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ΕΜΑ: Ζγκριςθ Προγραμμάτων πουδών Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
για τθν Πιλοτικι τουσ Εφαρμογι του επιςτθμονικοφ πεδίου Ξζνεσ γλώςςεσ. 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του εδαφ. β τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167). 

2. Τισ διατάξεισ του εδαφ. α τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 3, του εδαφ. ε τθσ παραγράφου 

11 του άρκρου 4, του εδαφ. γ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 5 και του εδαφ. γ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 24 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167), όπωσ τροποποιικθκαν και 

ιςχφουν με τισ διατάξεισ 1 και 2  του άρκρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Αϋ188) “Ενιαίο Λφκειο, 

πρόςβαςθ των αποφοίτων ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ,  αξιολόγθςθ  του εκπαιδευτικοφ 

ζργου και άλλεσ διατάξεισ”. 

3. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33 του άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118). 

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

Κυβερνθτικά όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Αϋ 98). 

5. Τθν περίπτωςθ β, τθσ παραγράφου 7, του άρκρου 13, του Ρ.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, Τ. Αϋ) 

«Οργάνωςθ και λειτουργία δθμοτικϊν ςχολείων». 

6. Τθν 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινι Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και τθσ Υπουργοφ 

Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ  και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων των 

Υφυπουργϊν του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων». 

7. Τθν ειςιγθςθ  του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, όπωσ αυτι διατυπϊκθκε με τθν αρικμ. 

22/2011πράξθ του Συντονιςτικοφ Συμβουλίου του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου. 

8. Τθν με αρικμ. 11279/28-7-2010 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου 

αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια 

Ρράξθ». 

9. Τθ με αρικμ. 14647/30-09-2010 Σφμφωνθ Γνϊμθ ΕΥΔ για το ςχζδιο «Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ 

με ίδια μζςα του Ρ.Ι. για το Υποζργο 1 τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – 
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Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ», με 

κωδικό MIS 295450. 

10.  Το γεγονόσ ότι δεν ζχει εκδοκεί Υπουργικι Απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 33 του 

άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118). 

11. Tο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

Καθορίζουμε τα παρακάτω προγράμματα ςπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό και Γυμνάςιο) του επιςτθμονικοφ πεδίου Ξζνεσ γλώςςεσ ωσ εξισ: 
1. ΣO ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ 

1.1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΕΠ-ΞΓ  
Το Ενιαίο Ρρόγραμμα Σπουδϊν των Ξζνων Γλωςςϊν (ΕΡΣ-ΞΓ) αποτελεί εργαλείο για 
τθ διδαςκαλία και μάκθςθ κοινωνικά προςδιοριςμζνθσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ με ςκοπό 
τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων κατανόθςθσ και παραγωγισ νοθμάτων όπωσ αυτά 
αναπτφςςονται ςτο κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο παραγωγισ τουσ, ςε γραπτά και 
προφορικά κείμενα διαφορετικϊν ειδϊν λόγου. Ρροδιαγράφει τουσ προςδοκόμενουσ 
ςτόχουσ και οργανϊνει τθν γλωςςικι φλθ ανά επίπεδο επικοινωνιακισ επάρκειασ, με 
βάςθ τθν 6βακμθ κλίμακα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, για όλεσ τισ ξζνεσ γλϊςςεσ 
που προςφζρει το ελλθνικό ςχολείο. Οι ςτόχοι διατυπϊνονται με τθ μορφι 
επικοινωνιακϊν ενεργθμάτων ςτα οποία πρζπει να είναι ςε κζςθ να προβεί ο μακθτισ 
ςε κάκε ςτάδιο εκπαίδευςθσ. Η εφαρμογι του ΕΡΣ-ΞΓ προβλζπει να προςφζρεται ςτο 
μακθτι εκπαίδευςθ ανάλογα με το επίπεδο τθσ επικοινωνιακισ επάρκειασ που ζχει 
αποκτιςει ςτθν ξζνθ γλϊςςα και να τον προετοιμάηει για τισ εξετάςεισ που κα του 
επιτρζψουν να αποκτιςει το Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ. Δθλαδι, ο 
βαςικόσ ςκοπόσ του ΕΡΣ-ΞΓ είναι χρθςτικόσ.  

Ταυτόχρονα, το ΕΡΣ-ΞΓ ζχει μια ςθμαντικι εκπαιδευτικι αποςτολι. Η ξζνθ γλϊςςα 
διδάςκεται ςτο ςχολείο προκειμζνου ο μακθτισ να αναπτφξει γλωςςικι επίγνωςθ, 
διαπολιτιςμικι ςυνείδθςθ και διαμεςολαβθτικι ικανότθτα. Οι ςτόχοι αυτοί 
επιτυγχάνονται ςε κάποιο βακμό και χωρίσ ιδιαίτερθ διδακτικι προςπάκεια, αφοφ 
«μακαίνω μια γλϊςςα» ςθμαίνει «αναπτφςςω γνϊςεισ ςχετικά με τθ δομι και τθ 
λειτουργία τθσ γλϊςςασ αυτισ ςε διαφορετικζσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ και περιςτάςεισ 
επικοινωνίασ». Φυςικά, οι κατάλλθλεσ για τθν εκάςτοτε περίςταςθ επιλογζσ απαιτοφν 
κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ γνϊςεισ, αφοφ θ λειτουργία μιασ γλϊςςασ είναι άρρθκτα 
ςυνδεδεμζνθ με τον πολιτιςμό που τθν παράγει και τον οποίον θ γλϊςςα αναπαράγει. 
Ζτςι, οι μακθτζσ, ανάλογα με το επίπεδο επικοινωνιακισ επάρκειασ που ζχουν  και 
ςφμφωνα με τθν θλικία τουσ, αποκτοφν ακόμθ και αςυνείδθτα μια πολιτιςμικι 
επίγνωςθ που τουσ επιτρζπει να ζχουν, ςχετικι εξοικείωςθ με βαςικζσ κειμενικζσ και 
επικοινωνιακζσ πρακτικζσ.  

Η πολιτιςμικι επίγνωςθ των μακθτϊν αναπτφςςεται κακϊσ τουσ ηθτείται να 
χρθςιμοποιιςουν τθν ξζνθ γλϊςςα –χριςθ θ οποία αναπόφευκτα εμπλζκει και τθν 
ελλθνικι γλϊςςα (είτε αυτι είναι θ μθτρικι τουσ γλϊςςα ι όχι), τισ πολιτιςμικζσ 
πρακτικζσ τθσ οποίασ γνωρίηουν βιωματικά. Ακόμθ και αν δεν το ςυνειδθτοποιοφν 
εμπλζκονται ςε μια διαπραγμάτευςθ εννοιϊν και τρόπων που θ κάκε γλϊςςα τισ 
λεκτικοποιεί. Εμπλζκονται ςε ςυγκρίςεισ μεταξφ των γλωςςϊν και του τρόπου χριςθσ 
τουσ. Ζτςι, ακόμθ και όταν θ διδαςκαλία δεν το επιδιϊκει ρθτά, ο μακθτισ αναπτφςςει 
διαπολιτιςμικι επίγνωςθ, θ οποία μπορεί να καλλιεργθκεί ςυςτθματικά όταν 
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εξθγοφνται οι γλωςςικζσ επιλογζσ ςε διαφορετικζσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ,  ςε 
ποικιλία κειμζνων γραπτοφ, προφορικοφ ι πολυτροπικοφ λόγου.1 

Η διαπολιτιςμικι γνϊςθ που αποκτά ο μακθτισ καλλιεργείται όταν χρθςιμοποιεί τθν 
ξζνθ γλϊςςα για να μεταφζρει, με τον πλζον κατάλλθλο για τθν επικοινωνιακι 
περίςταςθ τρόπο, νοιματα που αποδίδονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ωςτόςο, θ 
ικανότθτα διαμεςολάβθςθσ μπορεί να καλλιεργθκεί περιςςότερο μζςα από 
δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν τθ μεταφορά πλθροφοριϊν από τθν ελλθνικι ςτθν ξζνθ 
γλϊςςα.    

