
Αξιολόγηση μαθητών στο μάθημα 

της Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο

• Παρουσίαση ΠΔ 126-ΦΕΚ 211/11-11-2016

• Τρόπος αξιολόγησης γλωσσικών  δεξιοτήτων

• Εξοικείωση με τύπους δοκιμασιών

• Σχεδιασμός δοκιμασιών ανά δεξιότητα



Διδακτικό έτος

11/9 – 30/6

Α΄ 

Τετράμηνο

Α΄ 

Τετράμηνο

Β΄ 

Τετράμηνο

Β΄ 

ΤετράμηνοΤετράμηνοΤετράμηνο ΤετράμηνοΤετράμηνο

11/9 – 20/111/9 – 20/1 21/1 – 31/521/1 – 31/5



Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

Ομάδα  Α Ομάδα Β Ομάδα Γ

• Νεοελληνική Γλώσσα 

και Γραμματεία 

(Γλωσσική Διδασκαλία 

και Νεοελληνική 

Λογοτεχνία)

• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 

Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά 

Κείμενα από Μετάφραση), 

• Χημεία, 

• Βιολογία, 

• Γεωλογία-Γεωγραφία, 

•Τεχνολογία -

Πληροφορική, 

•Μουσική –Καλλιτεχνικά

•Φυσική Αγωγή

• Μαθηματικά, 

• Φυσική, 

• Ιστορία

μόνο 1 ωριαία γραπτή 

δοκιμασία κατά τη 

διάρκεια του 1ου 

τετραμήνου

• Γεωλογία-Γεωγραφία, 

• Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, 

• Θρησκευτικά, 

• Αγγλικά, 

• 2η ξένη γλώσσα

• Οικιακή Οικονομία

• μία ωριαία γραπτή δοκιμασία στο 

1ο τετράμηνο και 

• μία ωριαία γραπτή δοκιμασία στο 

2ο τετράμηνο, ή

• συνθετική δημιουργική εργασία  

αντί της γραπτής στο 2ο τετράμηνο

δεν διενεργείται καμιά

ωριαία γραπτή 

δοκιμασία



Συνολική επίδοση ανά τετράμηνο

� Συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή 
διδασκαλία
� κατανόηση εννοιών και φαινομένων, 

� δεξιότητες επίλυσης προβλήματος,

� επικοινωνιακές δεξιότητες, 

� κριτική σκέψη, 

� δημιουργικότητα� δημιουργικότητα

� Εργασίες  του μαθητή

- ατομικές 

- ομαδικές

- σχολείο 

- σπίτι 

� Συνθετικές δημιουργικές εργασίες, διαθεματικές εργασίες

� Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες

� Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (tests)



Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες

Προειδοποιημένες

Έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και

καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την

οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές

ώρεςώρες

Μη προειδοποιημένες

Καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο

αμέσως προηγούμενο μάθημα.



Διαδικασία αξιολόγησης στη διάρκεια των 

τετραμήνων

� μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια 

του 1ου τετραμήνου και 

� μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια 

του 2ου τετραμήνου του 2ου τετραμήνου 

ή 

� στο 2ο τετράμηνο ο διδάσκων μπορεί 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.



Ωριαίες – Ολιγόλεπτες δοκιμασίες

Ωριαίες ανά τμήμα Ολιγόλεπτες ανά τμήμα

� ωριαία γραπτή δοκιμασία 
μόνο σε ένα (1) μάθημα την 
ημέρα και

� δεν υπερβαίνουν τις τρεις 
(3) ανά μάθημα για κάθε 
τετράμηνο, ημέρα και

� μέχρι σε τρία (3) το πολύ 
μαθήματα την εβδομάδα. 

� οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν 
έγκαιρα, σε ειδικό τετράδιο, 
την ημέρα που προτίθενται να 
διενεργήσουν ωριαία γραπτή 
δοκιμασία σε κάποιο τμήμα, 
για να ενημερώσουν τους 
συναδέλφους τους.

� διαρκούν το πολύ δέκα (10) 
λεπτά, 

� τα ερωτήματα αναφέρονται 
στο αμέσως προηγούμενο 
μάθημα και έχουν ελεγχθεί 
ότι είναι δυνατόν να 
απαντηθούν εντός του 
διαθέσιμου χρόνου.



Βαθμός ετήσιας επίδοσης

� Στα μαθήματα της Ομάδας Β‘ και της Ομάδας Γ‘, βαθμός ετήσιας επίδοσης των

μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του 1ου και του 2ου τετραμήνου.

� Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο

τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμόςτετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός

του άλλου τετραμήνου.

� Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός

μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί

επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή

εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το

εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη

του Β' τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των

μαθημάτων του Β' τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί

τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.



Προαγωγή-απόλυση μαθητή

� Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, i) όταν έχει σε

κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή ii)

όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον

δεκατρία (13).

� Αν όχι, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα

μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος

από δέκα (10).

� Για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το τέλος της

πρώτης εξεταστικής περιόδου καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντήπρώτης εξεταστικής περιόδου καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή

του Σχολείου και υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς πρόγραμμα

υποστηρικτικής διδασκαλίας για κάθε μάθημα των Ομάδων Α' και Β'

στο οποίο έχει παραπεμφθεί μαθητής. Συγκεκριμένα για κάθε

μάθημα προσφέρεται πρόγραμμα διάρκειας πέντε έως δέκα (5-10)

διδακτικών ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

� Το πρόγραμμα διενεργείται από εκπαιδευτικούς του σχολείου με

απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

� Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι επαναληπτικές

εξετάσεις για τους παραπάνω μαθητές (δεύτερη εξεταστική

περίοδος).



Επαναληπτικές για παραπεμπόμενους μαθητές

� Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι επαναληπτικές 

εξετάσεις είναι προφορικές. 

� Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του 

σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η 

οποία διενεργεί τις εξετάσεις. 

� Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α' και Β' τάξης δεν 

κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη. 

� Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ' τάξης δεν κριθεί� Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ' τάξης δεν κριθεί

άξιος απόλυσης, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις
πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική

περίοδος), στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι

μικρότερος από δέκα (10) καθώς και σε εξετάσεις επόμενου/νων

σχολικού/κών έτους/ετών τον Ιούνιο (πρώτη και δεύτερη εξεταστική

περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στην ύλη στην

οποία εξετάζονται κατά το έτος της εξέτασης και οι μαθητές της Γ' τάξης.

� Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη

διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.



Μαθητές με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες

� Εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της με αρ. πρ. 

28722/Γ2/12-3-2010 υπουργική απόφαση (Β' 276)

� Προάγονται ή απολύονται, με μείωση του Προάγονται ή απολύονται, με μείωση του 

προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης 

σε "τουλάχιστον δώδεκα (12)". 



Μαθητές με ελλιπή φοίτηση

� Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται
ελλιπής εξετάζονται κατά το τρίτο δεκαήμερο
του Ιουνίου προφορικά στα μαθήματα της
δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β').

� Οι προφορικές και γραπτές εξετάσεις
διενεργούνται ενώπιον διμελούς επιτροπής
αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς που έχουναποτελούμενης από εκπαιδευτικούς που έχουν
σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο
μάθημα.

� Την επιτροπή συγκροτεί ο Διευθυντής του
σχολείου από εκπαιδευτικούς του σχολείου και,
σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, οι
διμελείς επιτροπές συμπληρώνονται από τον
Διευθυντή Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς
όμορων σχολείων.

� Αν μετά τις εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν
κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, τότε
επαναλαμβάνουν την τάξη.



Αξιολόγηση μαθητών στις ξένες γλώσσες κατά τη 

διάρκεια των τετραμήνων (Α1-Β2)

� 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,

� να κάνουν τις ορθές και κατάλληλες γλωσσικές επιλογές με 

βάση το συγκείμενο και γενικότερα την περίσταση 

Κατανόηση

γραπτού λόγου

και 

Γλωσσική επίγνωση
βάση το συγκείμενο και γενικότερα την περίσταση 

επικοινωνίας, αποδεικνύοντας πως έχουν αναπτύξει 

γλωσσική επίγνωση ανάλογη με το επίπεδο 

γλωσσομάθειας τους,

� να κατανοούν προφορικό λόγο διατυπωμένο στην ξένη 

γλώσσα και να απαντούν στην ξένη γλώσσα σε ερωτήσεις 

επί του προφορικού κειμένου,

� 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. 

