Σχολική Σύµβουλος Γερµανικής Γλώσσας 

Σαµαρά Ευαγγελία-Μαργαρίτα 

 

 

www.deutsch.gr 