1.2. Η ΦΤΗ ΣΟΤ ΕΠ-ΞΓ 

Το ΕΡΣ-ΞΓ ςυνιςτά ζνα curriculum κοινό για όλεσ τισ ξζνεσ γλϊςςεσ του ςχολείου και 
ενιαίο για όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ρροςδιορίηει γενικοφσ και επιμζρουσ 
δείκτεσ επικοινωνιακισ επάρκειασ και περιγράφει τα χαρακτθριςτικά τθσ 
γλωςςομάκειάσ του από το επίπεδο Α1 (ςτοιχειϊδθσ γνϊςθ) μζχρι το επίπεδο Γ1 
(πολφ καλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ). Το τμιμα του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν των Ξζνων 
Γλωςςϊν που αφορά ςτο Λφκειο, το οποίο κα δθμοςιευτεί ςε δεφτερθ φάςθ, ωσ 
ςυνζχεια του παρόντοσ, περιγράφει τα χαρακτθριςτικά επιπζδου Γ2 (άριςτθ γνϊςθ) 
–επίπεδο ςτο οποίο μποροφν να φτάςουν οριςμζνοι μακθτζσ του Λυκείου. 

Με βάςθ τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι το ΕΡΣ-ΞΓ περιγράφει το ΤΙ πρζπει να 
κάνει και να ξζρει ο μακθτισ και θ μακιτρια ωσ αποτζλεςμα τθσ διδαςκαλίασ και 
τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ, και όχι το ΡΩΣ οι «ειδικοί» νομίηουν πωσ θ 
γλωςςομάκεια κα επιτευχκεί. Δθλαδι, ακολουκεί τθν λογικι ότι ζνα πρόγραμμα 
ςπουδϊν είναι ςκόπιμο να προδιαγράφει τα ςτοιχεία του γνωςτικοφ αντικειμζνου 
που πρζπει να διδαχτοφν και όχι το πότε ι το πϊσ κα πρζπει διδαχτοφν, αφοφ θ 
μζκοδοι, οι τεχνικζσ διδαςκαλίασ, ο επιμεριςμόσ τθσ φλθσ, κ.λπ. κακορίηονται από 
παράγοντεσ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τουσ μακθτζσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα 
διαφορετικά περιβάλλοντα μάκθςθσ.  Για τον λόγο αυτό, ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν 
δεν είναι ταυτόςθμο με ζναν Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ. Σκόπιμο είναι να αποτελεί 
ζνα πλαίςιο αναφοράσ, βάςει του οποίου ο μακθτισ μπορεί, με τθ βοικεια του 
εκπαιδευτικοφ, με προςωπικι μελζτθ και εξωςχολικι εναςχόλθςθ, να εμπλακεί ςτθ 
διαδικαςία μάκθςθσ.  

Το ΕΡΣ-ΞΓ, όπωσ όλα τα νζα προγράμματα ςπουδϊν που εκπονικθκαν για να 
οικοδομιςουν το «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», υιοκετεί τισ αρχζσ, εκφράηει τισ κεντρικζσ 
επιδιϊξεισ του Σχολικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ και επιδιϊκει, 
μζςω τθσ εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν, να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ ενόσ πολίτθ που 
μπορεί να:   
 Λειτουργεί αποτελεςματικά ςε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, 

καταςτάςεισ και περιςτάςεισ επικοινωνίασ. 

                                                 

 
1
 Χαρακτθρίηουμε «πολυτροπικό» το κείμενο που χρθςιμοποιεί πλζον του ενόσ τρόπου ςθμείωςθσ, 

π.χ. γλϊςςα, εικόνα και ιχο. Η πολυτροπικότθτα των κειμζνων είναι ιδιαίτερα ςφνθκεσ φαινόμενο 
ςτθ ςφγχρονθ εποχι μασ. Με τισ νζεσ μορφζσ επικοινωνίασ και τεχνολογίασ θ νοθματοδότθςθ δεν 
γίνεται μόνο με τθ γλϊςςα αλλά και με τθν εικόνα, το ςχεδιάγραμμα, τθ μουςικι, τα θχθτικά εφζ, 
κτλ. Η οπτικι ι ακουςτικι ςθμείωςθ γίνεται παράλλθλα και ςυμπλθρωματικά με τθ γλϊςςα. 
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 Λειτουργεί ωσ διαπολιτιςμικόσ και διαγλωςςικόσ διαμεςολαβθτισ για 
διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ ατόμων από διαφορετικζσ κοινωνικζσ ι 
πολιτιςμικζσ ομάδεσ. 

 Αυτενεργεί, χρθςιμοποιϊντασ τθ γλϊςςα που μακαίνει ςε ςχζςθ με τα 
ενδιαφζροντά του για να ςυμμετζχει ςε δράςεισ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ. 

 Διαπραγματεφεται αποτελεςματικά νζεσ και ιδθ γνωςτζσ γλωςςικζσ, 
κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ ζννοιεσ. 

 Αξιοποιεί τισ γνϊςεισ, εμπειρίεσ και ςτρατθγικζσ που ζχει αναπτφξει για να 
επικοινωνιςει με άλλουσ, ςεβόμενοσ τθ διαφορετικότθτά τουσ, ι να επιλφςει 
τυχόν προβλιματα.  

Από τα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του ΕΡΣ-ΞΓ είναι ότι περιγράφει τισ γνϊςεισ και 
τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ που πρζπει να αποκτθκοφν κατά επίπεδο 
γλωςςομάκειασ, όχι κατά τάξθ. Η περιγραφι κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι ιδεολογικά 
προςδιοριςμζνθ, αφοφ αποδζχεται ζμπρακτα ότι οι μακθτζσ όλθσ τθσ χϊρασ ςτθν 
ίδια τάξθ δεν είναι μια ςυμπαγισ ομάδα με τα ίδια χαρακτθριςτικά. Τα παιδιά και οι 
ζφθβοι διαφζρουν μεταξφ τουσ ςε ωριμότθτα, εμπειρίεσ και ενδιαφζροντα. Ζτςι 
μπορεί να μάκουν διαφορετικά πράγματα και με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ. Η 
κοινωνικι διάςταςθ τθσ περιγραφισ ςυνίςταται ςτο ότι αποδζχεται τθν ελλθνικι 
πραγματικότθτα ότι πολλοί μακθτζσ διδάςκονται γλϊςςεσ και ζξω από το ςχολείο. 
Το ςτοίχθμα κα είναι θ εφαρμογι του ΕΡΣ-ΞΓ και, ειδικότερα, θ οργάνωςθ του 
ωρολόγιου προγράμματοσ του ςχολείου με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να λειτουργιςουν τα 
μακιματα ξζνων γλωςςϊν ςε επίπεδα, δθλαδι να μπορεί ζνασ μακθτισ τθσ Ε’ 
δθμοτικοφ που, ςφμφωνα με διαγνωςτικό τεςτ, είναι ςτο επίπεδο Β1 Αγγλικϊν να 
παρακολουκιςει τθν τάξθ αυτι μαηί με μακθτζσ τθσ ΣΤϋ, ενϊ άλλοι ςυμμακθτζσ 
τουσ μπορεί να είναι μοιραςμζνοι ςε χαμθλότερα επίπεδα (Α1 ι Α2). 

Σε ςυνζχεια των παραπάνω, ασ ςθμειωκεί ότι όςο αξιόλογο και αν είναι ζνα 
πρόγραμμα ςπουδϊν (ωσ προσ τθν προδιαγεγραμμζνθ φλθ, τουσ ςτόχουσ που 
προςδιορίηει και ωσ προσ τθν οργάνωςθ και τθν άρκρωςι του, μπορεί να μθν 
κεωρθκεί επιτυχθμζνο λόγω εξωγενϊν παραγόντων: τθσ διοικθτικισ οργάνωςθσ 
του ςχολείου που το εφαρμόηει, των ωρϊν μακθμάτων, του τρόπου διδαςκαλίασ 
ςτθν τάξθ, κ.λπ. Για τον λόγο αυτό, όταν αξιολογείται ζνα Ρρόγραμμα Σπουδϊν 
είναι ςθμαντικό να αποτιμάται χωριςτά το περιεχόμενό του από τον τρόπο 
εφαρμογισ του ςτο ςχολείο και ςτθν τάξθ.  