Γλωσσική επίγνωση

Κατανόηση προφορικού 

λόγου

Παραγωγή γραπτού 

λόγου και γραπτή 

διαμεσολάβηση



Βαθμολόγηση ενοτήτων

Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική 8Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική 

επίγνωση
8

Κατανόηση προφορικού λόγου 4

Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή 

διαμεσολάβηση (επίπεδα Β1-Β2)
8



Αξιολόγηση στα επίπεδα
Ενότητες Α1 Α2 Β1 Β2

Κατανόηση γραπτού 

λόγου και γλωσσική 

επίγνωση

4 δοκιμασίες 

2 κατανόησης

2 γλωσσικής 

επίγνωσης

4 δοκιμασίες 

2 κατανόησης

2 γλωσσικής 

επίγνωσης

4 δοκιμασίες 

2 κατανόησης

2 γλωσσικής 

επίγνωσης

4 δοκιμασίες 

2 κατανόησης

2 γλωσσικής 

επίγνωσης

Κατανόηση

προφορικού λόγου

2 δοκιμασίες 2 δοκιμασίες 2 δοκιμασίες 2 δοκιμασίες 

Παραγωγή γραπτού 

λόγου και (Β1-

Β2γραπτή 

διαμεσολάβηση)

2 δοκιμασίες 2 δοκιμασίες 2 δοκιμασίες 2 δοκιμασίες



Αξιολόγηση ανά ενότητα και 

επίπεδο

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1



Επίπεδο Α1 : Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική 

επίγνωση

Κατανόηση 

γραπτού λόγου

2 δοκιμασίες κατανόησης για 1 ή  

περισσότερα ΑΔΙΔΑΚΤΑ κείμενα (70

λέξεων συνολικά) 

• 2 χ 5 ερωτήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ = 10 

ερωτήματα γενικών και επιμέρους 

νοημάτων

• απάντηση: 0,4 (10 x 0,4 = 4)

• Κείμενα 

πολυτροπικά

• απλές λέξεις, και  

γραμματικές δομές 

• στην ξένη γλώσσα, 

ή  στην ελληνική 

(δεξιότητες 

αναγνωστικής 
• απάντηση: 0,4 (10 x 0,4 = 4)

αναγνωστικής 

διαγλωσσικής 

διαμεσολάβησης

• Π.χ. ανακοίνωση, 

αφίσα, γράμμα, 

προσωπική 

μαρτυρία, καρτ 

ποστάλ, κατάλογος 

εστιατορίου, 

σημείωμα, κ.λ.π.

Γλωσσική 

επίγνωση

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(λεξιλόγιο - όχι απαραίτητα των 

κειμένων)

απάντηση:  0,3 της μονάδας (5 x 0,3 = 

1,5). 

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (γραμματική - όχι 

απαραίτητα του κειμένου)

• απάντηση: 0,5 (5 x 0,5 = 2,5)



Επίπεδο Α1 : Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση 

Προφορικού 

2 δοκιμασίες

για 1 ή  περισσότερα ΑΔΙΔΑΚΤΑ 

ηχητικά κείμενα συνολικής 

διάρκειας 1-2 λεπτών 

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (στην ξένη γλώσσα)

• απλές λέξεις, και  

γραμματικές δομές, 

τυποποιημένες εκφράσεις, για 

καθημερινά ζητήματα και 

ανάγκες (σε οικογενειακό, 

κοινωνικό ή εκπαιδευτικό 

περιβάλλον). 

• Π.χ. σύντομοι διάλογοι, Προφορικού 

λόγου
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (στην ξένη γλώσσα)

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (στην ξένη 

γλώσσα)

• ακρόαση κειμένων: 2 φορές

• κάθε απάντηση: 0,4

(10 x 0,4 = 4)

• Π.χ. σύντομοι διάλογοι, 

μεμονωμένες φράσεις, 

μηνύματα, προσωπικές 

μαρτυρίες, ανακοινώσεις

• απολύτως ευκρινής ομιλία και 

καθαρή άρθρωση

• από συσκευή αναπαραγωγής 

ήχου, όπως Η/Υ ή CD player ή  

σε περίπτωση αδυναμίας από 

τον ην εκπαιδευτικό (απόδοση 

με φυσικότητα)



Επίπεδο Α1 : Παραγωγή γραπτού λόγου

Παραγωγή

γραπτού λόγου

2 δοκιμασίες 

• 1 δοκιμασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1-5 ημιτελών σύντομων 

κειμένων (π.χ. ερωτηματολόγιο, κουίζ, φυλλάδιο, διάλογοι σε 

κόμικ, λεζάντες, κ.τ.λ. )

• μέχρι 30 λέξεις συνολικά 

• συνολική απάντηση: 3 μονάδεςγραπτού λόγου • συνολική απάντηση: 3 μονάδες

• 1 δοκιμασία ΣΥΝΤΑΞΗΣ σύντομου κειμένου (π.χ. σημείωμα σε 

φίλο ή γνωστό, ηλεκτρονικό μήνυμα, καρτ-ποστάλ, 

πρόσκληση, κ.λ.π.) στο οποίο δίνουν ή ζητούν απλές 

πληροφορίες (για τον εαυτό τους, την οικογένεια, τους φίλους 

και γνωστούς τους)

• Έκταση παραγόμενου κειμένου:  (50) περίπου λέξεις. 

