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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΩΣ LΙΙΙ – SYLLABUS FOR ALL LIII LANGUAGES 
APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE ON 5 AND 6 OCTOBER 2011 
IN BRUSSELS 
 

 

Έναρξη ισχύος του προγράμματος: Από τον Σεπτέμβριο  2012 για τον 1  και  τον 
2   κύκλο σπουδών και από τον Σεπτέμβριο 2013 για τον 3  κύκλο σπουδών.  

 
Entry into force in September 2012 for cycle 1 and cycle 2 and in September 2013 
for cycle 3.  
 

                         
 

Tα Παραρτήματα εγκρίθηκαν από τη Μικτή Παιδαγωγική Επιτροπή στις 13 και 
14 Φεβρουαρίου 2014 και από το Ανώτατο Συμβούλιο στις 8-10 Απριλίου 2014 
στη Σόφια. 
 
Έναρξη ισχύος από τον Σεπτέμβριο 2014  για το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο 2015  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΩΣ LΙΙΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η ομάδα εργασίας «Πρότυπα διδασκαλίας των γλωσσών ως LΙΙΙ» συνέχισε το έργο 

της, αφού έλαβε υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου των Επιθεωρητών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της  8ης Φεβρουαρίου (έγγραφο 2010-D-49).  

Η ομάδα εργασίας συνέταξε το πρόγραμμα σπουδών (syllabus) για όλες τις γλώσσες 

που διδάσκονται ως LIII. 

 

Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη 

Διδασκαλία και την Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για 

τις Βασικές Δεξιότητες της Διά Βίου μάθησης. 

 

Το πρόγραμμα αυτό αξιοποιεί τις προτάσεις ειδικού εμπειρογνώμονα και στους 

σκοπούς, στο περιεχόμενο και στις μεθόδους του αντανακλά, μια κοινή, 

εναρμονισμένη στοχοθεσία που άπτεται των διδακτικών προσεγγίσεων για τη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών, τόσο στα Ευρωπαϊκά Σχολεία όσο και σε πολλά άλλα 

εθνικά συστήματα. 

 

Το εν λόγω πρόγραμμα εντάσσεται στη μεταρρύθμιση του Απολυτηρίου και 

ανταποκρίνεται στο αίτημα παλαιότερων προέδρων  του ΒΑC, οι οποίοι κατ΄ 

επανάληψη είχαν τονίσει την αναγκαιότητα ενός κοινού και εναρμονισμένου πλαισίου 

που θα προωθεί τη διδασκαλία ομιλούμενων σήμερα γλωσσών, χωρίς διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα σπουδών. 

  

Το πρόγραμμα σπουδών επικεντρώνεται στη γνώση και στις δεξιότητες/ικανότητες που 

πρέπει να κατακτηθούν από τους μαθητές στο τέλος κάθε κύκλου φοίτησης. 

 

Επίσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει γενικούς σκοπούς, 

διδακτικές αρχές, μαθησιακούς στόχους, περιεχόμενα και τρόπους αξιολόγησης. 

Αναφέρεται στα διάφορα γλωσσικά στοιχεία που αναμένεται να κατακτήσουν οι 

μαθητές και περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες/ικανότητες που αυτοί θα πρέπει 

να αναπτύσσουν, ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά. 

 

Η δομή του προγράμματος σπουδών είναι σκοπίμως συνοπτική. Ωστόσο, η τελική,  

μεγαλύτερη από τα προβλεπόμενα έκτασή του, οφείλεται στα σχόλια που 

εμπεριέχονται στο παράθεμα. Η Πύλη Μάθησης (Learning Gateway) μπορεί να 

αποτελέσει έναν χώρο ανοιχτής συζήτησης (φόρουμ) για επιπλέον οδηγίες, 

επεξηγήσεις ή συμβουλές.  

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο για κάθε γλώσσα που διδάσκεται ως 

τρίτη. Επιπλέον, εγγυάται στους μαθητές την ισότιμη διδασκαλία όλων των 

διδασκομένων ως LΙΙΙ γλωσσών, καθώς αυξάνει τις ευκαιρίες ανταλλαγής καλών 

πρακτικών και εκπαιδευτικών εμπειριών, ανάμεσα στους διδάσκοντες όλων των 

γλωσσικών τμημάτων.  
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Το πρόγραμμα σπουδών για όλες τις γλώσσες που διδάσκονται ως τρίτη ξένη γλώσσα, 

θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο του 2012 για τον 1ο και τον 2ο κύκλο και από τον 

Σεπτέμβριο του 2013 για τον 3ο κύκλο σπουδών. 

 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 

 

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των Ευρωπαϊκών Σχολείων έχει διττό στόχο, αφενός  να 

αναπτύσσει την επίσημη εκπαίδευση που στηρίζεται σε θεματικά πεδία και αφετέρου 

να ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών σε  ένα διευρυμένο 

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. Η επίσημη εκπαίδευση, για καθένα από τα 

θεματικά αυτά πεδία, επιδιώκει να ενισχύει την απόκτηση γνώσεων, την κατανόηση,  
τη θεωρητική σύλληψη και την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Όσον αφορά μάλιστα την 

προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή-τριας αυτή συντελείται μέσα σε ένα ποικίλο 

πνευματικό, ηθικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Στοχεύει, επίσης, στην 

επίγνωση της κατάλληλης συμπεριφοράς, στην κατανόηση του περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο οι μαθητές ζουν και εργάζονται και στην ανάπτυξη/διαμόρφωση της 

ατομικής τους  ταυτότητας.  

 

Αυτοί οι δύο στόχοι, που στην πράξη είναι αδιαχώριστοι, καλλιεργούνται σε πλαίσιο 

το οποίο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τον πλούτο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η 

επίγνωση και η εμπειρία της κοινής ευρωπαϊκής ζωής των μαθητών στα Ευρωπαϊκά 

Σχολεία, θα πρέπει να τους καθοδηγούν, ώστε να επιδεικνύουν πολύ μεγάλο σεβασμό 

στις παραδόσεις που χαρακτηρίζουν κάθε χώρα και κάθε περιοχή της Ευρώπης, ενώ 

παράλληλα θα τους επιτρέπουν να διαμορφώνουν/οηματοδοτούν αλλά και να 

διατηρούν τη δική τους εθνική ταυτότητα. 

 

Οι μαθητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων είναι μελλοντικοί πολίτες τόσο της Ευρώπης 

όσο και του κόσμου, γενικότερα. Με αυτήν τους την ιδιότητα, χρειάζεται να διαθέτουν 

μια ποικιλία δεξιοτήτων/ικανοτήτων, που θα τους δίνει τη δυνατότητα να 

ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου. Το 2006 το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωκοινοβούλιο καθόρισαν ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

για τις Βασικές Δεξιότητες της Διά Βίου Μάθησης. Το ευρωπαϊκό αυτό πλαίσιο ορίζει 

οκτώ βασικές ικανότητες, οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να πετύχουν όλα τα 

άτομα την προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση, την ενεργό άσκηση της ιδιότητας 

του πολίτη, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη:  

 

1. επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 

2. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

3.μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και στην 

τεχνολογία 

4. ψηφιακή ικανότητα 

5. μεταγνωστικές ικανότητες (μαθαίνω πώς να μαθαίνω) 

6. κοινωνικές ικανότητες, καθώς και ικανότητες που σχετίζονται με την 

   ιδιότητα του πολίτη 

7. πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα 

8. πολιτισμική συνείδηση και έκφραση 

 

Το πρόγραμμα σπουδών των Ευρωπαϊκών Σχολείων επιδιώκει να αναπτύσσουν οι 

μαθητές όλες αυτές τις βασικές ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα, τα γλωσσικά 
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προγράμματα σπουδών συμβάλλουν σημαντικά, όχι μόνο στην ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών ικανοτήτων, αλλά επιπλέον και αυτών που είναι αναγκαίες για τη ζωή 

του ατόμου σε μια κοινωνία πολιτών, καθώς επίσης και στη συνειδητοποίηση από τους 

μαθητές των πολιτισμικών διαφορών και του τρόπου που αυτές εκδηλώνονται. 

 

Η εκμάθηση μιας τρίτης γλώσσας, εξ αρχής, είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1ο μέχρι και το 5ο έτος, ενώ είναι προαιρετική 

στο 6ο και το 7ο έτος σπουδών. Οι μαθητές μπορούν να επιλέγουν ως τρίτη γλώσσα 

εκμάθησης οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επιθυμούν, αρκεί να είναι διαφορετική από αυτές που επέλεξαν να διδάσκονται ως 

πρώτη και δεύτερη γλώσσα. 

 

Οι μαθησιακοί στόχοι βασίζονται: μέχρι το τέλος του 5ου έτους σε πέντε συνεχή έτη 

σπουδών της γλώσσας (δύο διδακτικές  ώρες, εβδομαδιαίως, για το 1ο έτος, τρεις 

διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως από το 2ο έως και το 5ο έτος) και μέχρι το Απολυτήριο 

σε επτά συνεχή έτη (τέσσερις διδακτικές ώρες,  εβδομαδιαίως, για το 6ο και 7ο έτος).  

 

Η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων αυτών λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα αναφοράς 

του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου 

της Ευρώπης. 

 

Το ΚΕΠΑ καθορίζει, επίσης, τα ενδιάμεσα (με κυμαινόμενο εύρος) επίπεδα 

γλωσσομάθειας, που προσδιορίζονται ως Α1+, Α2+, κλπ. 

 

Κύκλος Επιδιωκόμενο επίπεδο  

1ος κύκλος  S1- S3 Επίπεδο Α1 + 

2ος κύκλος  S4- S5 Επίπεδο Α2 + 

3ος κύκλος  S6- S7 Επίπεδο Β1 + 

  

Στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, για την εκμάθηση και τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, 

γίνεται αναφορά στις ακόλουθες αντιστοιχίες του ΚΕΠΑ: 

 

Γλώσσα ΙΙ C1 

Γλώσσα ΙΙΙ B1+ 

Γλώσσα ΙV A2+ 

 

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Οι προτεινόμενες παρακάτω διδακτικές αρχές έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στη 

διδασκαλία και στην εκμάθηση της Τρίτης Γλώσσας (LΙΙΙ). 

 Η επικοινωνιακή ικανότητα αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, πρωταρχικό 

μαθησιακό στόχο. 

 Οι δεξιότητες του μαθητή να ακούει, να διαβάζει, να αλληλεπιδρά σε μια 

συζήτηση,  να παράγει προφορικό λόγο και να γράφει, πρέπει όλες να 

αναπτύσσονται, αλλά η βαρύτητα καθεμίας εξαρτάται από τον αντίστοιχο 

κύκλο σπουδών.  

 Η διδασκαλία πρέπει να αξιολογεί την πρόοδο των μαθητών, λαμβάνοντας 

υπόψη τα ποικίλα στάδια της γλωσσικής κατάκτησης. Τα λάθη των μαθητών 
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πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συμβάλλουν εποικοδομητικά 

στην εξέλιξη της μάθησης. 

 Η γλώσσα-στόχος, στη διάρκεια της διδακτικής πράξης, πρέπει να 

χρησιμοποιείται όσο γίνεται περισσότερο. 

 Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται, ώστε να ενεργοποιούν τις γλωσσικές 

ικανότητες που διαθέτουν, καθώς και τις στρατηγικές μάθησης που έχουν ήδη 

κατακτήσει. 

 Ποικίλες διδακτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, 

κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης. 

 Η χρήση μεθόδων που προάγουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται, με απώτερο στόχο να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες 

όλων των μαθητών. 

 Τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ, ο ρυθμός μάθησης, οι κοινωνικές δεξιότητες, 

οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των μαθητών πρέπει, επίσης, να λαμβάνονται 

υπόψη, για το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. 