 

2. ΟΙ ΑΡΧΕ ΣΟΤ ΕΠ-ΞΓ 

2.1. ΚΟΠΟ ΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

Η γλϊςςα είναι το μζςο με το οποίο ςκεφτόμαςτε και επικοινωνοφμε με τουσ 
άλλουσ, αλλά είναι και ζνα μζςο με το οποίο δθμιουργοφμε νοιματα και ζτςι 
«χτίηουμε» τθν πραγματικότθτα. Η εκμάκθςθ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ είναι μια 
ςθμαντικι εμπειρία κατανόθςθσ του κόςμου και των διαφορετικϊν τρόπων με τουσ 
οποίουσ αυτόσ παρουςιάηεται από τουσ ομιλθτζσ τθσ. Ρρόκειται για μια διαδικαςία 
με ποικίλα εκπαιδευτικά οφζλθ, ικανι να επθρεάςει και να εμπλουτίςει τθν 
αντίλθψι μασ για ό,τι μασ περιβάλλει. Συνεπϊσ το μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο 
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ςχολείο ζχει μεν χρθςτικι αξία, για λόγουσ που ιδθ αναφζρκθκαν, αλλά ζχει 
παράλλθλα ςθμαντικι εκπαιδευτικι και παιδαγωγικι αξία, θ οποία μπορεί να 
αναδειχτεί όταν το μάκθμα δεν γίνεται με αποκλειςτικό ςτόχο τθν προετοιμαςία 
για εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ γλωςςομάκειασ. Η διεκνισ βιβλιογραφία δείχνει 
περίτρανα πωσ επιτυχία ςε κάποιεσ εξετάςεισ ςθμαίνει απλά πωσ κάποιοσ μπορεί 
να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ εξετάςεων τθ 
ςτιγμι που μετζχει ςε αυτζσ και του χορθγείται το πιςτοποιθτικό. Δεν ςθμαίνει 
απαραίτθτα πωσ ζχει πραγματικι άνεςθ γραπτισ και προφορικισ επικοινωνίασ 
ςτθν ξζνθ γλϊςςα ι πωσ ακόμθ και αν είχε κάποια άνεςθ τθ ςτιγμι τθσ 
πιςτοποίθςθσ του θ άνεςθ αυτι κα διατθρθκεί ςτο διθνεκζσ. Μια γλϊςςα τθν ξζρω 
όςο τθ χρθςιμοποιϊ και όςο τθν καλλιεργϊ. Πταν τθν ξεχνϊ με ξεχνά και αυτι.   

Τα οφζλθ από τθ διαδικαςία μάκθςθσ μιασ δεφτερθσ ι τρίτθσ γλϊςςασ, ειδικά μζςα 
από ςτοχευμζνθ διδαςκαλία, είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ για τθ νοθτικι ανάπτυξθ 
του μακθτι, για τθν κοινωνικι του ανάπτυξθ, ακόμθ και για τθν ικανότθτα 
περιςςότερο επεξεργαςμζνθσ χριςθσ τθσ ίδιασ τθσ μθτρικισ του γλϊςςασ. Ππωσ 
αποδεικνφουν πολλζσ διεκνείσ ςχετικζσ ζρευνεσ, θ επίδοςθ ςε μακιματα ξζνων 
γλωςςϊν ςτο ςχολείο ςυςχετίηεται ςτενά με τθν ςυνολικι επίδοςθ των μακθτϊν 
ςτα άλλα γνωςτικά αντικείμενα του ςχολείου. Ραράλλθλα, θ ςυςτθματικι 
διαπραγμάτευςθ εννοιϊν και θ αντίλθψθ του κόςμου μζςα από το πρίςμα 
διαφορετικϊν γλωςςϊν μπορεί να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθ διεφρυνςθ των 
οριηόντων του μακθτι ςε ςχζςθ με τισ πολιτιςμικζσ ομάδεσ που παράγουν κάκε 
γλϊςςα. Το ΕΡΣ-ΞΓ προάγει ςυςτθματικά τθ διδαςκαλία και εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ 
γλϊςςασ ωσ φορζα πολιτιςμοφ, κζτοντασ ωσ γενικό του ςτόχο τθν προετοιμαςία 
του ατόμου για τθ λειτουργία του ςτα ςφγχρονα πολφγλωςςα και πολυπολιτιςμικά 
περιβάλλοντα και τθν καλλιζργεια τθσ διαπολιτιςμικισ του ςυνείδθςθσ.  

Ειδικότεροσ ςτόχοσ του είναι να προςδιορίςει με ςαφινεια τί πρζπει να πετφχει ςε 
κάκε ςτάδιο τθσ εκπαίδευςθσ του, χωρίσ να κακορίηει το πϊσ. Συγκεκριμζνεσ 
διδακτικζσ προτάςεισ και παραδείγματα εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων 
περιλαμβάνονται ςε ςυνοδευτικό Ραιδαγωγικό Οδθγό του ΕΡΣ-ΞΓ, ο οποίοσ ςκοπό 
ζχει να κατευκφνει περαιτζρω τον εκπαιδευτικό ςτο ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ 
του μακιματοσ, κακϊσ και ςτθ δθμιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικοφ υλικοφ ι 
ςτθν προςαρμογι του επίςθμου εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ τθσ 
κάκε τάξθσ. 

«Γνωρίηω» καλά μια γλϊςςα ςθμαίνει ςυνικωσ πωσ ζχω αναπτφξει γραμματιςμό 
ςτθ γλϊςςα αυτι ι μάλλον πολλοφσ γραμματιςμοφσ για να μπορϊ να ςυμμετζχω 
αποτελεςματικά ςε ποικίλεσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ με προφορικό ι και γραπτό 
λόγο, χρθςιμοποιϊντασ τον εν λόγω γλωςςικό κϊδικα. Πςο καλφτερθ γνϊςθ τθσ 
γλϊςςασ ζχει κάποιοσ, ςε τόςο περιςςότερεσ κοινωνικζσ περιςτάςεισ μπορεί να 
μετζχει χρθςιμοποιϊντασ τθ γλϊςςα με μεγαλφτερθ ευχζρεια και, κυρίωσ, με 
μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα για να πετφχει ςυγκεκριμζνουσ επικοινωνιακοφσ 
ςτόχουσ. Ζτςι λοιπόν ο μακθτισ καλείται να αναπτφξει, ςε οριςμζνα ςτάδια 
εκπαίδευςθσ, τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ ϊςτε να διαβάηει, να γράφει, να μιλά και 
να καταλαβαίνει τι λζνε ομιλθτζσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε κοινωνικά, επαγγελματικά 
και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Καλείται, επιπλζον, να αξιοποιιςει τθ γλωςςικι 
εμπειρία του και τθν ικανότθτά του να ςκζφτεται κριτικά προκειμζνου να ςυνδζςει 
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τθν ξζνθ γλϊςςα με τθ μθτρικι του για να είναι ςε κζςθ να λειτουργιςει ωσ 
διαμεςολαβθτισ μεταφζροντασ πλθροφορίεσ από τθ μία γλϊςςα ςτθν άλλθ.  

 

2.2. Η ΘΕΩΡΗΗ ΣΗ ΓΛΩΑ ΠΟΤ ΤΙΟΘΕΣΕΙ ΣΟ ΕΠ-ΞΓ 

Το ΕΡΣ-ΞΓ εςτιάηει ςτθ κεϊρθςθ τθσ γλϊςςασ ωσ ςυςτιματοσ ςθμείωςθσ το οποίο 
επιτρζπει ςτουσ ομιλθτζσ να ανταλλάςςουν κοινωνικά προςδιοριςμζνα νοιματα 
και να επικοινωνοφν ςε ποικίλεσ κοινωνικζσ περιςτάςεισ. Ρροχωρϊντασ πζρα από 
(χωρίσ ωςτόςο να απορρίπτει) τθν παραδοςιακι μελζτθ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ 
ωσ ςυνόλου κανόνων οι οποίοι ορίηουν τθν ορκότθτα των γλωςςικϊν δομϊν, το 
ΕΡΣ-ΞΓ εμπνζεται από ςφγχρονεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ οι οποίεσ μελετοφν τθ 
λειτουργία τθσ γλϊςςασ ςτα επικοινωνιακά περιβάλλοντα όπου χρθςιμοποιείται. 