• συνολική απάντηση: 5 μονάδες



Αξιολόγηση ανά ενότητα και 

επίπεδο

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2



Επίπεδο Α2 : Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική 

επίγνωση

Κατανόηση 

γραπτού λόγου

2 δοκιμασίες κατανόησης για 1 ή  

περισσότερα ΑΔΙΔΑΚΤΑ κείμενα (100

λέξεων συνολικά) 

• 2 χ 5 ερωτήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ = 10 

ερωτήματα γενικών και επιμέρους 

νοημάτων

• απάντηση: 0,4 (10 x 0,4 = 4)

• Κείμενα 

πολυτροπικά

• απλές λέξεις, και  

γραμματικές δομές 

• στην ξένη γλώσσα, 

ή  στην ελληνική 

γλώσσα (δεξιότητες γλώσσα (δεξιότητες 

αναγνωστικής 

διαγλωσσικής 

διαμεσολάβησης

• Π.χ. αγγελία, 

βιογραφικό, 

διαφήμιση, είδηση, 

προσωπική μαρτυρία, 

ευχετήρια κάρτα, 

εικονογραφημένη 

ιστορία, σημείωμα, 

email, κ.λ.π.

Γλωσσική 

επίγνωση

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(λεξιλόγιο - όχι απαραίτητα των 

κειμένων)

απάντηση:  0,3 της μονάδας (5 x 0,3 = 

1,5). 

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (γραμματική - όχι 

απαραίτητα του κειμένου)

• απάντηση: 0,5 (5 x 0,5 = 2,5)



Επίπεδο Α2 : Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση 

Προφορικού 

2 δοκιμασίες

για 1 ή  περισσότερα ΑΔΙΔΑΚΤΑ 

ηχητικά κείμενα συνολικής 

διάρκειας 1,5 - 2 λεπτών 

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (στην ξένη γλώσσα)

• απλές λεξικογραμματικές

δομές, φράσεις και λέξεις 

υψηλής συχνότητας

• για περιοχές άμεσης 

προσωπικής συνάφειας (π.χ. 

πολύ στοιχειώδεις προσωπικές 

και οικογενειακές πληροφορίες, 

αγορές, τοπική γεωγραφία, 

εργασία, κ.λ.π.
Προφορικού 

λόγου
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (στην ξένη γλώσσα)

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (στην ξένη 

γλώσσα)

• ακρόαση κειμένων: 2 φορές

• κάθε απάντηση: 0,4

(10 x 0,4 = 4)

εργασία, κ.λ.π.

• Π.χ. σύντομοι διάλογοι, 

μηνύματα, προσωπικές 

μαρτυρίες, ανακοινώσεις. 

• απολύτως ευκρινής ομιλία και 

καθαρή άρθρωση

• από συσκευή αναπαραγωγής 

ήχου, όπως Η/Υ ή CD player ή  σε 

περίπτωση αδυναμίας από τον 

ην εκπαιδευτικό (απόδοση με 

φυσικότητα)



Επίπεδο Α2 : Παραγωγή γραπτού λόγου

Παραγωγή

γραπτού λόγου

2 δοκιμασίες 

• 1 δοκιμασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1-5 ημιτελών σύντομων 

κειμένων  (αφίσα, ερωτηματολόγιο, φυλλάδιο, διάλογοι σε 

κόμικ, λεζάντες) 

• μέχρι 40 λέξεις συνολικά 

• συνολική απάντηση: 3 μονάδεςγραπτού λόγου • συνολική απάντηση: 3 μονάδες

• 1 δοκιμασία ΣΥΝΤΑΞΗΣ σύντομου κειμένου (π.χ. σημείωμα σε 

φίλο ή γνωστό, ηλεκτρονικό μήνυμα, καρτ-ποστάλ, 

πρόσκληση, κ.λ.π.) στο οποίο δίνουν ή ζητούν απλές 

πληροφορίες (για τον εαυτό τους, την οικογένεια, τους φίλους 

και γνωστούς τους)

• έκταση παραγόμενου κειμένου:  (60) περίπου λέξεις. 

• συνολική απάντηση: 5 μονάδες



Αξιολόγηση ανά ενότητα και 

επίπεδο

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1



Επίπεδο Β1 : Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική 

επίγνωση

Κατανόηση 

γραπτού λόγου

2 δοκιμασίες κατανόησης για 1 ή  

περισσότερα ΑΔΙΔΑΚΤΑ κείμενα (150

λέξεων συνολικά) 

• 2 χ 5 ερωτήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ = 10 

ερωτήματα γενικών και επιμέρους 

νοημάτων

• Κείμενα για  

κοινωνικά θέματα, 

ζητήματα εργασίας, 

εκπαίδευσης, 

ψυχαγωγίας, κ.λ.π. 