 Οι μαθητές θα επιτύχουν γλωσσική ευχέρεια και αυτονομία, αν χρησιμοποιούν 

για την εκμάθηση της γλώσσας ποικίλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των 

ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας). 

 Η καλή χρήση της γλώσσας μέσα στο πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται, 

προϋποθέτει τη σταδιακή κατανόησή της ως ένα σύστημα. 

 Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη λειτουργικότητα της γλώσσας, δηλαδή 

στη χρήση της, όσον αφορά στη διδασκαλία της γραμματικής, της μορφολογίας 

και του λεξιλογίου. 

 Η κοινωνιογλωσσολογική δεξιότητα των μαθητών θα πρέπει να αναπτύσσεται 

με τρόπο που θα συμπεριλαμβάνει τη συνειδητοποίηση, για παράδειγμα, 

διαφόρων γλωσσικών  στοιχείων,  γλωσσικών ποικιλιών, κλπ. 

 

Η παραπάνω λίστα δεν είναι εξαντλητική, ούτε έχει συνταχθεί με αξιολογική σειρά. 

 

 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Μαθησιακοί στόχοι για τον 1ο κύκλο ( S1-S3) 

 

Στο τέλος του πρώτου κύκλου, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί, ώστε: 

1. να κατανοούν βασικές/οικείες λέξεις και φράσεις που αναφέρονται σε 

προσωπικά ενδιαφέροντα και εμπειρίες, όταν ο λόγος εκφέρεται αργά και 

καθαρά, 

2. να διαβάζουν και να κατανοούν μικρά γραπτά κείμενα, τα οποία περιέχουν 

συνήθεις λέξεις και φράσεις, 

3. να συμμετέχουν σε απλές συζητήσεις που αφορούν άμεσης ανάγκης 

περιστάσεις επικοινωνίας ή πολύ οικεία θέματα, με μικρή βοήθεια από τον 

συνομιλητή, 

4. να περιγράφουν με απλές λέξεις στοιχεία από την προσωπική τους ζωή, με 

κάποιες αναφορές στο παρελθόν και το μέλλον, 

5. να γράφουν μικρά, απλά μηνύματα, σημειώσεις και γράμματα που αφορούν 

καθημερινά θέματα, 

6. να δείχνουν ότι διαθέτουν βασικές γνώσεις και ότι κατανοούν τον πολιτισμό 

που παράγεται από τη γλώσσα-στόχο, 
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7. να συσχετίζουν τις δικές τους πολιτισμικές γνώσεις με κάποιες συναφείς της 

γλώσσας-στόχου,  

8. να προσδιορίζουν και να εφαρμόζουν μια σειρά από βασικές στρατηγικές για 

τη γλωσσική κατάκτηση, 

9. να εφαρμόζουν για την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου μια σειρά από βασικές 

μαθησιακές δεξιότητες, σε συνδυασμό με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. 

 

 Μαθησιακοί στόχοι για τον 2ο κύκλο (S4-S5) 

 

 

Στο τέλος του δεύτερου κύκλου, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί, ώστε: 

1. να κατανοούν την προφορική πρότυπη γλώσσα, χωρίς αποκλίσεις από τον 

κοινό γλωσσικό τύπο, που σχετίζεται με προσωπικές εμπειρίες και μερικά 

θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι η εκφορά λόγου 

είναι σαφής, 

2. να διαβάζουν και να επιλέγουν κατάλληλες πληροφορίες ανατρέχοντας τόσο 

σε γραπτά κείμενα με επίκαιρο περιεχόμενο, όσο και σε λογοτεχνικά κείμενα, 

3. να συμμετέχουν σε μια συζήτηση και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για 

οικεία σε αυτούς θέματα, και προοδευτικά όλο και πιο γενικού 

ενδιαφέροντος,  

4. να περιγράφουν προφορικά με τρόπο συνεκτικό τις εμπειρίες, τις επιθυμίες 

και τα σχέδιά τους, να αφηγούνται μια ιστορία ή να διηγούνται περιληπτικά 

την υπόθεση ενός κινηματογραφικού έργου ή βιβλίου, 

5. να γράφουν προσωπικά γράμματα και απλά κείμενα με συνοχή, πάνω σε 

θέματα που αφορούν καθημερινές περιστάσεις και έχουν σχέση με τις 

εμπειρίες και τα βιώματά τους,  

6. να δείχνουν ότι γνωρίζουν και κατανοούν κάποια πολιτισμικά στοιχεία που 

το  περιεχόμενό τους σχετίζεται με τη γλώσσα-στόχο, όπως επίσης με την 

κοινωνία, τα καθημερινά θέματα, τη λογοτεχνία και το πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσεται ένα λογοτεχνικό κείμενο, 

7. να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικούς διαπολιτισμικούς κώδικες, 

ώστε να αλληλεπιδρούν με ενδεδειγμένο τρόπο με τους φυσικούς ομιλητές 

της γλώσσας-στόχου, 

8. να επιλέγουν τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές, για να μπορούν να 

οργανώνουν εξατομικευμένα την εκμάθηση της γλώσσας,  

9. να ερευνούν, να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες, τις οποίες 

εντοπίζουν από πολλές και ποικίλες έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, 

προκειμένου να αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες. 

 

Μαθησιακοί στόχοι για τον 3ο κύκλο (S6-S7) 

 

 

Στο τέλος του τρίτου κύκλου, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί, ώστε: 

1. να κατανοούν τα κύρια σημεία της προφορικής πρότυπης γλώσσας που 

εκφέρεται με έναν πιο περίπλοκο, αλλά σαφή, προφορικό λόγο και σχετίζεται 

με θέματα γενικού ενδιαφέροντος και της επικαιρότητας, 

2. να διαβάζουν, να κατανοούν και να αναλύουν λογοτεχνικά και άλλου είδους 

κείμενα,  
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3. να συμμετέχουν σε συζητήσεις πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και 

σχετικά με την τρέχουσα επικαιρότητα, όπως επίσης και να εκφράζουν 

προσωπικές απόψεις με ικανοποιητική άνεση και αυθορμητισμό, 

4. να παρουσιάζουν τις απόψεις τους για έναν ευρύ κύκλο θεμάτων και να 

αιτιολογούν ή να επεξηγούν διάφορες σκέψεις και προτάσεις, 

5. να συντάσσουν σαφή, λεπτομερειακά κείμενα, όπως επιστολές, δοκίμια και 

αναφορές που εκφράζουν απόψεις ή εντυπώσεις πάνω σε ποικίλα θέματα, 

6. να επιδεικνύουν ευρεία και βαθιά γνώση του πολιτισμού της γλώσσας-στόχου, 

συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών θεμάτων ή θεμάτων της επικαιρότητας, της 

λογοτεχνίας και του πλαισίου που εντάσσεται ένα λογοτεχνικό κείμενο, και, 

γενικότερα, της καλλιτεχνικής δημιουργίας,   

7. να χρησιμοποιούν μια σειρά διαπολιτισμικών κωδίκων, προκειμένου να 

αντιπαρατάσσονται σε πολιτισμικά στερεότυπα,   

8. να αναλάβουν, προοδευτικά, την ατομική τους ευθύνη για τη γλωσσική τους 

μάθηση,   

9. να αξιολογούν με κριτικό τρόπο τις διαθέσιμες πηγές και να επιλέγουν τις πιο 

αξιόπιστες και κατάλληλες για συγκεκριμένους σκοπούς και συγκεκριμένο 

ακροατήριο. 

 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Κύκλος 1 (S1-S3) 

 

Στο τέλος του πρώτου κύκλου, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

-βασική γνώση της προφοράς, του τονισμού και της ορθογραφίας, 

-γνώση απλού λεξιλογίου και συνηθισμένων εκφράσεων, 

-βασική γνώση της εσωτερικής δομής των λέξεων, καθώς και των γραμματικών 

 δομών, 

-δυνατότητα χρήσης σε βασικό επίπεδο λεξικών και άλλων εργαλείων,  

 συμπεριλαμβανομένων  και των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

 Επικοινωνίας), 

-κατανόηση του πολιτισμού της γλώσσας-στόχου, 

-βασική γνώση των στρατηγικών που συμβάλλουν στην εκμάθηση μιας γλώσσας,  

 όπως, επίσης, και συνειδητοποίηση της ατομικής τους προόδου. 

 

Κύκλος 2 ( S4-S5) 

 

Με βάση τη γνώση και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν ήδη στον 1ο κύκλο, οι μαθητές 

στο τέλος του 2ου κύκλου θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

-καλή γνώση της προφοράς και του τονισμού, καθώς και ικανοποιητική εφαρμογή 

 των ορθογραφικών κανόνων,  

-γνώση ικανοποιητικού αριθμού λέξεων και συνηθισμένων φράσεων, 

-καλή γνώση της εσωτερικής δομής των λέξεων, καθώς και των γραμματικών δομών, 

-γνώση του τρόπου διεξαγωγής ερευνητικών προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένων 

 και των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας), με κατάλληλη 

 καθοδήγηση, εφόσον απαιτείται, 

-ικανοποιητική εξοικείωση με τον πολιτισμό της γλώσσας-στόχου,  

συμπεριλαμβανομένης και της επαφής με  λογοτεχνικά κείμενα, 

-ποικιλία στρατηγικών, όπως και εργαλείων, εκμάθησης της γλώσσας με στόχο την 

 αξιολόγηση της μαθησιακής τους πορείας.  
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Κύκλος 3 (S6-S7) 

 

Με βάση τη γνώση και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν ήδη στον 2ο κύκλο, οι μαθητές 

στο τέλος του 3ου κύκλου θα πρέπει να έχουν αποκτήσει: 

-γνώση των διαφορετικών επιπέδων ύφους της γλώσσας για διαφορετικό ακροατήριο 

 και για διαφορετικούς σκοπούς, 

-μεγάλη ποικιλία λεξιλογίου, συμπεριλαμβανομένων και των αφηρημένων εννοιών, 

-μία σειρά περίπλοκων γραμματικών δομών, 

-στρατηγικές για την αυτόνομη χρήση διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένων και 

 των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας), 

-πολύ καλή γνώση του πολιτισμού της γλώσσας-στόχου, συμπεριλαμβανομένης της 

 μελέτης λογοτεχνικών κειμένων, 

-στρατηγικές μάθησης για να μαθαίνουν αυτόνομα και ικανότητα αξιολόγησης της 

 ατομικής τους προόδου. 

 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

1ος Κύκλος: (S1-S3) 

 

Α) Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση πρέπει να είναι, κατά κύριο λόγο, διαμορφωτική. Μέσω «της 

παρατήρησης» από τον εκπαιδευτικό και μέσω των διαγωνισμάτων και της αυτο-

αξιολόγησης, ο μαθητής κατανοεί το γνωστικό του επίπεδο και την πρόοδό του. Η 

αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται στους μαθησιακούς στόχους που ορίζονται στο 

συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Θα μπορούσαν, επίσης, να αξιοποιηθούν οι κλίμακες 

αυτο-αξιολόγησης που συμπεριλαμβάνονται στο ΚΕΠΕ και στους Φακέλους 

Αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Γλωσσών. 

 

2ος Κύκλος: (S4-S5) 

 

Α) Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση πρέπει να είναι, κατά κύριο λόγο, διαμορφωτική. Μέσω της αρχικής 

αξιολόγησης, της «παρατήρησης» του εκπαιδευτικού, των διαγωνισμάτων και της 

αυτο-αξιολόγησης, ο μαθητής κατανοεί το γνωστικό του επίπεδο και την πρόοδό του. 

Η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται στους μαθησιακούς στόχους που ορίζονται στο 

συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Θα μπορούσαν, επίσης, να αξιοποιηθούν οι κλίμακες 

αυτο-αξιολόγησης που συμπεριλαμβάνονται στο ΚΕΠΕ και στους Φακέλους 

Αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Γλωσσών. 