Η γλϊςςα δεν ζχει να κάνει μόνον με τισ λζξεισ και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ 
αυτζσ ςυνδυάηονται. Ο λόγοσ είναι το μζςο με το οποίο ςκεφτόμαςτε και 
επικοινωνοφμε τισ ςκζψεισ μασ. Από τθ ςκοπιά τθσ επικοινωνίασ, οι γλωςςικζσ 
μονάδεσ (λζξεισ, φράςεισ, προτάςεισ) δεν ςθμαίνουν κάτι από μόνεσ τουσ. Οι 
ςθμαςίεσ και τα νοιματα αναπτφςςονται ςτισ υλικζσ πραγματϊςεισ του λόγου, τα 
κείμενα, και προςδιορίηονται βάςει των γλωςςικϊν επιλογϊν που κάνουν οι 
ομιλθτζσ ςτο πλαίςιο επικοινωνιακϊν πράξεων για τισ οποίεσ παράγονται 
προφορικά και γραπτά κείμενα. Τθ γλϊςςα, δθλαδι, τθν αντιλαμβανόμαςτε ωσ 
κοινωνικι πρακτικι και όχι ωσ ςφςτθμα αυτόνομων νοθμάτων.  

Η ζννοια του κειμζνου είναι κεντρικι ςτθν προςζγγιςθ του ΕΡΣ-ΞΓ. Η λζξθ κείμενο 
δεν περιορίηεται ςτθν κακθμερινι τθσ ςθμαςία, θ οποία αφορά ςτο γραπτό ζργο, 
αλλά χρθςιμοποιείται για κάκε αυτόνομθ οντότθτα γραπτοφ ι προφορικοφ λόγου. 
Χαρακτθρίηουμε κείμενο μια μονάδα νοιματοσ με ενότθτα και αυτάρκεια, που 
χρθςιμοποιείται ςε οριςμζνεσ ςυνκικεσ για να επιτελζςει οριςμζνθ επικοινωνιακι 
λειτουργία. Ζνα κείμενο περιλαμβάνει ςυνικωσ μια αλλθλουχία εκφωνθμάτων. Ο όροσ 
εκφϊνθμα αναφζρεται ςτθν υλικι πραγμάτωςθ τθσ γλωςςικισ μονάδασ τθσ πρόταςθσ. 
Δθλϊνει δθλαδι τθν πρόταςθ μζςα ςτα ευρφτερα ςυμφραηόμενα ςτα οποία 
εκφωνείται. Στθν πραγματικότθτα, ακόμθ και ζνα εκφϊνθμα (λ.χ. «Χαίρετε», 
«Ρρόςεχε!», «Ζξοδοσ κινδφνου», «Ραραδοςιακό φαγθτό – παραδοςιακι απόλαυςθ») 
μπορεί, ςτο περιβάλλον ςτο οποίο ζχει παραχκεί, να αποτελεί μία νοθματικι και 
επικοινωνιακι ενότθτα και, ςυνεπϊσ, ζνα κείμενο. 

Ρρζπει να υπογραμμιςτεί ότι τα κείμενα δεν είναι απλζσ ακολουκίεσ εκφωνθμάτων 
αλλά οργανικά ςφνολα λόγου με οριςμζνθ δομι. Τα ςυςτατικά ςτοιχεία ενόσ 
κειμζνου ςυνδζονται με οριςμζνεσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ κακϊσ και με το ςφνολο. Η 
οργάνωςθ και ςφνδεςθ των εκφωνθμάτων εξαςφαλίηει τθν κειμενικι ςυνοχι ενϊ θ 
ςυνάφεια των εκφραηόμενων νοθμάτων προςδιορίηει το βακμό ςυνεκτικότθτασ 
ενόσ κειμζνου. 

Τα κείμενα, όπωσ και τα επιμζρουσ εκφωνιματα, είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με το 
άμεςο φραςτικό περιβάλλον τουσ, δθλαδι τα γλωςςικά ςυμφραηόμενα που 
προθγοφνται και ζπονται. Για παράδειγμα, το εκφϊνθμα «Απολογικθκε για το 
γεγονόσ ότι...» λειτουργεί διαφορετικά ςτο κειμενικό περιβάλλον ενόσ δικαςτικοφ 
εγγράφου και διαφορετικά ςτο περιβάλλον ενόσ κειμζνου κακθμερινισ 
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διαπροςωπικισ επικοινωνίασ.  Η λειτουργία ενόσ κειμζνου βρίςκεται επιπλζον ςε 
διαλεκτικι ςχζςθ με το μθ γλωςςικό περιβάλλον χριςθσ του, δθλαδι με τισ 
χωροχρονικζσ παραμζτρουσ τθσ κοινωνικισ περίςταςθσ για τθν οποία παράγεται 
και τισ γνϊςεισ, ςτάςεισ, προκζςεισ των ςυμμετεχόντων ςε αυτι (ομιλθτϊν). Για 
παράδειγμα, θ επικοινωνιακι λειτουργία μιασ επιςτολισ ςχετίηεται με το κζμα ςτο 
οποίο αναφζρεται, το ςκοπό για τον οποίο ζχει γραφτεί, τθν ταυτότθτα ι ιδιότθτα 
του ςυντάκτθ αλλά και του αποδζκτθ, κ.λπ. Ομοίωσ, ζνα εκφϊνθμα όπωσ λ.χ. 
«Κάνει κρφο» μπορεί να λειτουργεί ωσ διλωςθ, ι και ωσ ζμμεςθ παράκλθςθ ι 
προςταγι (να κλείςει κάποιοσ το παράκυρο), ανάλογα με τθν πρόκεςθ του ομιλθτι 
ζτςι όπωσ αυτι δθλϊνεται από παραγλωςςικά ςτοιχεία (λ.χ. επιτονιςμό). 

Σφμφωνα με τθ κεωρθτικι προςζγγιςθ του ΕΡΣ-ΞΓ, ο μακθτισ που μακαίνει μια 
ξζνθ γλϊςςα πρζπει να βοθκιζται ϊςτε ςταδιακά να αποκτά τθν ικανότθτα και τθν 
εμπειρία να κατανοεί και να παράγει διάφορουσ τφπουσ κειμζνων (λ.χ. ζνα email, 
μια ςυνταγι, ζνα βιογραφικό, μια επιςτολι, κ.λπ.), τα οποία ςυνδζονται με 
οριςμζνο γλωςςικό (κειμενικό) αλλά και εξωγλωςςικό περιβάλλον. Να μακαίνει 
επίςθσ να αναγνωρίηει και να αξιοποιεί τα γλωςςικά μζςα (λεξιλογικά, γραμματικά, 
κ.λπ.) και τισ επιλογζσ εκείνεσ που εξυπθρετοφν τθ διάταξθ των πλθροφοριϊν 
(ςυνοχι) και τθ νοθματικι ςυνάφεια (ςυνεκτικότθτα) του κειμζνου. 

 

2.3. ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ 

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε παραπάνω, θ εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςυνδζεται ςτο ΕΡΣ-
ΞΓ με τθν ανάπτυξθ γραμματιςμών και πολυγραμματιςμών. Συγκεκριμζνα, θ ζννοια του 
γλωςςικοφ γραμματιςμοφ αναφζρεται ςτθν ικανότθτα του ατόμου να επικοινωνεί, 
κατανοϊντασ και παράγοντασ νοιματα με διάφορουσ τρόπουσ ςθμείωςθσ και με 
τρόπο που είναι κατάλλθλοσ για τθν κάκε περίςταςθ. Ρεριλαμβάνει δθλαδι τισ 
ικανότθτεσ κατανόθςθσ και παραγωγισ γραπτϊν και προφορικϊν κειμζνων, αλλά δεν 
περιορίηεται ςε αυτζσ. Η ανάπτυξθ γραμματιςμϊν ςυνεπάγεται τθ γνϊςθ τθσ 
λειτουργίασ των ςτοιχείων ςθμείωςθσ και τθν ικανότθτα να κάνει κανείσ τισ κατάλλθλεσ 
επιλογζσ προκειμζνου να αντεπεξζρχεται με επιτυχία ςε οριςμζνεσ ανάγκεσ 
επικοινωνίασ. Η γλωςςικι επίγνωςθ και ικανότθτα αφορά ςε ποικίλα επίπεδα τθσ 
γλϊςςασ: φωνθτικό, φωνολογικό, ορκογραφικό, λεξιλογικό, γραμματικό, 
ςθμαςιολογικό, πραγματολογικό, και κοινωνιογλωςςολογικό. Οι επιλογζσ ςε κακζνα 
από αυτά τα επίπεδα προςδιορίηουν το βακμό τθσ επικοινωνιακισ επάρκειασ του 
ομιλθτι, δθλαδι τθσ ικανότθτασ επιτυχοφσ ζκφραςθσ των νοθμάτων ςε οριςμζνεσ 
περιςτάςεισ επικοινωνίασ. 