• Π.χ. άρθρα 

εφημερίδων, 
νοημάτων

• απάντηση: 0,4 (10 x 0,4 = 4)
εφημερίδων, 

γραπτές αναφορές 

καταστάσεων και 

γεγονότων, 

φυλλάδια με 

διαφόρων τύπων 

πληροφορίες και 

άλλα έντυπα και 

κείμενα από 

ποικίλες κυρίως 

ηλεκτρονικές πηγές

Γλωσσική 

επίγνωση

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(λεξιλόγιο - όχι απαραίτητα των 

κειμένων)

απάντηση:  0,3 της μονάδας (5 x 0,3 = 

1,5). 

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (γραμματική - όχι 

απαραίτητα του κειμένου)

• απάντηση: 0,5 (5 x 0,5 = 2,5)



Επίπεδο Β1 : Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση 

Προφορικού 

λόγου

2 δοκιμασίες

για 1 ή  περισσότερα ΑΔΙΔΑΚΤΑ 

ηχητικά κείμενα συνολικής 

διάρκειας 2 λεπτών 

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

• απλές λεξικογραμματικές δομές, 

φράσεις

• για  θέματα σε οικογενειακό, 

κοινωνικό, εργασιακό ή 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, κ.λ.π.

• Π.χ. μηνύματα στον αυτόματο 

τηλεφωνητή και τηλεφωνικές 

υπηρεσίες, οδηγίες σε ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, συνεντεύξεις, συνταγές 
λόγου • 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (στην ξένη γλώσσα)

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (στην ξένη 

γλώσσα)

• ακρόαση κειμένων: 2 φορές

• κάθε απάντηση: 0,4

(10 x 0,4 = 4)

παιχνίδια, συνεντεύξεις, συνταγές 

μαγειρικής από το ραδιόφωνο, 

εφόσον ο λόγος είναι απλός και 

καθαρός 

• απολύτως ευκρινής ομιλία και 

καθαρή άρθρωση

• από συσκευή αναπαραγωγής 

ήχου, όπως Η/Υ ή CD player ή  σε 

περίπτωση αδυναμίας από τον ην 

εκπαιδευτικό (απόδοση με 

φυσικότητα)



Επίπεδο Β1 : Παραγωγή γραπτού λόγου

Παραγωγή

γραπτού λόγου

2 δοκιμασίες 

• 1 δοκιμασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ημιτελούς 

κειμένου αυθεντικού λόγου, (π.χ. ηλεκτρονικό μήνυμα, μήνυμα σε 

ηλεκτρονική πλατφόρμα συζήτησης, άρθρο σχολικής εφημερίδας, 

απάντηση σε αγγελία για συμμετοχή σε οργάνωση ή σε δράση, 

επιστολή, κ.λ.π.)

• Οι πληροφορίες ή οι παροτρύνσεις παρέχονται στη γλώσσα-γραπτού λόγου • Οι πληροφορίες ή οι παροτρύνσεις παρέχονται στη γλώσσα-

στόχο με λεκτικά ή με οπτικά ερεθίσματα (εικόνες, σχήματα κ.λ.π.)

• μέχρι 50 λέξεις συνολικά 

• συνολική απάντηση: 3 μονάδες

• 1 δοκιμασία ΣΥΝΤΑΞΗΣ  σύντομου κειμένου, βάσει κειμένου -

ερεθίσματος στην ελληνική γλώσσα έκτασης μέχρι 200 λέξεων 

• έκταση παραγόμενου κειμένου:  (100) περίπου λέξεις. 

• συνολική απάντηση: 5 μονάδες



Αξιολόγηση ανά ενότητα και 

επίπεδο

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2



Επίπεδο Β2 : Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική 

επίγνωση

Κατανόηση 

γραπτού 

λόγου

2 δοκιμασίες κατανόησης για 1 ή  

περισσότερα ΑΔΙΔΑΚΤΑ κείμενα (150

λέξεων συνολικά) 

• 2 χ 5 ερωτήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ = 10 

ερωτήματα γενικών και επιμέρους 

νοημάτων

• απάντηση: 0,4 (10 x 0,4 = 4)

• Κείμενα για   κοινωνικά 

θέματα, ζητήματα εργασίας, 

εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 

κ.λ.π. 