 

Β) Τελική/Αθροιστική Αξιολόγηση 

 

Στο τέλος του κύκλου θα υπάρξει μια εναρμονισμένη εξέταση ως προς τις ικανότητες 

του μαθητή να ακούει, να διαβάζει, να αλληλεπιδρά προφορικά, να παράγει προφορικό  

λόγο και να γράφει. 
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3ος Κύκλος: (S6-S7) 

 

Α) Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση πρέπει να είναι, κατά κύριο λόγο, διαμορφωτική. Μέσω της αρχικής 

αξιολόγησης, της «παρατήρησης» από τον εκπαιδευτικό, των διαγωνισμάτων και της 

αυτο-αξιολόγησης, ο μαθητής κατανοεί το γνωστικό του επίπεδο και την πρόοδό του. 

Η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται στους μαθησιακούς στόχους που ορίζονται στο 

συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Θα μπορούσαν επίσης να αξιοποιηθούν οι κλίμακες 

αυτο-αξιολόγησης που συμπεριλαμβάνονται στο ΚΕΠΕ και στους Φακέλους 

Αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Γλωσσών. 

 

Β) Τελική/Αθροιστική Αξιολόγηση 

 

Στο τέλος του κύκλου θα υπάρξει μία γραπτή και μία προφορική εξέταση, για να 

αξιολογηθούν οι ικανότητες του μαθητή να ακούει, να διαβάζει, να αλληλεπιδρά 

προφορικά, να παράγει προφορικό λόγο και να γράφει. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης 

 

Οι τελικές εξετάσεις αξιολογούν το βαθμό κατάκτησης των μαθησιακών στόχων που 

ορίζονται στο συγκεκριμένο κύκλο. 

Αξιολογείται η ικανότητα του μαθητή να παρουσιάζει ένα κείμενο/θέμα στην υπό 

εξέταση γλώσσα-στόχο, να εντοπίζει τα βασικά του σημεία, να αναλύει το περιεχόμενό 

του και να εκφράζει την προσωπική του άποψη. Ο μαθητής θα πρέπει, αναλόγως την 

περίπτωση, να αναφερθεί σε συναφή πολιτισμικά, λογοτεχνικά, ιστορικά και 

κοινωνικά στοιχεία και, επιπλέον, να  επιδείξει την επάρκειά του στη χρήση της 

μορφολογίας, της σύνταξης, του λεξιλογίου και των ιδιωματικών εκφράσεων. Θα 

αξιολογηθεί, επίσης, η ικανότητά του να ακούει, να αλληλεπιδρά προφορικά και να 

παράγει προφορικό λόγο στη γλώσσα-στόχο. 

 

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους ενδεικτικές οδηγίες βαθμολόγησης, τις 

οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούν για τη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας. 
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Παράρτημα : ΣΧΟΛΙΑ 
 

Τα διάφορα στοιχεία που εμπεριέχονται στο παρακάτω κείμενο διευκρινίζουν κάποια 

σημεία του προγράμματος σπουδών. Οι αναφορές σε αυτό είναι γραμμένες με έντονα 

γράμματα και πλάγιους χαρακτήρες. 

 

Α) Διδακτικές αρχές 

 

   Οι δεξιότητες του μαθητή να ακούει, να διαβάζει, να αλληλεπιδρά σε μια συζήτηση, 

να παράγει προφορικό λόγο και να γράφει πρέπει όλες να αναπτύσσονται, αλλά η 

βαρύτητα καθεμίας εξαρτάται από τον αντίστοιχο κύκλο σπουδών. 

 

Στον πρώτο κύκλο  σπουδών ο διδάσκων θα επικεντρώνει την προσοχή του στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ακρόασης, της ανάγνωσης και της προφορικής 

αλληλεπίδρασης. Οι δεξιότητες της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου θα 

έχουν μικρότερη βαρύτητα. 

Στο δεύτερο κύκλο, ο οποίος αποτελεί ένα ενδιάμεσο επίπεδο, η παραγωγή προφορικού 

λόγου θα διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο, ενώ ο διάλογος θα έχει λιγότερο 

βάρος. Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί σε ό,τι αφορά τη δεξιότητα παραγωγής γραπτού 

λόγου, που θα αποτελεί έναν κύριο διδακτικό στόχο. 

Στον τρίτο κύκλο, ο διδάσκων θα εστιάζει στην παραγωγή γραπτού και προφορικού 

λόγου, ενώ παράλληλα θα καλλιεργούνται οι δεξιότητες της ακρόασης, της ανάγνωσης 

και της προφορικής αλληλεπίδρασης. 

 

- Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται, ώστε να ενεργοποιούν τις γλωσσικές 

ικανότητες που διαθέτουν, καθώς και τις στρατηγικές μάθησης που έχουν ήδη 

κατακτήσει.  

 

Ο μαθητής μπορεί να ωφεληθεί πάρα πολύ στην εκμάθηση της τρίτης γλώσσας, εάν 

εφαρμόζει τις ήδη αποκτηθείσες γλωσσικές του δεξιότητες στις στρατηγικές μάθησης 

που χρησιμοποιεί (τριτογενής γλωσσική επίδραση, tertiary language effect, l’effet 

troisième langue, Tertiärspracheneffekt) και για το λόγο αυτό θα  πρέπει να 

ενθαρρύνεται να το πράττει. 

Η ανακλαστική χρήση της γλώσσας, οι παρατηρήσεις με στόχο τη σύγκριση και, 

γενικότερα, η συνειδητοποίηση από τους μαθητές των δεξιοτήτων που συμβάλλουν 

στην εκμάθηση των γλωσσών, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική βοήθεια για τη 

γλωσσική κατάκτηση. 

 

-  Τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ, ο ρυθμός μάθησης, οι κοινωνικές δεξιότητες, οι 

δυνατότητες και οι αδυναμίες των μαθητών πρέπει, επίσης, να λαμβάνονται 

υπόψη, για το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. 

   

Τα ποικίλα μαθησιακά στυλ των μαθητών καθιστούν αναγκαίο να χρησιμοποιούνται 

ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι, με στόχο κάθε μαθητής να κατακτά τη 

γνώση εποικοδομητικά. 

Τα μαθησιακά στυλ και οι δυνατότητες των μαθητών (π.χ. οπτικός, ακουστικός τύπος 

κλπ.), συσχετίζονται με την πολλαπλή νοημοσύνη των ανθρώπων (γλωσσική, λογική, 

μουσική, κλπ.).  

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσαρμόζουν τις διδακτικές τους μεθόδους στις 

ανάγκες και στα διαφορετικά μαθησιακά στυλ των μαθητών τους. Όσο πιο πολύ 
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λαμβάνουν υπόψη τα προαναφερόμενα στοιχεία, τόσο πιο θετικά θα είναι τα 

αποτελέσματα της διδακτικής πράξης. 

 

- Ποικίλες διδακτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, 

κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης.  

 

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούνται ποικίλες, εναλλακτικές, διδακτικές 

μέθοδοι και προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, η εφαρμογή δραστηριοτήτων που προάγουν 

την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, όπως για παράδειγμα η εργασία σε ζεύγη ή 

ομάδες, οι ερευνητικές εργασίες (projects), τα παιχνίδια ρόλων, η δημιουργία 

προσωπικού φακέλου για κάθε μαθητή (portfolio) μπορούν να  αποδειχθούν 

αποτελεσματικά εργαλεία εκμάθησης της ξένης γλώσσας. 

 

- Η χρήση μεθόδων που προάγουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται, με απώτερο στόχο να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες όλων των 

μαθητών. 

 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των τάξεων με μαθητές που μαθαίνουν μια γλώσσα ως 

τρίτη είναι η ετερογένεια, επειδή συχνά οι μαθητές δεν είναι πραγματικά αρχάριοι. 

Αυτή η πραγματικότητα απαιτεί τη διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση. Η 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην τάξη συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλαισίου 

που  ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών. Για τα διαφορετικά επίπεδα 

γλωσσομάθειας μπορεί να υπάρχουν αντίστοιχοι στόχοι και σκοποί. Η εν λόγω 

διδακτική πράξη μπορεί να υλοποιείται μέσω των στρατηγικών διδασκαλίας και 

μάθησης, όπως επίσης μέσω κατάλληλα επιλεγμένων ως προς το βαθμό δυσκολίας 

κειμένων και εργασιών λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τους 

ιδιαίτερους τρόπους μάθησης, τις προτιμήσεις των μαθητών και υιοθετώντας ποικίλες 

διδακτικές μεθόδους.  

 

- Η καλή χρήση της γλώσσας μέσα στο πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται, 

  προϋποθέτει τη σταδιακή κατανόησή της ως ένα σύστημα. 

 

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, καθώς και 

στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Επίσης, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το 

επικοινωνιακό  πλαίσιο. Το λεξιλόγιο και οι εκφράσεις πρέπει να παρουσιάζονται και 

να αναπτύσσονται με τρόπο συστηματικό, ενταγμένο/ες σε ανάλογες περιστάσεις 

επικοινωνίας. Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη ότι σε όλα τα στάδια εκμάθησης 

οι μαθητές χρειάζεται να προσεγγίζουν τη γλώσσα-στόχο προοδευτικά και ότι τα λάθη 

πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο εποικοδομητικό, ώστε να σημειώνεται 

μαθησιακή πρόοδος. Ωστόσο, η ορθή χρήση της γλώσσας πρέπει να επιδιώκεται σε ένα 

λογικό βαθμό. 

 

-Η κοινωνιογλωσσολογική δεξιότητα των μαθητών θα πρέπει να αναπτύσσεται με 

τρόπο που θα συμπεριλαμβάνει τη συνειδητοποίηση, για παράδειγμα, διαφόρων 

γλωσσικών  στοιχείων,  γλωσσικών ποικιλιών,  κλπ. 

 

Κοινωνιογλωσσολογική είναι η ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν και να 

ερμηνεύουν τις γλωσσικές κοινωνικές ποικιλίες (συγκείμενο, στυλ, διαλέκτους, κλπ.), 

ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα, αναλόγως των κοινωνικών συμβάσεων 
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και των  διαφόρων επικοινωνιακών καταστάσεων, και να συμβάλλουν ενεργά στην 

εξέλιξη του διαλόγου.  

Παραδείγματα: να γνωρίζουν οι μαθητές τις διαφορές μεταξύ της επίσημης και 

ανεπίσημης επικοινωνίας, να αναγνωρίζουν τους τρόπους χαιρετισμού, να ξέρουν  πότε 

και πώς συγχαίρουν κάποιον, να απολογούνται, να δέχονται ή να αρνούνται μια 

πρόσκληση, κλπ.  

 

Β) Στόχοι εκμάθησης  

 

Κύκλοι 2 +3: διαπολιτισμικοί κώδικες 

  

Στο τέλος του δεύτερου κύκλου, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να γνωρίζουν και 

να χρησιμοποιούν βασικούς διαπολιτισμικούς κώδικες, ώστε να αλληλεπιδρούν, με 

αποδεκτό τρόπο, με ομιλητές της γλώσσας-στόχου. 

 

Στο τέλος του τρίτου κύκλου, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 

μια σειρά από διαπολιτισμικούς κώδικες, με τρόπο που να μπορούν να 

αντιπαρατάσσονται σε πολιτισμικά στερεότυπα. 

  

Το σημείο εκκίνησης για τη διαπολιτισμική κατανόηση και τη συνειδητοποίηση  

διαπολιτισμικών κωδίκων είναι η καλή γνώση των αιτίων που παράγουν τις 

πολιτισμικές διαφορές: κοινωνικοί κανόνες, ιστορικά σύμβολα, μύθοι, τρόποι 

έκφρασης χιούμορ,  δραστηριότητες καθημερινής ζωής, έθιμα, θρησκεία, κλπ.  