Στθν προςζγγιςθ για τθ γλωςςικι εκπαίδευςθ τθν οποία υλοποιεί το ΕΡΣ-ΞΓ, ςκοπόσ 
είναι, ςφμφωνα με τισ πρόςφατεσ οδθγίεσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςχετικά με τθ 
γλωςςομάκεια, να αναδειχκεί θ ςθμαςία τθσ πολλαπλογλωςςίασ ςτισ ςφγχρονεσ 
πολφγλωςςεσ και πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ. Ο όροσ πολλαπλογλωςςία (το να ξζρει 
κάποιοσ τρεισ ι περιςςότερεσ γλϊςςεσ) διαφοροποιείται από τον όρο πολυγλωςςία 
που αναφζρεται ςε ποικίλεσ γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφνται (και αναγνωρίηονται) ςε 
μια κοινωνία ι ζναν κοινωνικό οργανιςμό/κεςμό. Η προςζγγιςθ τθσ 
πολλαπλογλωςςίασ προχωρά πιο πζρα, εςτιάηοντασ ςτθ λειτουργικι ςφνδεςθ των 
γλωςςικϊν κωδίκων που μακαίνει κανείσ και ςτθν καλλιζργεια διαλεκτικισ ςχζςθσ 
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μεταξφ τουσ. Η προςζγγιςθ αυτι ςτθρίηεται ςτθν αντίλθψθ ότι οι γνϊςεισ για τισ 
γλϊςςεσ που μακαίνει να χρθςιμοποιεί ο άνκρωποσ δεν είναι ανεξάρτθτεσ αλλά 
επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και επθρεάηουν θ μία τθν άλλθ. Αυτι θ αλλθλεπίδραςθ 
είναι εμφανισ, για παράδειγμα, ςτθ διαμεςολαβθτικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ, όπου ο 
ομιλθτισ εναλλάςςει γλωςςικοφσ κϊδικεσ προκειμζνου να βοθκιςει ζνα ςυνομιλθτι 
του να κατανοιςει νοιματα ςε μια γλϊςςα που δεν γνωρίηει. Σε άλλεσ περιςτάςεισ, ο 
ομιλθτισ ενεργοποιεί τθ γνϊςθ που ζχει κατακτιςει για οριςμζνθ γλϊςςα 
προκειμζνου να κατανοιςει ζνα κείμενο ςε μια γλϊςςα που γνωρίηει λίγο ι κακόλου.  

Η προςζγγιςθ τθσ πολλαπλογλωςςίασ υπθρετείται ςτο ΕΡΣ-ΞΓ με τθν υιοκζτθςθ ενόσ 
κοινοφ πλαιςίου αναφοράσ που δεν αντιμετωπίηει τισ διαφορετικζσ γλϊςςεσ ωσ 
απομονωμζνα γνωςτικά αντικείμενα, αλλά υιοκετεί μια ενιαία μεκοδολογία με τελικό 
ςτόχο τθν όςο το δυνατόν ομοιογενι ανάπτυξθ ενόσ γλωςςικοφ ρεπερτορίου. Στο 
πλαίςιο  αυτό, ςτο ΕΡΣ-ΞΓ κεωρείται εξίςου ςθμαντικι και θ ςφνδεςθ τθσ ξζνθσ 
γλϊςςασ με το γλωςςικό κϊδικα που χρθςιμοποιεί κανείσ για τθν κακθμερινι 
επικοινωνία ςτο κοινωνικό περιβάλλον όπου ηει και ςπουδάηει – τθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Η ςφγκριςθ των δομϊν και θ ςυςτθματικι διαπραγμάτευςθ των ςθμαςιϊν και των 
νοθμάτων όπωσ εκφράηονται ςε διαφορετικοφσ κϊδικεσ οδθγεί ςε ουςιαςτικότερθ και 
βακφτερθ κατανόθςθ τθσ φφςθσ τθσ γλϊςςασ εν γζνει και, ςυνεπϊσ, ςε πιο 
επεξεργαςμζνθ χριςθ τόςο τθσ ξζνθσ γλϊςςασ όςο και τθσ μθτρικισ. 

Τζλοσ, το ΕΡΣ-ΞΓ δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ζννοια του πολυγραμματιςμοφ. Η ζννοια 
αυτι ςυνδζεται με τθν ποικιλία μορφϊν κειμζνου που παράγονται ςτα ςφγχρονα 
περιβάλλοντα επικοινωνίασ με χριςθ γλωςςικϊν αλλά και μθ γλωςςικϊν μζςων (λ.χ. 
εικόνων, διαγραμμάτων, χαρτϊν, θχθτικϊν δεδομζνων, κ.λπ.). Στθν εποχι των νζων 
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και επικοινωνίασ κακϊσ και των πολυμζςων, το ΕΡΣ-ΞΓ 
προωκεί ςυςτθματικά τθ διδαςκαλία τθσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ ςε ποικιλία γραπτϊν και 
προφορικϊν κειμζνων – μονοτροπικϊν αλλά και πολυτροπικϊν. Χαρακτθρίηουμε 
«μονοτροπικό» το κείμενο το οποίο χρθςιμοποιεί μόνο ζναν τρόπο ςθμείωςθσ για τθ 
μετάδοςθ μθνυμάτων, λ.χ. μόνο το γλωςςικό ςφςτθμα ι μόνο το οπτικό (εικόνα). 
«Ρολυτροπικό», αντίκετα, είναι το κείμενο που χρθςιμοποιεί πλζον του ενόσ τρόπου 
ςθμείωςθσ (λ.χ. γλϊςςα, εικόνα, ιχο, αφι). Η πολυτροπικότθτα των κειμζνων είναι 
ιδιαίτερα ςυχνό φαινόμενο ςτθ ςφγχρονθ εποχι, όπου θ γλωςςικι ςθμείωςθ γίνεται 
ςυνικωσ παράλλθλα και ςυμπλθρωματικά με τθν οπτικι ι/και τθν ακουςτικι. Σκοπόσ 
λοιπόν του ΕΡΣ-ΞΓ είναι θ οργανικι ςφνδεςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ με το ςφνολο των 
γνϊςεων και δεξιοτιτων που χρθςιμοποιεί κανείσ προκειμζνου να δρα και να 
επικοινωνεί αποτελεςματικά ςε ςφγχρονα κοινωνικά περιβάλλοντα. 

 