• Π.χ. άρθρα (ηλεκτρονικών) 

εφημερίδων και 

περιοδικών, γραπτές 

αναφορές καταστάσεων και 

γεγονότων, φυλλάδια με 

διαφόρων τύπων • απάντηση: 0,4 (10 x 0,4 = 4) διαφόρων τύπων 

πληροφορίες και άλλα 

έντυπα και κείμενα από 

ποικίλες κυρίως 

ηλεκτρονικές πηγές,

απόσπασμα λογοτεχνικού 

κειμένου (διηγήματος, 

μυθιστορήματος, 

ποιήματος, θεατρικού 

έργου), κριτική βιβλίου / 

ιστοσελίδας / θεάτρου/ 

κινηματογράφου / τέχνης, 

βιβλιοπαρουσίαση, κτλ.

Γλωσσική 

επίγνωση

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(λεξιλόγιο - όχι απαραίτητα των κειμένων)

απάντηση:  0,3 της μονάδας (5 x 0,3 = 1,5)

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (γραμματική - όχι 

απαραίτητα του κειμένου)

• απάντηση: 0,5 (5 x 0,5 = 2,5)



Επίπεδο Β2 : Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση 

Προφορικού 

λόγου

2 δοκιμασίες

για 1 ΑΔΙΔΑΚΤΟ ηχητικό κείμενο 

η κάθε μια, συνολικής διάρκειας 

2-3 λεπτών το καθένα

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

• πιο εκτεταμένα κείμενα από ό,τι

στα προηγούμενα επίπεδα, από 

ειδησεογραφικές και ενημερωτικές 

εκπομπές 

• διάλογοι ή μονόλογοι για 

κοινωνικά ή προσωπικά ζητήματα, 

ή/και επιστημονικά ζητήματα σε 

εκλαϊκευμένο λόγο

• λόγος στην επίσημη διάλεκτο 
λόγου • 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (στην ξένη γλώσσα)

• 1 δοκιμασία χ 5 ερωτήματα 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (στην ξένη 

γλώσσα)

• ακρόαση κειμένων: 2 φορές

• κάθε απάντηση: 0,4

(10 x 0,4 = 4)

• λόγος στην επίσημη διάλεκτο 

(standard)

• φυσιολογικός για την περίσταση 

επικοινωνίας ρυθμός λόγου 

• ευκρινής ομιλία και η άρθρωση 

καθαρή

• από συσκευή αναπαραγωγής 

ήχου, όπως Η/Υ ή CD player ή  σε 

περίπτωση αδυναμίας από τον ην 

εκπαιδευτικό (απόδοση με 

φυσικότητα)



Επίπεδο Β2 : Παραγωγή γραπτού λόγου

Παραγωγή

γραπτού 

λόγου

2 δοκιμασίες 

• 1 δοκιμασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ημιτελούς κειμένου

αυθεντικού λόγου, (π.χ. όπως άρθρο ηλεκτρονικού τύπου, επιστολή,

αναφορά,κ.λ.π.)

• με σκοπό την παράθεση πληροφοριών, την παροχή επιχειρημάτων για να

στηριχθεί ή να αντικρουστεί μια συγκεκριμένη άποψη, την παροχή/αίτηση

πληροφοριών, εξηγήσεων, διευκρινίσεων, την εκδήλωση στάσης

(επιφύλαξης, διαφωνίας, δυσφορίας, άρνησης, κ.λ.π.), κ.λ.π.λόγου (επιφύλαξης, διαφωνίας, δυσφορίας, άρνησης, κ.λ.π.), κ.λ.π.

• οι πληροφορίες ή οι παροτρύνσεις παρέχονται στη γλώσσα-στόχο με 

λεκτικά ή με οπτικά ερεθίσματα (εικόνες, σχήματα κ.λ.π.)

• έκταση παραγόμενου κειμένου μέχρι 60 λέξεις συνολικά 

• συνολική απάντηση: 3 μονάδες

• 1 δοκιμασία ΣΥΝΤΑΞΗΣ  σύντομου κειμένου, βάσει κειμένου - ερεθίσματος 

στην ελληνική γλώσσα έκτασης μέχρι 200 λέξεων 

• έκταση παραγόμενου κειμένου:  (150) περίπου λέξεις. 