Όσο μεγαλύτερη επίγνωση των πολιτισμικών διαφορών διαθέτουν οι μαθητές, τόσο 

περισσότερο αποφεύγουν να καταλήγουν σε λάθος συμπεράσματα ή να 

συμπεριφέρονται ανάρμοστα.  

 

Κύκλοι 2+3: οι μαθητές να επιλέγουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την 

οργάνωση της γλωσσικής μαθησιακής τους πορείας και την προοδευτική ανάληψη 

ατομικής ευθύνης για την ίδια τους τη γλωσσική μάθηση.  

 

Ένας από τους στόχους του εν λόγω προγράμματος σπουδών είναι να ενθαρρύνει τους 

μαθητές να αναλάβουν μεγαλύτερη προσωπική ευθύνη στη διάρκεια της μαθησιακής 

τους πορείας και να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τις διαδικασίες μάθησης. Οι 

μαθητές  θα αναπτύξουν την ικανότητα να κατανοούν το πώς θα χειριστούν την 

εκμάθηση μιας άλλης ξένης γλώσσας. Προκειμένου οι μαθητές να είναι ενεργοί, 

αυτόνομοι και όσον αφορά στη μάθησή τους να προωθούν τον αναστοχασμό, θα πρέπει 

να υιοθετήσουν στρατηγικές που καλλιεργούν την αποτελεσματική γλωσσική 

μαθησιακή πορεία. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν απλώς να συζητούν 

στην αρχή κάθε μαθήματος τους μαθησιακούς στόχους με τους μαθητές τους και να 

τους προτρέπουν να χρησιμοποιούν ένα ημερολόγιο μάθησης που θα τους βοηθά να 

αυτοαξιολογούνται. Η χρήση  εργαλείων, όπως -για παράδειγμα- οι περιγραφικές 

εκφράσεις "μπορώ" του Ευρωπαϊκού Φακέλου Γλωσσών, επιτρέπει στους μαθητές να 

θέτουν ρεαλιστικούς ατομικούς στόχους. 

  

Κύκλος 3: Οι μαθητές να διαβάζουν, να κατανοούν και να αναλύουν λογοτεχνικά και 

άλλου είδους κείμενα 

  

Οι μαθητές πρέπει να έχουν ικανότητα να διαβάζουν, να κατανοούν και να αναλύουν 
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διάφορα κειμενικά είδη, όπως μη λογοτεχνικά κείμενα, για παράδειγμα άρθρα 

εφημερίδων, επιστολές αναγνωστών, κείμενα επιχειρηματολογίας, κ.ά.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος ανάλυση κειμένου αναφέρεται στην ικανότητα των μαθητών 

να αναφέρουν και ερμηνεύουν τα κύρια νοήματα του κειμένου έχοντας στη διάθεσή 

τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο, κάποιους βασικούς όρους. 

  

Γ) Περιεχόμενο  

 

Λεξιλόγιο και ιδιωματικές εκφράσεις  

 

Σε κάθε κύκλο, το λεξιλόγιο θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα  στους μαθητές να 

πετυχαίνουν τους μαθησιακούς τους στόχους και στις πέντε δεξιότητες (βλ. 

μαθησιακούς στόχους: 1-5).  

Στη διάρκεια, για παράδειγμα, του πρώτου κύκλου σπουδών, οι μαθητές θα πρέπει να 

κατανοούν λέξεις και φράσεις που έχουν σχέση με θέματα που αφορούν άμεσα την 

καθημερινή τους ζωή και τα βιώματά τους. Η γνώση εκφράσεων που χρησιμοποιούνται 

καθημερινά βοηθά τους μαθητές του πρώτου κύκλου να χρησιμοποιούν τη γλώσσα-

στόχο αυθόρμητα. 

  

Λεκτικά πρότυπα  και απλές γραμματικές δομές  

 

Όταν πρόκειται για τη διδασκαλία γραμματικής, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη 

χρήση της γλώσσας και στη λειτουργική της προσέγγιση. Η μελέτη συγκεκριμένων 

γλωσσικών δομών πρέπει να σχετίζεται με επικοινωνιακές δραστηριότητες και 

καταστάσεις. Οι απαραίτητες γραμματικές δομές πρέπει να κατακτώνται και να 

εμπλουτίζονται, προοδευτικά, στη διάρκεια και των τριών κύκλων.  

Η γνώση των σχετικών δομών της γραμματικής και των λεκτικών προτύπων θα πρέπει 

να αναπτύσσεται, σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους του κάθε κύκλου. Για 

παράδειγμα:  

Στον πρώτο κύκλο, προκειμένου να συμμετέχει ο μαθητής σε απλές συζητήσεις, είναι 

αναγκαίο να γνωρίζει κοινές επικοινωνιακές φράσεις και να κατέχει, όχι μόνο τους 

ρηματικούς τύπους του παρόντος, αλλά του παρελθόντος και του μέλλοντος. Ωστόσο, 

σε αυτό το στάδιο δεν είναι πρωταρχικό για τον μαθητή να γνωρίζει όλους τους 

σχετικούς ρηματικούς τύπους.  

Στον τρίτο κύκλο, αντίστοιχα, για να είναι ο μαθητής σε θέση να γράφει και να 

παρουσιάζει με σαφή και λεπτομερή τρόπο μια περιγραφή, ένα κείμενο ή να εκφράζει 

τις προσωπικές του σκέψεις, κρίνεται αναγκαίο να κατέχει μια σειρά από πολύπλοκες 

γραμματικές δομές.  

 

Ο πολιτισμός που πηγάζει από τη γλώσσα-στόχο  

 

Κύκλος 1: συνειδητοποίηση του πολιτισμού που πηγάζει από τη γλώσσα-στόχο  

Ενθαρρύνεται η χρήση σύντομου αυθεντικού υλικού, όπως ποιήματα, σύντομες 

ειδήσεις, κόμικς, περιεχόμενα περιοδικών, παραμύθια, διασκευασμένες αποδόσεις 

διηγημάτων, κλπ. Με βάση τα παραπάνω, η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να αποβεί 

ιδιαιτέρως ωφέλιμη. 

 

Κύκλος 2: σχετική γνώση του πολιτισμού που πηγάζει από τη γλώσσα-στόχο και, ανάλογη 

με το επίπεδο αυτό, επαφή με λογοτεχνικά κείμενα 
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Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό λογοτεχνικών και μη 

λογοτεχνικών κειμένων και σχετικού υλικού, όπως μικρά διηγήματα, ποιήματα, 

άρθρα εφημερίδων, κλπ. 

 

Κύκλος 3: εμβάθυνση στον πολιτισμό που πηγάζει από τη γλώσσα-στόχο και μελέτη 

λογοτεχνικών κειμένων 

Οι μαθητές θα πρέπει να μελετήσουν παραδείγματα από τα διάφορα λογοτεχνικά είδη, 

καθώς επίσης και από μη λογοτεχνικά είδη. Δύο ολόκληρα λογοτεχνικά βιβλία θα 

πρέπει να γίνουν αντικείμενο μελέτης από το πρωτότυπο. 

 

Δ) Αξιολόγηση  

 

Στις τελικές εξετάσεις αξιολογείται σε ποιο βαθμό οι μαθητές έχουν κατακτήσει 

τους μαθησιακούς στόχους κάθε κύκλου.  
 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους μαθησιακούς στόχους ως βάση για 

την αξιολόγηση των μαθητών.  

 

Η χρήση κλιμάκων αυτο-αξιολόγησης του ΚΕΠΕ και του Ευρωπαϊκού Φακέλου 

Γλωσσών.  

Η αυτο-αξιολόγηση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να αυξήσει στους μαθητές αφενός 

τα κίνητρα μάθησης και αφετέρου τη συνειδητοποίηση της μαθησιακής τους 

διαδικασίας. Βοηθά, επίσης, τους/τις διδασκομένους/ες να ανακαλύψουν τα δυνατά 

τους σημεία και τις αδυναμίες τους και να οργανώσουν τη μάθησή τους πιο 

αποτελεσματικά.  

Στον Ευρωπαϊκό Φάκελο Γλωσσών και στο ΚΕΠΕ προτείνονται κλίμακες 

αξιολόγησης  (με περιγραφές του τύπου "μπορώ") που αποτελούν ένα αποτελεσματικό 

συμπληρωματικό εργαλείο για τους διδασκομένους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (έγγραφο 2013-01-D-44-en-5 που εγκρίθηκε από τη Μικτή 

Παιδαγωγική Επιτροπή στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2014 και το Ανώτατο Συμβούλιο 

στις 8-10 Απριλίου 2014)  

 

Παράρτημα 1: Αξιολόγηση των γραπτών εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου 

Παράρτημα 2: Σχόλια-Οδηγίες που αφορούν τον πίνακα  αξιολόγησης των γραπτών 

εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου 

Παράρτημα 3: Αξιολόγηση των προφορικών εξετάσεων του Ευρωπαϊκού 

Απολυτηρίου 

 Παράρτημα 4: Δείγματα των γραπτών εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου 

(Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)  

Παράρτημα 5: Δείγματα των προφορικών εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου 

(Μέρος 2, προφορική διάδραση)  

 

Κατά το σχολικό έτος 2012-2013, εισήχθηκε ένα εναρμονισμένο Πρόγραμμα Σπουδών 

για όλες τις γλώσσες που διδάσκονται ως Τρίτες. Το Απολυτήριο στην Τρίτη  Γλώσσα 

θα ισχύσει για πρώτη φορά από το σχολικό έτος 2015, οπότε απαιτείται νέος τύπος 

εξετάσεων στην Τρίτη Γλώσσα. 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών περιγράφει μαθησιακούς στόχους που αναφέρονται στις  

δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγής προφορικού 

λόγου και προφορικής αλληλεπίδρασης και βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Αναφοράς για τις Γλώσσες. Αναφέρεται, επίσης, σε στρατηγικές ΄΄για να μαθαίνουν 

πώς να μαθαίνουν΄΄, σε ικανότητες μάθησης, καθώς και σε πολιτισμικές δεξιότητες. 

 

 

1. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Οι τελικές εξετάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτές τις δεξιότητες με τρόπο 

αντιπροσωπευτικό. Στη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων, ο μαθητής θα αξιολογείται 

κυρίως ως προς την δεξιότητα κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, καθώς και 

ως προς την κατανόηση λογοτεχνικών κειμένων (σε αυτές τις δεξιότητες 

συμπεριλαμβάνονται και οι πολιτισμικές). 

Οι μαθητές θα αξιολογούνται σύμφωνα με την επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας, 

καθώς και με διδακτικές προσεγγίσεις προσανατολισμένες στην απόκτηση δεξιοτήτων, 

στις οποίες βασίζεται το Πρόγραμμα Σπουδών (αυθεντικά κείμενα, λειτουργικές 

επικοινωνιακές και αυθεντικές δραστηριότητες, δραστηριότητες που θα βασίζονται στο 

περιεχόμενο του κειμένου). 

 

Η γραπτή εξέταση θα αποτελείται από τρία μέρη: 

1ο μέρος: κατανόηση γραπτού κειμένου 

2ο μέρος: παραγωγή γραπτού λόγου 

3ο μέρος: κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου 

 

Κατανόηση γραπτού λόγου: 

Οι μαθησιακοί στόχοι προσδιορίζουν τις δεξιότητες κατανόησης στο τέλος του τρίτου 

κύκλου. Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διαβάζουν, να κατανοούν και να 

αναλύουν λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα. Σε αυτό το πλαίσιο,  το «να 

αναλύουν» σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν την ικανότητα να εκφράζουν τις κύριες ιδέες 

του κειμένου, με τη βοήθεια των βασικών τεχνικών όρων, εφόσον χρειαστεί (βλ. 

Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις Γλώσσες ΙΙΙ, Παράρτημα: Σχόλια). 
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Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία από αυθεντικά κείμενα: άρθρα εφημερίδων και 

περιοδικών, οδηγίες χρήσης, φυλλάδια, ταξιδιωτικοί οδηγοί, διαφημιστικά φυλλάδια, 

έντυπα κι ερωτηματολόγια, επίσημες επιστολές, διαφημιστικό υλικό, γράμματα, 

δοκίμια, βάσεις δεδομένων, δημόσιες ανακοινώσεις, δημόσιες ομιλίες, διαλέξεις, κ.λπ. 

Όλα αυτά μπορεί να περιέχουν εικόνες, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, γραφικές 

παραστάσεις, κ.ά. 

Η κατανόηση γραπτού λόγου αξιολογείται με μια ποικιλία δραστηριοτήτων:  ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού-λάθους, συμπλήρωση της πρότασης, 

ασκήσεις αντιστοίχησης λέξεων, ερωτήσεις που απαιτούν σύντομες απαντήσεις, 

αναπαραγωγή του κειμένου, συμπλήρωση του κειμένου, κ.λπ. 

 

Παραγωγή γραπτού λόγου: 

Στο τέλος του τρίτου κύκλου οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να γράφουν σαφή, 

λεπτομερειακά κείμενα, μεταξύ των οποίων και γράμματα/επιστολές, δοκίμια και 

αναφορές, στα οποία να εκφράζουν απόψεις ή εντυπώσεις πάνω σε μία ευρεία ποικιλία 

θεμάτων (βλ. Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις Γλώσσες ΙΙΙ, Μαθησιακοί Στόχοι). 

Για να αξιολογηθούν στις δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου, οι μαθητές πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε μία λειτουργική δραστηριότητα (σχόλιο, άρθρο εφημερίδας, 

γράμμα/επίσημη επιστολή κ.λπ.) και σε μία δημιουργική δραστηριότητα (μικρή 

ιστορία, διάλογος, προσωπικό ημερολόγιο, ποίημα, κ.λπ.). 

Η αξιολόγηση βασίζεται στα εξής κριτήρια: επίτευξη της δραστηριότητας, ικανότητα 

οργάνωσης, πλούσιο λεξιλόγιο και ποικιλία  συντακτικών δομών, λεκτική και 

συντακτική ακρίβεια. 

 

Κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου: 

Η κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου αναφέρεται στους γενικούς στόχους της 

δεξιότητας κατανόησης γραπτού λόγου:  

Οι μαθητές θα πρέπει να μελετούν δείγματα από ποικίλα είδη της λογοτεχνικής 

γραμματείας, καθώς και μη λογοτεχνικά είδη. Δύο ολόκληρα λογοτεχνικά έργα πρέπει 

να μελετηθούν από το πρωτότυπο (βλ. Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις Γλώσσες ΙΙΙ, 

Παράρτημα: Σχόλια). Θα χρησιμοποιούνται δύο ομάδες βιβλίων, μία για την 6η τάξη 

και μία για την 7η . 

Για να αξιολογηθούν στην κατανόηση και προσωπική εκτίμηση αυτών των βιβλίων, οι 

μαθητές θα γράψουν ένα δοκίμιο ή μία ανάλυση ή μία κριτική. Οι μαθητές μπορούν να 

επιλέξουν να απαντήσουν την ερώτηση της μιας ή της άλλης ομάδας βιβλίων. 
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Δείγμα γραπτής εξέτασης 

Χρόνος διάρκειας: 3 ώρες 

 

1ο μέρος: κατανόηση  

γραπτού λόγου 

2-3 διαφορετικά κείμενα 

συνολικά 600 λέξεων  

(+/-10%) 

 

πολλαπλή επιλογή  

σωστό-λάθος 

ερωτήσεις μικρής 

απάντησης, κ.λπ. 

2ο μέρος: παραγωγή     

γραπτού λόγου 

1 λειτουργική 

δραστηριότητα 

(επιλέγοντας από 2 

τύπους) και 1 δημιουργική 

δραστηριότητα 

(επιλέγοντας από 2 είδη)

  

συνολικά 400 λέξεων 

σχόλια, άρθρο 

εφημερίδας, 

επίσημο/η 

γράμμα/επιστολή, 

κ.λπ.  

μικρή ιστορία, 

διάλογος, προσωπικό 

ημερολόγιο, ποίημα 

κ.λπ. 

3ο μέρος: κατανόηση 

λογοτεχνικού κειμένου 

1 εργασία για κάθε βιβλίο 

επιλογή: ομάδα βιβλίων 1 

ή ομάδα βιβλίων 2  

περίπου 300 λέξεων 

ανάλυση, δοκίμιο, 

κριτική κ.λπ., μαζί 

με προσωπικές 

απόψεις 

 

Τα 3 μέρη της γραπτής εξέτασης θα έχουν ισοδύναμη βαρύτητα. 

 

2. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Στην τρίτη γλώσσα οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν στις γραπτές ή 

στις προφορικές απολυτήριες εξετάσεις. 

Εφόσον οι προφορικές εξετάσεις προσφέρονται εναλλακτικά με τις γραπτές, θα πρέπει 

να αξιολογούνται στους μαθητές οι ίδιες δεξιότητες με τις γραπτές, εκτός από εκείνες 

που αναφέρονται στον γραπτό λόγο και οι οποίες αντικαθίστανται από δεξιότητες που 

αναφέρονται στη διάδραση και παρουσίαση του προφορικού λόγου. Όμως, όπως 

ακριβώς και στις γραπτές εξετάσεις, αξιολογούνται και οι δύο δεξιότητες, της 

κατανόησης γραπτού λόγου και της κατανόησης λογοτεχνικών κειμένων. 

Κατά την εξέταση, οι μαθητές δείχνουν την ικανότητα κατανόησης ενός άγνωστου μη 

λογοτεχνικού κειμένου και επιπλέον δείχνουν την κατανόηση και εκφράζουν την 

προσωπική άποψή τους για μία από τις δύο ομάδες βιβλίων, καθώς και εμπλέκονται σε 

μία συζήτηση κατευθυνόμενη (από τους εξεταστές). 

Οι δεξιότητες των μαθητών αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια: κατανόηση του 

περιεχομένου, αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία, ακρίβεια και ευχέρεια λόγου. 

Στο τέλος του τρίτου κύκλου, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις πάνω 

σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και επίκαιρων ζητημάτων, να εκφράζουν 

προσωπικές απόψεις με σχετική άνεση και αυθορμητισμό, να παρουσιάζουν σαφείς, 

λεπτομερειακές περιγραφές ενός ευρέως φάσματος θεμάτων, καθώς και να 

δικαιολογούν την άποψή τους και να επεξηγούν τα μελλοντικά τους σχέδια. 

Για να το επιτύχουν αυτό πρέπει να μπορούν να κατανοούν τα κύρια σημεία ενός 

κειμένου, γραμμένου σε μια πιο σύνθετη, αλλά σαφή καθομιλούμενη γλώσσα, που 

αναφέρεται σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και επίκαιρων ζητημάτων (βλ. 

Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις Γλώσσες ΙΙΙ, Μαθησιακοί Στόχοι). 

 

Η προφορική εξέταση θα αποτελείται από τρία μέρη: 
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1ο μέρος: κατανόηση γραπτού λόγου 

2ο μέρος: προφορική διάδραση  

3ο μέρος: κατανόηση ενός λογοτεχνικού κειμένου 

 

Δείγμα προφορικής εξέτασης 

Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά 

Ο μαθητής επιλέγει με κλήρωση ένα κείμενο από μια ποικιλία άγνωστων αυθεντικών 

κειμένων, για να το διαβάσει και αποσύρεται για να το μελετήσει. 

Χρόνος της προφορικής εξέτασης: 20 λεπτά 

Και οι δύο εξεταστές συμμετέχουν ενεργά στην εξέταση.  

 

1ο μέρος: κατανόηση γραπτού λόγου  

 

 

 

Η κατανόηση και η στέρεη γνώση του μαθητή για το 

κείμενο αξιολογούνται από τους εξεταστές που 

κάνουν ερωτήσεις πάνω στις κύριες ιδέες, σε σχετικές 

λεπτομέρειες, κ.λπ.  

 

Οι μαθητές δεν βλέπουν τις ερωτήσεις εκ των 

προτέρων. 

 

 

2ο μέρος: προφορική διάδραση 

 

Αξιολογούνται οι προφορικές δεξιότητες των 

μαθητών με μια σύντομη συζήτηση πάνω σε θέματα 

γενικού και προσωπικού ενδιαφέροντος. 

 

 

3ο μέρος: κατανόηση λογοτεχνικού 

κειμένου 

 

Οι μαθητές παρουσιάζουν την προσωπική τους 

άποψη για μία από τις ομάδες βιβλίων που θα 

επιλέξουν.  

 

Την παρουσίαση κάθε μαθητή ακολουθούν οι 

ερωτήσεις των εξεταστών, σχετικά με τις κύριες 

ιδέες, τους χαρακτήρες των προσώπων-ηρώων, τα 

θέματα, τις προσωπικές απόψεις κ.λπ. 
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Παράρτημα Ι 
 

Αξιολόγηση γραπτών του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου 

Κριτήρια                                                    Άριστα  40 

 

Μέρος Ι  

 

Κατανόηση 

γραπτού λόγου 

 40 μονάδες κατανέμονται ισόποσα στις 

ερωτήσεις 

 Δίνεται βαρύτητα στην περίπτωση περίπλοκων 

ερωτήσεων και υποερωτήσεων  

 

Άριστα  40 

1. Περιεχόμενο 

 Ανταπόκριση στην εκπλήρωση των 

δραστηριοτήτων 

 Συνεκτικότητα/νοηματική συνάφεια στην 

ανάπτυξη σκέψεων/ιδεών 

1-

12 

    2. Οργάνωση 

 Δομή: πρόλογος – κυρίως μέρος – επίλογος  

 Συνοχή/σύνδεση μεταξύ προτάσεων και μεταξύ 

παραγράφων 

 Συμβάσεις ανάλογες με το κειμενικό είδος, που 

αναφέρονται στη νοηματική δομή, τον δέκτη,  

το επίπεδο ύφους, κ.λπ. 

1-

12 

         3.  Ακρίβεια 

 Λεξιλόγιο 

 Ορθογραφία 

 Γραμματική/Σύνταξη 

1-

12 

4. Είδος γραφής (προσωπικό στυλ) 

-Πλούσιο λεξιλόγιο και ποικιλία δομών 

-Γραπτό με ακρίβεια, καταλληλότητα και ευχέρεια 

στην έκφραση 

1-4 

Άριστα  40 

 

Μέρος III 

Κατανόηση 

λογοτεχνικού 

κειμένου 

1. Περιεχόμενο 

-Εκπλήρωση των απαιτήσεων των δραστηριοτήτων  

-Γνώση του περιεχομένου (κύριες ιδέες, θέματα, 

πρόσωπα και σύνθεση του έργου) 

20 

 2. Προσωπική ανταπόκριση 

-Προσωπική άποψη 

-Σχετική επιχειρηματολογία 

 

10 

 3. Τρόπος γραφής 

-Επαρκής χρήση της γλώσσας 

10 

 Συνολικό αποτέλεσμα  

 

Σχόλιο στο 2ο μέρος της παραγωγής κειμένου: 

Για την αξιολόγηση κάθε δραστηριότητας θα χρησιμοποιούνται οι ανωτέρω οδηγίες. 