2.4. ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ  

Η γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ από τθ ςκοπιά τθσ επικοινωνίασ, τθν οποία υιοκετεί το 
ΕΡΣ-ΞΓ, αντιμετωπίηει τον χριςτθ μιασ γλϊςςασ ωσ κοινωνικό υποκείμενο, δθλ. ωσ 
μζλοσ ενόσ κοινωνικοφ ςυνόλου, όπου για να κατανοιςει και να γίνει κατανοθτόσ από 
τα άλλα μζλθ πρζπει να χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα ςφμφωνα με τουσ 
κοινωνικοπολιτιςμικοφσ κανόνεσ οι οποίοι και τθ γεννοφν. Για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι 
που ορίηει το ΕΡΣ-ΞΓ ςχετικά με το τι πρζπει να μπορεί να κάνει ο μακθτισ ςε κάκε 
επίπεδο γλωςςομάκειασ απαιτείται θ γλωςςικι, κοινωνικι και πολιτιςμικι επίγνωςι 
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του. Δθλαδι, ο μακθτισ πρζπει να ξζρει όχι μόνο πϊσ να ςυντάξει μια γραμματικά 
ςωςτι πρόταςθ, αλλά και ποιά δομι, ποιά λζξθ (και ςε ποιά μορφι τθσ) είναι 
κατάλλθλθ για ποιά περίςταςθ επικοινωνίασ. «Ξζρω μια γλϊςςα» ςθμαίνει «ζχω 
αναπτφξει ςχετικι επίγνωςθ ωσ προσ τθ δομι και τθ λειτουργία τθσ γλϊςςασ αυτισ ςε 
διαφορετικζσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ και περιςτάςεισ επικοινωνίασ», κακϊσ θ λειτουργία 
μιασ γλϊςςασ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τον πολιτιςμό που τθν παράγει και τον 
οποίον θ γλϊςςα αναπαράγει. Τθν επίγνωςθ αυτι τθν αποκτοφμε χωρίσ ιδιαίτερθ 
διδακτικι προςπάκεια όταν πρόκειται για τθ μθτρικι μασ γλϊςςα. Τθν αποκτοφμε 
μζςω τθσ χριςθσ τθσ για να ανταποκρικοφμε ςτισ κακθμερινζσ κοινωνικζσ και 
πρακτικζσ μασ ανάγκεσ. Δεν είναι το ίδιο με μια ξζνθ γλϊςςα και ιδιαίτερα όταν δεν τθ 
χρθςιμοποιοφμε ςτο πλαίςιο των ςυνκθκϊν παραγωγισ τθσ. Εκεί χρειάηονται 
ιδιαίτερεσ γλωςςοπαιδαγωγικζσ προςπάκειεσ ϊςτε οι ςυνκικεσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ 
να αναπαραχκοφν ςε προςομοίωςθ. Φυςικά, με τον τρόπο αυτό, ο μακθτισ αβίαςτα 
αποκτά και ποικίλεσ κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ γνϊςεισ. 

Στθν πραγματικότθτα, με αφετθρία τθ γλϊςςα και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτι 
κατθγοριοποιεί και καταςκευάηει τθν πραγματικότθτα, ο μακθτισ ζρχεται ςε επαφι με 
ζνα νζο τρόπο αντίλθψθσ του κόςμου και εμπλουτίηει τθ γνϊςθ του για τθν ανκρϊπινθ 
ςυμπεριφορά. Ασ ςθμειωκεί ότι θ ςφνδεςθ των γλωςςικϊν κωδίκων και θ διδαςκαλία 
τθσ γλϊςςασ ςε ςυνδυαςμό με τθ γνϊςθ ςχετικά με τισ ιςτορικζσ και πολιτιςμικζσ 
ςυνκικεσ μζςα ςτισ οποίεσ αυτι εξελίςςεται ςχετίηεται επίςθσ και με τθ ςυναφι 
ζννοια τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ. Σφμφωνα με το ΚΕΡΑ, «οι διάφορεσ κουλτοφρεσ 
(εκνικζσ, τοπικζσ, κοινωνικζσ)  ςτισ οποίεσ το άτομο ζχει αποκτιςει πρόςβαςθ *μζςω 
τθσ γλϊςςασ+ δεν ςυνυπάρχουν απλϊσ θ μία δίπλα ςτθν άλλθ. Συγκρίνονται, 
αντιπαρατίκενται και αλλθλεπιδροφν ενεργά δθμιουργϊντασ μια εμπλουτιςμζνθ, 
οργανικά ςυγκροτθμζνθ πολλαπλο-πολιτιςμικι ικανότθτα» (ΚΕΡΑ: 6). Η ανάδειξθ τθσ 
πολιτιςμικισ ιδιαιτερότθτασ ςε ςθμαντικι ςυνιςτϊςα τθσ γλωςςικισ εκπαίδευςθσ 
είναι ςθμαντικι για τθν προϊκθςθ τθσ αλλθλοκατανόθςθσ και ουςιαςτικισ 
επικοινωνίασ μεταξφ των διαφόρων πολιτιςμικϊν ομάδων και για τθν καλλιζργεια τθσ 
διαπολιτιςμικισ επίγνωςθσ για τθν οποία ζγινε λόγοσ πιο πάνω. 

Σθμαντικι κζςθ ςτθν κακθμερινι επικοινωνία ζχει και θ διαμεςολάβθςθ –μια 
λειτουργία που απαιτεί τθν παράλλθλθ χριςθ ενδογλωςςικϊν και διαγλωςςικϊν 
κωδίκων. Με απλά λόγια, ζχουμε ενδογλωςςικι διαμεςολάβθςθ όταν λ.χ. διαβάςουμε 
τθ ςυνταγι ενόσ φαρμάκου που δεν καταλαβαίνει ζνασ 13άχρονοσ (μολονότι είναι ςτθ 
μθτρικι του γλϊςςα) για να του ποφμε τί να προςζξει ϊςτε να μθν ζχει παρενζργειεσ 
το φάρμακο και ςε τί δόςεισ να πάρει το φάρμακο. Ζχουμε διαγλωςςικι 
διαμεςολάβθςθ από τθν άλλθ όταν λ.χ. ακοφμε ζνα Γαλλικό τραγοφδι με μια φίλθ που 
δεν καταλαβαίνει Γαλλικά και τθσ λζμε ςε τί αναφζρεται το τραγοφδι ι τθσ εξθγοφμε 
ςθμεία που νομίηουμε πωσ κα τθ ςυγκινιςουν.    

Η διαμεςολάβθςθ από τθ μια γλϊςςα ςτθν άλλθ είναι δθλαδι μια κακθμερινι 
κοινωνικι πρακτικι, θ επιτυχία τθσ οποίασ εξαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι ςυμμετοχι 
των ομιλθτϊν ςτισ νζεσ πολυπολιτιςμικζσ και πολυγλωςςικζσ κοινωνίεσ.2 Σε γενικζσ 

                                                 

 
2
  Η «διαμεςολάβθςθ» ζγινε ευρζωσ γνωςτι ςτο χϊρο τθσ γλωςςοδιδακτικισ το 2001 επειδι αναφζρεται 
ςτο ΚΕΡΑ, το οποίο τθν ορίηει ωσ μια διαδικαςία που ςτοχεφει ςτθν αναπαραγωγι ςτθ γλϊςςα-ςτόχο 
μθνυμάτων που ζχουν αρχικά διατυπωκεί ςτθ γλϊςςα-πθγι για να διευκολυνκεί ι να αποκαταςτακεί θ 
επικοινωνία μεταξφ ατόμων με διαφορετικό γλωςςικό υπόβακρο. Η γραπτι και προφορικι 
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γραμμζσ, οι ενζργειεσ τθσ διαμεςολάβθςθσ απαιτοφν ο χριςτθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ να 
είναι ςε κζςθ να λειτουργιςει ωσ «ενδιάμεςοσ» ςε μια περίςταςθ επικοινωνίασ και να 
εξθγιςει αυτά που άλλοι δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν ξζρουν τθ γλϊςςα που 
χρθςιμοποιείται ι δεν τθν ξζρουν τόςο καλά όςο απαιτείται για τθν περίςταςθ.  

Στρατθγικζσ τισ οποίεσ κα πρζπει να μπορεί να αξιοποιιςει ο μακθτισ τθσ ξζνθσ 
γλϊςςασ για να διαμεςολαβιςει αποτελοφν αντικείμενο γνϊςθσ του ΕΡΣ-ΞΓ που 
επιδιϊκει τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων παράλλθλθσ χριςθσ τθσ Ελλθνικισ και τθσ ξζνθσ 
γλϊςςασ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ του μακθτι ωσ διαμεςολαβθτι.  

Στο πλαίςιο του ΕΡΣ-ΞΓ, όπωσ και ςτο πλαίςιο των εξετάςεων του ΚΡΓ, οι μακθτζσ 
μακαίνουν να διαβάηουν ζνα ι περιςςότερα κείμενα ςε μια γλϊςςα, να 
αποκωδικοποιοφν τισ πλθροφορίεσ τουσ, να επιλζγουν τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που 
απαιτοφνται για τθν επίτευξθ του επικοινωνιακοφ τουσ ςτόχου και τελικά να 
μεταφζρουν ςτθ γλϊςςα-ςτόχο τα μθνφματα με τρόπο κατάλλθλο για τθν 
επικοινωνιακι περίςταςθ (με ςκοπό δθλαδι να εξθγιςουν, να ενθμερϊςουν, να 
μεταδϊςουν πλθροφορίεσ). Ζτςι, το διαμεςολαβώ δεν ςθμαίνει ‘αναπαράγω’ ςε μια 
γλϊςςα ζνα κείμενο γραμμζνο ςε μια άλλθ. Σθμαίνει ‘κρίνω’, ‘επεξεργάηομαι’ και 
‘ερμθνεφω’ νοιματα ενόσ κειμζνου ςε μια γλϊςςα, ‘επιλζγω’ νοιματα που 
χρθςιμεφουν για τθν επίτευξθ του επικοινωνιακοφ ςτόχου και ‘μεταφζρω’ τελικά τισ 
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ χρθςιμοποιϊντασ τθν ξζνθ γλϊςςα, με τρόπο κατάλλθλο για 
τθν ςυγκεκριμζνθ περίςταςθ επικοινωνίασ. 