• συνολική απάντηση: 5 μονάδες



Δοκιμασίες

Έννοια και τύποι δοκιμασιών



Tι είναι «δοκιμασία» 
� Χρησιμοποιείται αντί του όρου «θέμα» χρησιμοποιούμε τον όρο «δοκιμασία» 

� Αναφέρεται σε ένα σύνολο ερωτημάτων

� περιλαμβάνει περισσότερα από ένα ζητούμενα (items) ή ερωτήματα τα οποία

(α) ελέγχουν την ίδια επιμέρους ικανότητα ή γνώση του εξεταζόμενου, 

(β) έχουν  σαν αφετηρία το ίδιο κείμενο ή μία ομάδα σύντομων ομοειδών κειμένων, 

(γ) ανήκουν στον ίδιο τύπο ερωτήματος

� αποτελείται από περισσότερα του ενός ερωτήματα αλλά έχει μία μόνον κεντρική 
«οδηγία»«οδηγία»

� Ο έλεγχος της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου, δεν απαιτεί αλλά και δεν 
αποκλείει την ύπαρξη κειμένου αφετηρίας

� Μια δοκιμασία παραγωγής λόγου μπορεί να αξιοποιεί ένα ή περισσότερα κείμενα ως 
πηγή άντλησης πληροφοριών από τον εξεταζόμενο, τις οποίες μεταφέρει με δικά 
του λόγια στο κείμενό του. Το κείμενο-αφετηρία στην περίπτωση αυτή μπορεί να 
είναι στην ξένη γλώσσα, μπορεί να είναι οπτικό ή πολυτροπικό, αλλά μπορεί να είναι 
και στην ελληνική γλώσσα.

«Ερώτημα» ονομάζουμε μία ερωτηματική ή καταφατική πρόταση που παρακινεί τον

εξεταζόμενο να παράξει μία πληροφορία χρήσιμη για τον προσδιορισμό του βαθμού

γλωσσομάθειας που διαθέτει. Ένα ερώτημα μπορεί να έχει ως αφετηρία ένα ή

περισσότερα γραπτά κείμενα, φράσεις, κτλ., με ή χωρίς οπτικά ερεθίσματα.



οδηγία

ερώτημα



Δοκιμασία 

παραγωγής 

γραπτού λόγου 

με βάση 2 

κείμενα στην  

ξένη γλώσσα

Δοκιμασία 

παραγωγής 

γραπτού λόγου 

με βάση 2 

κείμενα στην  

ελληνική 

γλώσσα



Δοκιμασία 

συμπλήρωσης για τον 

έλεγχο της κατανόησης  

του προφορικού λόγου 

με βάση ηχητικό κείμενο

Δοκιμασία επιλογής για 

τον έλεγχο της 

κατανόησης  του 

προφορικού λόγου με 

βάση ηχητικό κείμενο



Δοκιμασίες τύπου ΕΠΙΛΟΓΗΣ

«Σωστό-Λάθος»

� Προβλέπουν ένα μόνο ερώτημα

(item)

� Οι πληροφορίες αντλούνται από το

κείμενο, αλλά διατυπώνονται

διαφορετικά

� Όλα τα ερωτήματα πρέπει να είναι

«Πολλαπλή Επιλογή»

� Απαιτούν ένα ερώτημα ή τμήμα 

ερωτήματος (item) και μια 

απάντηση η οποία να έχει τρείς (3) 

δυνατές επιλογές: δηλαδή, μία 

σωστή και δύο παραπλανητικές

� ο «καλός παραπλανητής» δεν � Όλα τα ερωτήματα πρέπει να είναι

αληθοφανή

� προβλέπεται, στον ίδιο τύπο, και

δεύτερη παραλλαγή με την

προσθήκη τρίτης επιλογής, όπως: «η

πληροφορία δεν υπάρχει στο

κείμενο»

� Οι δοκιμασίες αυτού του τύπου με

δύο μόνο επιλογές προτείνονται

μόνο για το χαμηλό επίπεδο

γλωσσομάθειας (Α1)

� ο «καλός παραπλανητής» δεν 

παρέχει μια παράλογη ή απίθανη 

πληροφορία, αλλά περιλαμβάνει 

ανακρίβεια ή ανακρίβειες

� Τα ερωτήματα απαιτούν 

«αντικειμενικές» ή «κλειστές» 

απαντήσεις και η βαθμολόγηση 

γίνεται με «απαντητική κλείδα» η 

οποία εκπονείται μαζί με τη 

δοκιμασία.



Δοκιμασίες τύπου ΕΠΙΛΟΓΗΣ

«Αντιστοίχιση»

� Ελέγχουν 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».

� Η αριστερή στήλη κάθε δοκιμασίας θα

περιλαμβάνει πάντα πέντε (5) ερωτήματα

«Συμπλήρωση μέσω Επιλογής» 

� Ελέγχουν τον βαθμό στον οποίο ο 

εξεταζόμενος μπορεί να συμπληρώσει σε 

ένα κείμενο ή σε φράσεις τη «γραμματική» 

λέξη που λείπει.»