Ο συνολικός βαθμός για την παραγωγή γραπτού λόγου προκύπτει από το μέσο όρο των 

δύο γραπτών δραστηριοτήτων.  
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Παράρτημα 2:  
 

Σχόλια-Οδηγίες που αφορούν τη βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων του 

Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου 

 

Ο πίνακας αξιολόγησης αναφέρεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 

Γλώσσες (CEFR, 2001) και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση γραπτών εξετάσεων 

του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου στην LIII και στο γλωσσικό επίπεδο Β1+. 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Ο συντελεστής καθορίζεται  από την κατανομή της βαθμολογίας.  

Η ακρίβεια της γλώσσας δεν αξιολογείται. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Στον πίνακα αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τέσσερα διαφορετικά κριτήρια: 

Το περιεχόμενο, η οργάνωση, η ακρίβεια και το προσωπικό στυλ. 

 

1. Περιεχόμενο:  

 

• εκπλήρωση του στόχου 

Λαμβάνεται υπόψη σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται ο μαθητής στην εκπλήρωση του 

στόχου 

• συνοχή/ανάπτυξη σκέψεων /ιδεών. 

Η συνοχή αναφέρεται στη λογική ανάπτυξη των ιδεών. 

 

2. Οργάνωση: 

 

Λαμβάνεται υπόψη: 

• η δομή του κειμένου (εισαγωγή/πρόλογος-κύριο μέρος-επίλογος) 

• η συνεκτικότητα μεταξύ προτάσεων και παραγράφων 

• οι συμβάσεις ανάλογα με το κειμενικό είδος π.χ. το ακροατήριο, τη διάταξη του 

κειμένου  

 

3. Ακρίβεια  

Βάσει του συγκεκριμένου κριτηρίου αξιολογείται η σωστή χρήση της γλώσσας 

(μορφολογία και σύνταξη, λεξιλόγιο και ορθογραφία) 

 

4. Προσωπικό στυλ 

 

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι:  

• Ο πλούτος και η ποικιλία του λεξιλογίου και των δομών 

• Η καταλληλότητα, ακρίβεια και ευχέρεια στην έκφραση 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 

Ο πίνακας αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη τρία διαφορετικά κριτήρια: 

Περιεχόμενο, προσωπική ανταπόκριση και γραπτή έκφραση 
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1. Περιεχόμενο 

• ανταπόκριση στην εκπλήρωση του στόχου  

Λαμβάνεται υπόψη σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται ο μαθητής στην εκπλήρωση του 

στόχου 

• γνώση του περιεχομένου 

Συνολική άποψη των κύριων θεμάτων, των βασικών χαρακτήρων και των γεγονότων 

που διαδραματίζονται. 

 

2. Προσωπική ανταπόκριση  

Ο μαθητής εκφράζει και αιτιολογεί τις απόψεις του και την προσωπική του 

ανταπόκριση για (σ)το λογοτεχνικό κείμενο με κατάλληλη τεκμηρίωση. 

 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου 

Βάσει αυτού του κριτηρίου αξιολογείται η σωστή χρήση της γλώσσας (γραμματική, 

λεξιλόγιο, ορθογραφία) σε σχέση με τα ζητούμενα. 

 

Συνιστάται ο συγκεκριμένος πίνακας αξιολόγησης να χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση όλων των γραπτών ασκήσεων, έτσι ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται 

με τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. 
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Παράρτημα 3 
 

Αξιολόγηση προφορικών εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου 

 

Κριτήρια                                                    Άριστα  90 

 

Μέρος 1 

Κατανόηση γραπτού 

κειμένου 

 

 Κατανόηση ενός μη λειτουργικών 

δραστηριοτήτων κειμένου (περίληψη, 

κύριο/α θέμα/τα) 

 Επεξεργασία του/των κύριου/ων 

μηνύματος/μηνυμάτων  

30 

                  

                Μέρος 2 

Προφορική διάδραση 

 

 Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας* 

 Ακρίβεια του λεξιλογίου και της 

γραμματικής 

 Ευχέρεια στην εκφορά λόγου** 

 

30 

 

Μέρος 3: 

Κατανόηση 

λογοτεχνικού κειμένου  

 Γνώση ενός εκ των δύο βιβλίων (κύρια 

γεγονότα, ιδέες/θέματα, χαρακτήρες) 

 Προσωπική ανταπόκριση στη μία  

ομάδα βιβλίων*** 

30 

 

*αποτελεσματικότητα επικοινωνίας (βλ. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 

Γλώσσες, CEFR, 2001): κατάλληλη ως προς το συγκείμενο, σχετικό επικοινωνιακό 

πλαίσιο 

**ευχέρεια λόγου χωρίς αφύσικες/ους  διακοπές/δισταγμούς 

*** προσωπική ανταπόκριση: να αιτιολογεί ο μαθητής τις πράξεις κάποιου ήρωα και 

να αναπτύσσει την προσωπική άποψή του για την υπό εξέταση ομάδα βιβλίων, ενώ 

συγχρόνως να μπορεί να τεκμηριώνει την άποψη αυτή. 
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Παράρτημα 4 
 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ  

για τις γραπτές εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου στην LIΙΙ 

                   (ref. 2010-D-49 Syllabus for all L III languages) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ  ΙΙΙ 
 

 

 

 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (180 λεπτά) 

 

 

 

Επιτρεπόμενο Υλικό: – 

 

 

 

Παρατηρήσεις:  Να απαντήσετε και στα τρία μέρη  

 

 

Μέρος 1. Κατανόηση γραπτού λόγου (να απαντήσετε στις ερωτήσεις Α και Β) 

 

Μέρος 2. Παραγωγή γραπτού λόγου (να απαντήσετε σε μία ερώτηση από το μέρος 

Α και σε μία ερώτηση από το μέρος Β) 

 

Μέρος 3.  Κατανόηση λογοτεχνικών κειμένων (να απαντήσετε στην ερώτηση Α ή 

στην ερώτηση Β) 
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                             ΜΕΡΟΣ 1ο – Αναγνωστική ανταπόκριση 

40 μονάδες 

 
Ερώτηση A 

Να διαβάσεις τα παρακάτω κείμενα και να απαντήσεις στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν. 
  

ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται 

 

 
 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

Τα παιδιά είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι και το πρωινό γεύμα είναι γι’ 

αυτά κάτι παραπάνω από σημαντικό, είναι πολύτιμο. Τους δίνει ενέργεια για 

να ενεργοποιήσουν τον μεταβολισμό τους και για να αντιμετωπίσουν το 

πολυάσχολο πρόγραμμα της ημέρας. Τους προσφέρει θρεπτικά συστατικά 

που δεν θα μπορούσαν να αναπληρώσουν στη διάρκεια της ημέρας, σε 

περίπτωση που παρέλειπαν το πρωινό. Επιπλέον, πεινάνε πολύ αργότερα κι 

έτσι μπορούν να συγκεντρωθούν πραγματικά στο μάθημά τους. Βοηθάει 

ολόκληρο το νευρικό σύστημα να λειτουργεί σωστά και τη διάθεσή τους να 

είναι ανεβασμένη.  

Τα παιδιά που παίρνουν πρωινό φαίνεται να αποδίδουν καλύτερα στο 

σχολείο, γιατί βελτιώνεται η μνήμη και η ικανότητα αυτοσυγκέντρωσής 

τους. Ακόμη, τα παιδιά που τρώνε πρωινό κάνουν λιγότερες απουσίες από τα 

παιδιά που το παραλείπουν και έχουν στην πλειοψηφία τους βάρος πιο κοντά 

στο ιδανικό, γιατί δεν τσιμπολογούν ανθυγιεινά σνακ στη διάρκεια των 

διαλειμμάτων.                            

                                                                                                       (Λέξεις  140)                                                                                    
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β. Εφηβεία και δίαιτα 
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10 
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25 

Η εφηβεία είναι μια έντονη φάση με μεγάλες αλλαγές στο σώμα των 

παιδιών. Οι έφηβοι χρησιμοποιούν συχνά τη διατροφή για να δείξουν την 

ανεξαρτησία τους. Η ανησυχία για το βάρος και την εικόνα του σώματός 

τους είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Έρευνες δείχνουν ότι το 50% 

των εφήβων ηλικίας 12-18 ετών νιώθουν άβολα με το σώμα τους. Την ίδια 

στιγμή, περίπου το 16% από αυτούς είναι παχύσαρκοι.  Έτσι ξεκινάει η 

διαδικασία της δίαιτας, με τη συχνότητά της να αυξάνεται με την ηλικία και 

τα κορίτσια να έχουν την πρωτιά. Οι επιλογές τους μπορεί να γίνουν πιο 

υγιεινές, για παράδειγμα, μπορεί να αυξήσουν την κατανάλωση φρούτων, 

λαχανικών ή προϊόντων ολικής άλεσης. Τις περισσότερες φορές όμως, οι 

αλλαγές κρατάνε πολύ λίγο και ιδιαίτερα τα κορίτσια, ακολουθούν 

ανορθόδοξους τρόπους μείωσης βάρους.  

Το αποτέλεσμα είναι ότι κάνουν νηστεία ή παραλείπουν γεύματα σε 

ποσοστό 22-46%, χρησιμοποιούν χάπια αδυνατίσματος σε ποσοστό 3-10% ή 

καπνίζουν για να αδυνατίσουν σε ποσοστό 12-18%. Η κατάθλιψη και το 

άγχος, η λεκτική βία για το σώμα τους και την εμφάνισή τους, η  κριτική των 

γονιών και των φίλων, η ασχολία με αθλήματα όπως χορός, ρυθμική κι 

ενόργανη γυμναστική, αυξάνουν το ποσοστό των νεαρών ατόμων που 

κάνουν δίαιτα. Οι δίαιτες όμως έχουν συνέπειες, όπως καθημερινή κούραση, 

διάσπαση προσοχής και μειωμένη αυτοσυγκέντρωση στο σχολείο, καθώς και 

μειωμένη ανάπτυξη του σώματος και αναιμία, ιδίως στα κορίτσια. Η κακή 

διατροφή στην ηλικία αυτή μπορεί να προκαλέσει διαταραχή στην ανάπτυξη 

του σκελετού, καρδιακές αρρυθμίες και κακή διάθεση. Οι ψυχολόγοι 

τονίζουν ότι οι αυστηρές δίαιτες προκαλούν εκνευρισμό και μπορεί να 

οδηγήσουν σε νευρική ανορεξία ή βουλιμία. Τέλος, η λανθασμένη διατροφή 
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 υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει τους εφήβους σε κακές διατροφικές συνήθειες, 

που θα τους κάνουν παχύσαρκους για όλη τη ζωή. 

                                                                                                 (Λέξεις 282) 

Αποσπάσματα από: Flow Magazine - Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται 
www.flowmagazine.gr/article/view/kali_mera_proi_fainetai/category/ Φανή Μπακαλιού 

Διατροφολόγος 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ. Βιολογικά προϊόντα: Ποια είναι τα οφέλη στην υγεία 
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Βιολογικά προϊόντα 

Τέτοια προϊόντα συνήθως είναι: 

 Γεωργικά προϊόντα (π.χ. φρούτα, λαχανικά, μέλι, βαμβάκι). 

 Ζωικά προϊόντα (π.χ. αβγά, κρέας, ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας). 

 Μεταποιημένα προϊόντα (κυρίως τρόφιμα όπως ψωμί, τυρί, έλαια 

κ.ά.). 

     Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο 

πλούσια σε διάφορες βιταμίνες και μέταλλα, όπως η βιταμίνη C, ο σίδηρος, 

το μαγνήσιο και ο φώσφορος. Επιπλέον, πολλοί καταναλωτές τα προτιμούν, 

αναφέροντας ότι έχουν πιο πλούσια γεύση.  

Επίσης, καθώς όπως προαναφέρθηκε για την καλλιέργεια βιολογικών 

προϊόντων δεν χρησιμοποιούνται παρασιτοκτόνα, ίχνη από τα οποία 

ενδέχεται να παραμένουν στα συμβατικά καλλιεργούμενα τρόφιμα, οι 

καταναλωτές τα προτιμούν αντί των συμβατικά καλλιεργούμενων τροφίμων.  