Το ΕΡΣ-ΞΓ ορίηει τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να μπορεί να προβεί ο μακθτισ τθσ 
ξζνθσ γλϊςςασ ςε κάκε επίπεδο γλωςςομάκειασ όταν αναλαμβάνει το ρόλο του 
διαμεςολαβθτι. Ο κατάλογοσ των δεικτϊν διαμεςολαβθτικισ χριςθσ τθσ γλϊςςασ 
είναι ιεραρχθμζνοσ και αποτελεί «οδθγό» για το είδοσ των δραςτθριοτιτων ςτισ 
οποίεσ κα πρζπει να αςκθκεί ο μακθτισ κάκε επιπζδου. Η ιεράρχθςθ δε ςτθρίηεται 
ςτο ΚΕΡΑ, αφοφ παρόλο που εκεί τονίηεται θ ςθμαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ ςτισ 
ςφγχρονεσ πολυπολιτιςμικζσ και πολυγλωςςικζσ κοινωνίεσ, δεν παρζχονται 
ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ επικοινωνιακισ επάρκειασ βάςει τθσ διαμεςολάβθςθσ. 
Στθρίηεται ςτθ ςυςτθματικι ζρευνα και ανάλυςθ:  
o Δοκιμαςιϊν διαμεςολάβθςθσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί επιτυχϊσ ςτισ 

εξετάςεισ του ΚΡΓ (2003-2010), κακϊσ επίςθσ των γραπτϊν υποψιφιων ςτισ 
εξετάςεισ του ΚΡΓ, τα οποία μελετικθκαν με ςκοπό τον εντοπιςμό των 
επιτυχθμζνων ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιοφν οι Ζλλθνεσ χριςτεσ τθσ ξζνθσ 
γλϊςςασ.3 

o Διδακτικϊν-μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων διαμεςολάβθςθσ ςε εγχειρίδια και 
εκπαιδευτικά υλικά. 

                                                                                                                                            

 
διαμεςολάβθςθ παίηουν κεντρικό ρόλο ςτο ςφςτθμα εξετάςεων του ΚΡΓ και ςυνεπϊσ ζχουν ςθμαντικι 
κζςθ και ςτο ΕΡΣ-ΞΓ που ςυνδζει τθν εκπαίδευςθ ςτο ςχολείο με τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ τθσ 
γλωςςομάκειασ. 

3
 Η ανάλυςθ τθν οποία πραγματοποιεί, ωσ μζροσ τθσ Διδακτορικισ τθσ Διατριβισ, θ Μαρία Στακοποφλου 

ζχει λάβει υπόψθ μζχρι ςτιγμισ μόνο τισ δοκιμαςίεσ και τα δεδομζνα των υποψθφίων ςτισ εξετάςεισ του 
ΚΡΓ ςτθν Αγγλικι.  
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o Ενεργειϊν διαμεςολάβθςθσ που αναφζρονται ςτο πόνθμα το οποίο επιχειρεί 
λεπτομερι ςκιαγράφθςθ του «Ρροφίλ» του χριςτθ τθσ γερμανικισ ωσ ξζνθσ 
γλϊςςασ.4 

 

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΠ-ΞΓ 

Οι γενικοί ςτόχοι του ΕΡΣ-ΞΓ αφοροφν τα επίπεδα επικοινωνιακισ επάρκειασ, 
ςφμφωνα με τθν 6βακμθ κλίμακα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (ΣτΕ). Οι ςτόχοι 
αυτοί διατυπϊνονται ωσ ενζργειεσ ι δράςεισ. Στθν ουςία πρόκειται για ζξι 
περιλθπτικζσ περιγραφζσ ςχετικά με τα γενικά επικοινωνιακά χαρακτθριςτικά του 
χριςτθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, βάςει των οποίων μπορεί να κεωρθκεί ο μακθτισ επαρκισ 
χριςτθσ τθσ γλϊςςασ ςτα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2.  

Οι ςτιλεσ είναι χρωματικά ςθματοδοτθμζνεσ και ανά δφο επίπεδα υπάρχει χρωματικόσ 
ςυςχετιςμόσ εφόςον, ουςιαςτικά, τα επίπεδα γλωςςομάκειασ, όπωσ ορίηονται από το 
ΣτΕ, κατθγοριοποιοφνται ςε τρία βαςικά επίπεδα και ζξι υπο-επίπεδα ωσ εξισ: 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΙΡΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΕΡΙΡΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

Α Βαςικόσ χριςτθσ τθσ γλϊςςασ Α1 Στοιχειϊδθσ γνϊςθ 

Α2 Βαςικι γνϊςθ 

Β Ανεξάρτθτοσ χριςτθσ τθσ γλϊςςασ Β1 Μζτρια γνϊςθ 

Β2 Καλι γνϊςθ 

Γ Ικανόσ χριςτθσ τθσ γλϊςςασ Γ1 Ρολφ καλι γνϊςθ 

Γ2 Άριςτθ γνϊςθ 

 Για περιλθπτικι περιγραφι των δεικτϊν βλ. Γενικοί δείκτεσ επικοινωνιακισ 
επάρκειασ 

 Για λεπτομερι περιγραφι των δεικτϊν  βλ. Αναλυτικοί δείκτεσ επικοινωνιακισ 
επάρκειασ 

 

4. ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ανάλογα με τισ ϊρεσ του ςχολικοφ προγράμματοσ που δίνονται για το μάκθμα τθσ 
πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ, οι μακθτζσ κα μποροφν να φτάςουν ςτο 
αντίςτοιχο επίπεδο γλωςςομάκειασ. Αυτό αποτελεί μια καινοτομία του ΕΡΣ-ΞΓ, που 
λαμβάνει υπόψθ μελζτεσ οι οποίεσ ζχουν γίνει υπολογίηοντασ πόςεσ ϊρεσ 

                                                 

 
4
 Ρρόκειται για το Profile Deutsch. Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen und kommunikative Mittel 

für die Niveaustufen A1, A2, B1, B2, C1 und C2 des "Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen". (Glaboniat, Müller, M., Rusch, M. Schmitz, Wertenschlag P, Lukas H.  Langenscheidt: Berlin, 
München et al: 2005). 
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κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ χρειάηεται ζνα άτομο για να αποκτιςει τθν επίγνωςθ και 
τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται ϊςτε να μπορεί να κάνει, χρθςιμοποιϊντασ τθν ξζνθ 
γλϊςςα, αυτά που δθλϊνονται περιλθπτικά ςε αυτό το κεφάλαιο και 
αναλυτικότερα ςτο επόμενο. Συνικωσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν ορίηονται οι 
ςτόχοι, χωρίσ να ζχουν γίνει μελζτεσ ςχετικά με το πόςεσ ϊρεσ απαιτοφνται για να 
επιτευχκοφν οι ςτόχοι αυτοί από το μακθτικό πλθκυςμό για τον οποίον ζχουν 
οριςτεί, και χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι ςυνκικεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. 
Ζτςι, όταν οι ςτόχοι δεν επιτυγχάνονται, θ ευκφνθ δεν καταλογίηεται ςτουσ μθ 
ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ ςε ςχζςθ με τισ ϊρεσ που ζχουν προγραμματιςτεί ςτο 
ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά ςτουσ μακθτζσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, ςτα βιβλία, κ.λπ.  