� Ο εξεταζόμενος συμπληρώνει το κείμενο ή 

φράση/πρόταση κάνοντας την κατάλληλη 

επιλογή από ένα δεδομένο σύνολο λέξεων περιλαμβάνει πάντα πέντε (5) ερωτήματα

(items) και η δεξιά στήλη έξι (6) επιλογές

(options)

� Όσο περισσότερα στοιχεία περιλαμβάνει η

δεξιά στήλη τόσο περισσότεροι είναι οι

παραπλανητές και, συνεπώς, τόσο δυσκολότερη

και αξιόπιστη γίνεται η δοκιμασία.

� Χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί η ικανότητα

του εξεταζόμενου να κατανοεί τη σημασία,

συνδυάζοντας γλωσσικούς δείκτες:

μορφολογικούς, δομικούς, σημασιολογικούς,

κτλ.

επιλογή από ένα δεδομένο σύνολο λέξεων 

ή φράσεων που του προτείνονται

� Οι προτεινόμενες επιλογές μπορεί να είναι 

αριθμητικά περισσότερες, ίσες, ή και 

λιγότερες από τα κενά (δηλαδή από τα 

ερωτήματα)

� Χρησιμοποιούνται συνήθως για έλεγχο της 

ικανότητας αναγνώρισης συντακτικών ή 

σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των 

προτεινομένων στοιχείων και των 

συμφραζομένων του κειμένου που καλείται 

να συμπληρώσει.









Δοκιμασίες τύπου ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
«Συμπλήρωση βάσει Συμφραζομένων» 

(κλειστού τύπου)»

� Υπάρχουν κενά σε ένα κείμενο ή σε φράσεις

και ο εξεταζόμενος καλείται να τα

συμπληρώσει γράφοντας τη λέξη που λείπει

� Η λέξη που λείπει είναι λέξη «περιεχόμενου»

και όχι «γραμματική» λέξη, αφού εδώ

ελέγχεται η ποικιλία λεξιλογίου που γνωρίζει

ο εξεταζόμενος και όχι οι γραμματικές του

«Συμπλήρωση ή 

Ολοκλήρωση Κειμένου»

� «Κλειστές» και «ανοικτές» απαντήσεις

� Όταν η απάντηση σε ένα ερώτημα είναι μία 

και μοναδική, ή είναι απολύτως 

προβλέψιμη, τότε θεωρούμε ότι είναι 

«κλειστή», ή «αντικειμενική» .

� Κλειστές ή αντικειμενικές μπορεί να είναι 

και οι δοκιμασίες σύντομης απάντησης, ο εξεταζόμενος και όχι οι γραμματικές του

γνώσεις.

� Δεν δίνεται κανενός είδους βοήθεια στον

εξεταζόμενο για να συμπληρώσει το κείμενο

� Ο εξεταζόμενος, θα πρέπει να λάβει υπόψη τα

συμφραζόμενα και το γενικότερο συγκειμενικό

πλαίσιο του κειμένου με το οποίο εξετάζεται.

� Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες των μία

λέξεων που θα θεωρούνται σωστές/αποδεκτές

και αυτές πρέπει να αποτυπώνονται στην

απαντητική κλείδα.

και οι δοκιμασίες σύντομης απάντησης, 

ακόμη και αν υπάρχουν περισσότερες από 

μία απάντηση (αρκεί αυτές να είναι 

απολύτως προβλέψιμες).

� «Ανοικτή» ή «υποκειμενική» είναι η 

ανταπόκριση του εξεταζόμενου σε ένα 

ζήτημα που απαιτεί την κρίση του, τις 

προσωπικές του γνώσεις, κ.λ.π.

� Τα ζητήματα αυτά δεν έχουν μια και μόνο ή 

μια απολύτως προβλέψιμη απάντηση,  έτσι, 

ο εκπαιδευτικός την αξιολογεί με βάση 

ποιοτικά κριτήρια και όχι ποσοτικά. 













Δείγματα θεμάτων: 

http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/themata/index.html



Δεξιότητες: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-

practice



Ηχητικά κείμενα: http://www.esl-lab.com/



Ηχητικά κείμενα: http://www.elllo.org/



Ηχητικά κείμενα: 

http://www.agendaweb.org/listening/audio-activities.html



Ηχητικά κείμενα: http://linkengpark.com/esl-british-

podcast-dogs-must-be-carried-on-the-escalator/



Ηχητικά κείμενα: http://www.esl-

lounge.com/student/listening-elementary.php



Ηχητικά κείμενα: 

https:/podcastsinenglish.com/pages/level1.shtml