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A7x9UknYiIVZhUsA9Znnmwx.;_ylu=X3oDMTByaW11dnNvBGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1501952345/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.flowmagazine.gr%2farticle%2fview%2fkali_mera_proi_fainetai%2fcategory%2fquality_of_life/RK=1/RS=gjdLUtN.r3thgCh4CENcRqPuwzc-
http://www.flowmagazine.gr/user/fani_mpakaliou
http://www.flowmagazine.gr/user/fani_mpakaliou
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20 

 

 

 

 

25 

Ένας ακόμα λόγος προτίμησης των βιολογικών τροφίμων είναι ότι η 

νομοθεσία που αφορά στα βιολογικά τρόφιμα απαγορεύει τη χρήση 

οποιουδήποτε πρόσθετου, συντηρητικού.  

Eπίσης, απαγορεύει τον εμπλουτισμό με γλυκαντικά, χρωστικές, ενισχυτικά 

γεύσεις και θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Τέλος, 

μερικοί καταναλωτές προτιμούν τα βιολογικά προϊόντα για 

περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς οι φάρμες που παράγουν βιολογικά 

τρόφιμα είναι σχεδιασμένες να μειώνουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος και 

να διατηρούν την ακεραιότητα του εδάφους και του νερού. 

                                                                                                      (Λέξεις 173) 

http://www.iatronet.gr/diatrofi/swsti-diatrofi/19/articles.html 

 

  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 

1. Κυκλώστε σε ποιο από τα δύο κείμενα, Α ή Β, βρίσκεται το νόημα των εξής προτάσεων: 
 

√ Τα κορίτσια κάνουν δίαιτα συχνότερα από τα αγόρια.        Κείμενο Α - Β 

√ Το πρωινό βοηθάει στη μνήμη.                                            Κείμενο Α - Β 

     √ Οι νέοι που αθλούνται προτιμούν τις δίαιτες.                      Κείμενο  Α - Β 

     √ Η υγιεινή διατροφή βοηθάει στη σωστή σιλουέτα.             Κείμενο  Α - Β  

 √ Οι μαθητές που τρώνε πρωινό δεν κάνουν πολλές  

   απουσίες.                                                                               Κείμενο  Α - Β 

                                                                                                                                        (5 μονάδες)                                                                             

                                                                                                                  
 

 

2. Βρείτε την αντίθετη σημασία των εξής λέξεων: 
 

1. εργαζόμενοι (κείμ. Α, 1η παράγραφος)  ------------------  

2. σημαντικό (κείμ. Α, 1η παράγραφος)  ------------------  

3. απουσίες (κείμ. Α, 2η παράγραφος)  ------------------  

4. ανθυγιεινά (κείμ. Α, 2η παράγραφος)  ------------------  

5. ανησυχία (κείμ. Β, 1η παράγραφος)  ------------------  

6. αυξάνουν (κείμ. Β, 2η παράγραφος)  ------------------  

(6 μονάδες) 
 

 

 

3. Διαβάζοντας και τα δύο κείμενα Α και Β , να διαλέξετε αν το νόημα των παρακάτω προτάσεων 

είναι Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 
 

1. Το πρωινό κάνει τα παιδιά να πεινάνε στο σχολείο.  ------------------  
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2. Η υγιεινή διατροφή σχετίζεται με τα συναισθήματα.  ------------------  

3. Υπάρχουν σνακ που βλάπτουν και άλλα που ωφελούν.  ------------------  

4. Οι κακές διατροφικές συνήθειες των νέων τους οδηγούν στην 

παχυσαρκία.                                                                                 -----------------                         

5. Η υγιεινή διατροφή περιλαμβάνει μόνο φρούτα και λαχανικά.  -----------------   

(10 μονάδες) 
 

 

 

4. Να βρείτε και να γράψετε μία πρόταση των κειμένων Α και Β στα οποία να αναφέρεται το εξής 

νόημα: 
 

1. Η κατανάλωση πρωινού κάνει τα παιδιά να είναι καλύτεροι μαθητές. 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Πολλά κορίτσια κάνουν επικίνδυνες δίαιτες. 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Το περισσότερο ή λιγότερο φαγητό από το κανονικό οδηγεί σε ψυχολογικές διαταραχές. 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------  

(6 μονάδες) 

 

5. Ποιος είναι ο σκοπός των δύο παραπάνω κειμένων (Α και Β); Να κυκλώσετε μία από τις τρεις 

προτάσεις. 
 

1. Να προβάλουν κακές διατροφικές συνήθειες. 

2. Να προτείνουν μια υγιεινή δίαιτα για κορίτσια. 

3. Να τονίσουν την αξία της καλής διατροφής παιδιών και εφήβων, αλλά και των μεγαλύτερων 

ανθρώπων. 

(3 μονάδες) 

 

6. Στο κείμενο Γ. να βρείτε τις παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις/φράσεις και να γράψετε τη 

σημασία τους: 

Α. υποδεικνύουν ........................................................................................... 

Β. να παραμένουν ......................................................................................... 

Γ. απαγορεύει ................................................................................................ 

Δ. να μειώνουν ............................................................................................... 

 (4 μονάδες) 

 

7. Να αναφέρετε φράσεις του κειμένου Γ. που δείχνουν ότι: 

Α. Υπάρχουν διάφορα είδη βιολογικών προϊόντων. 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Β. Τους λόγους που τα προτιμούν οι καταναλωτές (2 λόγους). 
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     ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Γ. Πώς ονομάζονται τα προϊόντα που δεν είναι βιολογικά. 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Δ. Ποιες βιταμίνες περιέχουν τα βιολογικά τρόφιμα. 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------  

(4 μονάδες) 

 

8. Ποιος είναι ο σκοπός της τρίτης παραγράφου του Γ. κειμένου; Να επιλέξετε τον πιο σημαντικό 

και να κυκλώσετε μία από τις εξής απαντήσεις: 

 

Α. Να μιλήσει για τους κινδύνους της κακής διατροφής. 

Β. Να πηγαίνουν οι άνθρωποι για διακοπές σε φάρμες. 

Γ. Να δείξει στους καταναλωτές να διαλέγουν τι τρώνε. 

Δ. Να προβάλει τον ρόλο των βιολογικών προϊόντων στην προστασία του περιβάλλοντος και 

στη ζωή των ανθρώπων. 

(2 μονάδες) 
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MEΡΟΣ 2ο: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (40 μονάδες) 

 

1η ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Να διαλέξετε μία από τις παρακάτω δύο δραστηριότητες. Να γράψετε περίπου 200 λέξεις  

                                                                                                                                    (20 μονάδες) 

 

(1) Τελειώνετε φέτος το σχολείο, γι’ αυτό θέλετε να πάτε με φιλική παρέα σ’ ένα ελληνικό νησί 

για μια εβδομάδα. Να γράψετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σε ένα πρακτορείο ταξιδιών, για να 

οργανώσει την εκδρομή σας, το οποίο, μεταξύ των άλλων, θα απαντά σε δύο τουλάχιστον από 

τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

– πόσα άτομα θα είστε 

– πού ακριβώς θέλετε να πάτε και με ποιο μέσο μεταφοράς 

– πού θέλετε να μείνετε και τι να δείτε 

– πόσο θα κοστίσει το ταξίδι συνολικά 
 

Να γράψετε περίπου 200 λέξεις. 

 

 
 

Ή 
 

(2) Είστε διαφημιστής/διαφημίστρια και πρέπει να ετοιμάσετε μια διαφήμιση για την τηλεόραση, 

διαφημίζοντας μια μάρκα αυτοκινήτων. 

 Πρέπει να ετοιμάσετε δύο προτάσεις και να τις στείλετε στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια της 

εταιρείας, για να διαλέξει. Στις προτάσεις σας να περιγράψετε πώς φαντάζεστε τη διαφήμιση 

γράφοντας, για παράδειγμα: 
 

– πόσα άτομα θα εμφανίζονται 

– τον διάλογο μεταξύ των ατόμων που θα εμφανίζονται στη διαφήμιση 

– πώς θα είναι το σκηνικό 

– ό,τι άλλο νομίζετε χρήσιμο ή σημαντικό. 
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Να γράψετε περίπου 200 λέξεις. 

 

 

 

2η ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Να διαλέξετε μία από τις εξής δύο δραστηριότητες. Να γράψετε περίπου 200 λέξεις   

                                                                                                                                       (20 μονάδες) 

 

    1) Τελειώνετε το σχολείο και σας καλούν να μιλήσετε στους/στις μαθητές/μαθήτριες 

μικρότερων τάξεων, για να τους/τις βοηθήσετε να διαλέξουν το μελλοντικό τους επάγγελμα. Τι 

θα πείτε, για να τους/τις πείσετε να σπουδάσουν  αυτό που πραγματικά αγαπούν;  

 

  https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/ktirio_aueb/0055a_we 

 

                                                       Ή  

2) Ποιον θεωρείτε καλό/-ή φίλο/-η; Με ποια κριτήρια επιλέγετε αυτούς/αυτές που θέλετε να 

έχετε μαζί τους φιλικές σχέσεις. 
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MEΡΟΣ 3ο: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (40 μονάδες) 

 

Να γράψετε ένα κείμενο περίπου 300 λέξεων για ένα από τα παρακάτω θέματα. 

Να αριθμήσετε καθαρά την απάντησή σας, ώστε να φαίνεται ποια ερώτηση θα αναπτύξετε. 

Να γράψετε μόνο στο χαρτί που σας δίνεται. 

Να μετρήσετε και να γράψετε τον αριθμό των λέξεων του κειμένου σας. 

 

Α. Αντώνης Σαμαράκης: Ζητείται ελπίς, Εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα, 2013, 6η ανατύπωση). 

Ποιο διήγημα του Σαμαράκη σε συγκίνησε περισσότερο και γιατί; Να δικαιολογήσεις την 

απάντησή σου. 

`  
 

 

Ή 
 

Β. Λένα Διβάνη, Τι θα γίνω άμα δεν μεγαλώσω (Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα, 2008) 

Να σχολιάσεις ποιο, κατά τη γνώμη σου, είναι το πιο σημαντικό από τα ερωτήματα χωρίς 

απάντηση που αναφέρει η συγγραφέας. Να αναπτύξεις τις απόψεις σου με επιχειρήματα. 

 

 

http://hdcovers.psichogios.gr/GR/9786180103168_hd.jpg
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Παράρτημα 5. 

 

Παραδείγματα για τις προφορικές Εξετάσεις του Απολυτηρίου, Μέρος 2ο, Προφορική 

Αλληλεπίδραση/Διάδραση 

Οι προφορικές ικανότητες των μαθητών/μαθητριών  αξιολογούνται με μια σύντομη συζήτηση 

πάνω σε θέματα γενικού και προσωπικού ενδιαφέροντος. Κατά τη συζήτηση, ο/η 

μαθητής/μαθήτρια περιγράφει, εκφράζει τη γνώμη του/της, τις προσωπικές του/της προτιμήσεις, 

εξηγεί, εντοπίζει αίτια κ.λπ. (βάσει των στόχων εκμάθησης για τα έτη 6+7). Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση ένα οπτικό κίνητρο, δηλαδή να αποτελεί την αφορμή, για να αρχίσει 

η συζήτηση. Τα θέματα μπορούν να προέρχονται από τους ακόλουθους τομείς, χωρίς η λίστα αυτή 

να είναι εξαντλητική. 
1. Κοινωνιοπολιτιστικός τομέας   Εθνικές επέτειοι, εορτασμοί 

 Ήθη-έθιμα 

 Πολίτευμα 

 Γεγονότα εθνικής σημασίας 

2. Τέχνη  Ζωγραφική 

 Μουσική 

 Κινηματογράφος 

 Μουσεία κ.λπ. 

Υλικό: αντίγραφα, αφίσες ταινιών, φυλλάδια, ηχητικά 

δείγματα/μηνύματα 

3. Πόλεις και χώρες 
Υλικό: χάρτες, φυλλάδια, καρτ-ποστάλ 

4. Κουζίνα-φαγητό  Εθνικές συνήθειες 

 Προσωπικά γούστα 

Υλικό: κατάλογοι εστιατορίων, συνταγές μαγειρικής 

5. Ελεύθερος χρόνος, χόμπυ, 

αθλητισμός 
 

6. Σπουδές  Προτιμήσεις 

 Επιλογή 

 Πανεπιστήμια 

 Χώρα σπουδών 

7. Ταξίδια-διακοπές  Μετακινήσεις 

 Οργανωμένα ταξίδια 

 Ταξίδια με όλα τα έξοδα πληρωμένα 

 Backpacking/ταξιδεύοντας με ένα σακίδιο στην 

πλάτη, οικονομικά και ανεξάρτητα  

 Ανακάλυψη του κόσμου 

8. Ειδήσεις-επικαιρότητα 
 

9. ΜΜΕ  Τύπος 

 Τηλεόραση 

 Κοινωνική δικτύωση 

 Διαφημίσεις 

Υλικό: συλλογή από τίτλους άρθρων, πρόγραμμα τηλεόρασης 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ  

για τις προφορικές εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου στην LIΙΙ  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ  ΙΙΙ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ L3 

  

Οδηγίες για τους υποψηφίους: Θα συζητήσουμε για το θέμα περίπου 5΄ 

Οδηγίες για τους/τις εξεταστές/εξετάστριες: Μπορείτε να ρωτήσετε τους/τις υποψηφίους τις 

παρακάτω ερωτήσεις ή/και άλλες, επιπλέον, εφόσον το κρίνετε χρήσιμο.  

 

MEΡΟΣ 1ο: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

(Τέχνη)  

 

Το θέατρο 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

– Θέλω να γίνω ηθοποιός. Όταν θα μεγαλώσω, θα παίζω στο θέατρο. 

 Πόσες φορές μας το ’χε πει η Ζωή. Όταν την πρωτογνώρισα, δεν ήξερα τι 

θα πει ηθοποιός, δεν μπορούσα να καταλάβω πώς γινόταν ένας μεγάλος να 

πηγαίνει στο θέατρο και να παίζει. Χρειάστηκαν μέρες πολλές για να 

καταλάβω το επάγγελμα που είχε διαλέξει η φίλη μου. Το θέατρο, όπως 

μου περιέγραψε η Ζωή, ήταν ένας πολύχρωμος, μαγικός κόσμος, σαν 

όνειρο. Όταν όμως μου μιλούσε η μάνα μου θυμωμένη, το ίδιο το θέατρο 

γινόταν η κόλαση του σατανά. 

– Όξω από δω, μακριά τέτοια πράγματα. Τι ’ναι αυτά που σου λέει η Ζωή 

και την ακούς; Θεατρίνα πάει να πει κακιά γυναίκα... 

–  Έχεις πάει ποτέ στο θέατρο, μάνα; τη ρωτούσα. 

 Κι αυτή μου έλεγε. 

– Χριστός κι Απόστολος, τρελάθηκες; Όχι, δεν έχω πάει, δεν τα ξέρω αυτά 

τα παιχνίδια του σατανά. 
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15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 Έτρεχα στη Ζωή. 

– Και θα σ’ αφήσει η μάνα σου να παίξεις στο θέατρο; 

– Η μητέρα δε θα πει τίποτε, ο πατέρας γίνεται έξω φρενών όταν του το λέω. 

– Τότε; 

– Τι τότε; Όταν μεγαλώσω θα κάνω ό,τι θέλω. Τώρα έρχεται και με βλέπει 

να παίζω θέατρο στο σχολείο και χαίρεται, γιατί εγώ είμαι πάντα η 

πρωταγωνίστρια. 

– Παίζεις θέατρο στο σχολείο; Ο δάσκαλος δε σε μαλώνει; απορούσα. 

– Μα τι κουτός που είσαι Παναγιώτη; Ο δάσκαλος μας μαθαίνει να παίζουμε 

για τις γιορτές του σχολείου, όπως την 25η Μαρτίου. 

 Μα τότε, αν ο δάσκαλος δε θύμωνε, πάει να πει πως το θέατρο δεν ήταν 

παιχνίδια του σατανά. Έτρεχα στη μάνα μου. 

– Μάνα, η Ζωή έπαιξε θέατρο στο σχολείο, ο δάσκαλος την έβαλε... 

 Νευρίαζε, δεν ήξερε τι να μου απαντήσει. 

– Μωρέ δεν αφήνεις τα θέατρα; 

 Όμως η Ζωή ήθελε οπωσδήποτε να καταλάβω. 

– Τα παιδιά, όταν τελειώνουν το σχολείο, διαλέγουν ένα επάγγελμα. Εσύ 

παραδείγματος χάρη θα γίνεις δάσκαλος, η Ειρήνη γιατρός κι εγώ θα γίνω 

ηθοποιός, γιατί έχω πολύ ταλέντο. 

– Ταλέντο; 

 Αχ πόσο με μπέρδευε αυτό το κορίτσι. 

– Καημένε Παναγιώτη, τίποτε δεν ξέρεις. Ταλέντο είναι να παίζεις ωραία. 
 

(Λέξεις 323) 
 

Ζωρζ Σαρή, «Τα στενά παπούτσια», εκδ. Πατάκη, 31η έκδοση, 2012, σελ. 82-83, (αυθεντικό κείμενο, με μικρές 

αλλαγές για τις ανάγκες της εξέτασης). 
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Ερώτηση: Ποιες είναι οι κύριες ιδέες αυτού του κειμένου; 
 

Επιπλέον πιθανές ερωτήσεις (άγνωστες στον μαθητή) 
 

1. Τι σκέφτεται η ηρωίδα για το θέατρο και τι οι γονείς της; 

2. Γιατί θέλει να γίνει ηθοποιός, όταν μεγαλώσει; 

3. Σου αρέσει το θέατρο; 

4. Τι θέλεις να σπουδάσεις; Μπορείς να συνδυάσεις το επάγγελμα αυτό με την Τέχνη (μουσική, 

ζωγραφική κ.ά.); 
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MEΡΟΣ 2ο: ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Κοινωνικοπολιτισμικός τομέας 
 

«Πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγί» στο Θησείο 

 

 
Ο Περικλής αγορεύει στην Πνύκα, τοιχογραφία στο Maximmileaneum Palace Μονάχου, του Philipp von Foltz (1860) 

 

(Η ΠΝΥΚΑ) 

 

 

 

  Η θέση του Θησείου στον χάρτη της Αθήνας 
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Η Ζακλίν ντε Ρομιγί (26 Μαρτίου 1913 - 18 Δεκεμβρίου 2010) ήταν γαλλίδα 

κλασική φιλόλογος και ελληνίστρια. Από τις πλέον εξέχουσες 

προσωπικότητες στον χώρο των αρχαιοελληνικών σπουδών του 20ού αιώνα. 

Υπήρξε η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στο Κολέζ ντε Φρανς (Collège de 

France) και η δεύτερη γυναίκα που ανακηρύχθηκε ισόβιο μέλος της 

Γαλλικής Ακαδημίας. Είναι διάσημη για τις μελέτες της στην 

αρχαιοελληνική γραμματεία της κλασικής εποχής και ειδικά στον 

Θουκυδίδη, καθώς και για το εκτεταμένο έργο της σχετικά με την ιστορία, τη 

γλώσσα και τον πολιτισμό της Αρχαίας Ελλάδας. [...] 

Τη σπουδαία ελληνίστρια τίμησε ο Δήμος Αθηναίων, δίνοντας το όνομά της 

σε πλατεία στο Θησείο. Η «Πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγί» βρίσκεται στη 

συμβολή των οδών Ηρακλειδών, Νηλέως, Αποστόλου Παύλου και 

Ακάμαντος. 

Ο δήμαρχος στην ομιλία του τόνισε ότι «η ονοματοδοσία μιας πλατείας, σε 

πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγί, σε απόσταση αναπνοής από την Πνύκα, εκεί όπου 

γεννήθηκε και χτυπούσε η καρδιά της Δημοκρατίας, είναι το ελάχιστο που, 

από την πλευρά της σημερινής Δημοτικής Αρχής, μπορούμε να κάνουμε για 

αυτήν την εξέχουσα ελληνίστρια, που διάβαζε με πάθος τα αρχαία κείμενα, 

δίχως να πάψει ούτε στιγμή, να σκέφτεται το παρόν, και να προειδοποιεί για 

τους κινδύνους που (εν)έχει για το ευρωπαϊκό μέλλον κάθε έλλειμμα 

δημοκρατίας». 

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο της μεγάλης 

ελληνίστριας, σημειώνοντας ότι «η μελέτη των κειμένων μπορεί να βοηθήσει 

αποφασιστικά και ουσιαστικά στην κατανόηση και αντιμετώπιση των 

σύγχρονων, συχνά δύσκολων να βρεθούν λύσεις, ευρωπαϊκών ζητημάτων, 

λειτουργώντας ως «προειδοποίηση», όπως έλεγε χαρακτηριστικά.  Ο πρώην 

Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν, αφού 

ευχαρίστησε τον δήμαρχο Αθηναίων, χαρακτήρισε ευγενική τη χειρονομία 

του δήμου Αθηναίων να δώσει το όνομά της σε μια πλατεία και πρόσθεσε ότι 

«την επέλεξε μάλιστα με τρόπο, ώστε η Ζακλίν ντε Ρομιγί να μην έχει παρά 

μερικά βήματα να κάνει για τη συνάντηση με την Αρχαία Ελλάδα, την 

Ελλάδα του 5ου αιώνα, που αγαπούσε ιδιαίτερα». 

 (Λέξεις 306) 

 

Αποσπάσματα από: Το ΒΗΜΑ Κοινωνία, 17/09/2013 13:06, Ελένη Κωνσταντάτου & 

www.naftemporiki.gr/story/699527/plateia-zaklin-nte-romigi-sto-thiseio, «Πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγί» στο Θησείο, Τρίτη, 17 

Σεπτεμβρίου 2013 15:43 (αυθεντικά κείμενα με αναγκαίες αλλαγές για την εξέταση) 

http://www.naftemporiki.gr/story/699527/plateia-zaklin-nte-romigi-sto-thiseio
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Ερώτηση: Ποιες είναι οι κύριες ιδέες αυτού του κειμένου; 

Επιπλέον πιθανές ερωτήσεις (άγνωστες στον/στη μαθητή/μαθήτρια) 

1. Ποια ήταν, σύμφωνα με το κείμενό σας, η Ζακλίν ντε Ρομιγί;   

2. Τι αγαπούσε πάρα πολύ η  Ζακλίν ντε Ρομιγί;  

3. Η Ζακλίν ντε Ρομιγί ενδιαφερόταν μόνο για το παρελθόν ή/και για το παρόν, το σήμερα; 

4. Είναι σημαντικό ότι ο Δήμος Αθηναίων έδωσε το όνομα της μεγάλης ελληνίστριας σε μια 

πλατεία που είναι κοντά στην Πνύκα; Γιατί;  
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Ελεύθερος χρόνος  

 

 
 

Αρκάς, www.protothema.gr/city-stories/article/488094/deka-agapimenes 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Να περιγράψεις την εικόνα. 

 

Επιπλέον πιθανές ερωτήσεις (άγνωστες στον μαθητή) 
 

1. Τι λένε οι δύο συνομιλητές ο ένας στον άλλο;  

2. Βρίσκεις αστεία αυτά που λένε; Γιατί; 

2. Σου αρέσουν τα κόμικς; 

3. Ζωγραφίζεις και εσύ; 

 

 