Σφμφωνα με μελζτθ του Τμιματοσ Σφγχρονων Γλωςςϊν του ΣτΕ, ο Μζςοσ Προσ 
(Μ.Ο.) ωρϊν κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ που απαιτοφνται, για να φτάςει κάποιοσ ςε 
ζνα από τα ζξι επίπεδα γλωςςομάκειασ ςε μια ξζνθ γλϊςςα, είναι οι εξισ: 

ΕΠΙΠΕΔΟ:  A1 A2 B1 B2 Γ1 Γ2 

Σύνολο ωρών  Μ.Ο. 100 200 400 600 800 1.200 

Οι ϊρεσ που προβλζπονται ςτον πιο πάνω πίνακα ζχουν υπολογιςτεί για περιπτϊςεισ 
που θ διδαςκαλία και θ μάκθςθ γίνεται υπό ιδανικζσ ςυνκικεσ, με ζφθβουσ ι 
ενιλικεσ μακθτζσ που διακζτουν κίνθτρα για να μάκουν τθ γλϊςςα που μελετοφν. 
Άρα ςτισ προβλεπόμενεσ από το ΣτΕ πρζπει να προςτεκοφν οι ϊρεσ που 
απαιτοφνται όταν το μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ δεν γίνεται κάτω από ιδανικζσ 
ςυνκικεσ. Δθλαδι, όταν οι μακθτζσ είναι παιδιά και δεν ζχουν κάποιο ιδιαίτερο 
κίνθτρο ι ενδιαφζρον για τα μακιματα του ςχολείου, όταν είναι ο αρικμόσ των 
μακθτϊν μιασ τάξθσ είναι μεγάλοσ και δεν υπάρχει αρκετόσ χρόνοσ να εξαςκθκοφν 
όλοι ςτθ γλϊςςα, κ.λπ. όταν χάνονται διδακτικζσ ϊρεσ, οι οποίεσ ζτςι κι αλλιϊσ 
πρζπει να υπολογιςτοφν ωσ 40-45 λεπτά τθσ ϊρασ και όχι ωσ ολόκλθρεσ ϊρεσ 60 
λεπτϊν. Οι ϊρεσ χάνονται είτε γιατί το μάκθμα δεν αρχίηει με τθν ζναρξθ του 
ςχολικοφ ζτουσ λόγω ελλείψεων ςε εκπαιδευτικό προςωπικό, είτε για άλλουσ λόγουσ 
(λ.χ. ςχολικζσ γιορτζσ και προετοιμαςία γι’ αυτζσ, αργίεσ, ςυνελεφςεισ και εκλογζσ 
ςυνδικάτων, εκδρομζσ κ.λπ.) 

Άρα, ςτο πλαίςιο του ελλθνικοφ ςχολείου - και πάλι υπό ιδανικζσ ςυνκικεσ - οι ϊρεσ 
του ωρολογίου προγράμματοσ που απαιτοφνται για να φτάςει κάποιοσ ςτο κακζνα από 
τα επίπεδα γλωςςομάκειασ είναι κατά προςζγγιςθ οι εξισ: 

ΕΠΙΠΕΔΟ:  A1 A2 B1 B2 Γ1 Γ2 

Σύνολο διδακτικών 
ωρών 

115 230 460 720 1.040 1.680 

Ζτςι λοιπόν το επίπεδο ςτο οποίο κα φτάςει ο απολφτωσ ικανόσ μακθτισ ςε μια ξζνθ 
γλϊςςα εξαρτάται τόςο από τθν κατανομι των ωρϊν του ωρολογίου προγράμματοσ, τθν 
οποία αποφαςίηει το Υπουργείο Ραιδείασ ανάλογα με το διακζςιμο προςωπικό, όςο και 
από το ποιά μακιματα ορίηονται ωσ υποχρεωτικά ι μθ. 

Με βάςθ τα παραπάνω, οι απαιτιςεισ τθσ πολιτείασ ςχετικά με το επίπεδο 
γλωςςομάκειασ που αποκτοφν οι μακθτζσ ςτο ςχολείο κα πρζπει να είναι ςε απόλυτθ 
ςυνάρτθςθ με τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, με τα κίνθτρα που δίνονται 
ςτουσ μακθτζσ για να ανταποκρικοφν ςτα ηθτοφμενα (π.χ. τθ βαρφτθτα του μακιματοσ 
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για τθν ειςαγωγι ςε ΑΕΙ) και βζβαια και με τον βακμό ομοιογζνειασ των γνϊςεων των 
μακθτϊν μιασ τάξθσ ςτθν ξζνθ γλϊςςα, όπωσ ςυμβαίνει με όλα τα άλλα μακιματα ςτο 
ςχολείο. Στα διάφορα μακιματα του ςχολείου (μακθματικά, ιςτορία, κρθςκευτικά, 
φυςικι, κ.λπ.) μπορεί οι μακθτζσ μιασ τάξθσ να ζχουν διαφορετικό μακθςιακό «ςτυλ» 
και δείκτθ ευφυΐασ, διαφορετικζσ γενικζσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, μπορεί να διαφζρουν 
ακόμα και ωσ προσ τα κίνθτρα που ζχουν για μάκθςθ, αλλά οι ειδικζσ γνϊςεισ τουσ ωσ 
προσ το αντικείμενο του κάκε μακιματοσ είναι περίπου οι ίδιεσ. Αυτό δεν ςυμβαίνει με 
τισ ξζνεσ γλϊςςεσ, αφοφ θ γλωςςικι επάρκεια των μακθτϊν μιασ τάξθσ μπορεί να 
διαφζρει ςθμαντικά γιατί άλλα παιδιά πθγαίνουν ςε κζντρα ξζνων γλωςςϊν και άλλα 
όχι, άλλα ξεκινοφν πολφ νωρίσ τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ και κάνουν πολλζσ ϊρεσ και 
άλλα λιγότερεσ, κ.ο.κ. 

Ολοκλθρϊνοντασ τθν Υποχρεωτικι Εκπαίδευςθ (ΥΕ), βάςει των ωρϊν που κα 
διδάςκεται τθν πρϊτθ ξζνθ γλϊςςα ςτο «Νζο Σχολείο», ο μακθτισ μπορεί να φτάςει 
maximum ςτο επίπεδο Γ1. Για τον λόγο αυτό, το ΕΡΣ-ΞΓ για τθν ΥΕ περιλαμβάνει τουσ 
δείκτεσ επικοινωνιακισ επάρκειασ μζχρι το επίπεδο Γ1.  

Συνολικά, με δεδομζνεσ τισ ϊρεσ που ζχει ανακοινωκεί πωσ κα διδάςκονται τθν πρϊτθ 
και δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα οι μακθτζσ που κα εφαρμόςουν το ΕΡΣ-ΞΓ τα αμζςωσ 
επόμενα  χρόνια, οι απαιτιςεισ από τθ ςχολικι εκπαίδευςθ για το minimum-maximum 
τθσ επικοινωνιακισ τουσ επάρκειασ είναι οι εξισ:  

 Σ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Αγγλικά Α2-Β1 Β2-Γ1 

Γαλλικά Α1 Α2-Β1 

Γερμανικά Α1 Α2-Β1 

Ιταλικά --- Α1-Α2 

Ιςπανικά --- Α1-Α2 

5. ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Ακολουκοφν οι περιλθπτικζσ περιγραφζσ των επικοινωνιακϊν ενεργειϊν ι δράςεων 
που κα πρζπει να μπορεί να κάνει ο μακθτισ ϊςτε να κεωρθκεί από άλλουσ ι να 
κεωριςει τον εαυτό του επαρκι χριςτθ αυτοφ του επιπζδου. 

Οι μακθτζσ των επιπζδων Α1 και Α2 πρζπει να μποροφν: 

Α
1 

 Να κατανοοφν και να παράγουν απλισ δομισ προτάςεισ για να 
καλφψουν ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, με λζξεισ ευρείασ χριςθσ 
και τυποποιθμζνεσ εκφράςεισ τθσ κακθμερινότθτασ.  

 Να χαιρετοφν, να ςυςτινονται, να δίνουν ι να ηθτοφν πλθροφορίεσ 
για τον εαυτό τουσ, να ευχαριςτοφν, να κατονομάηουν αντικείμενα, 
να περιγράφουν ζνα χϊρο, άτομο, κ.λπ. με πολφ απλζσ δομζσ. 

 Να κάνουν διάλογο (ςε προςομοίωςθ) με ομιλθτζσ που γνωρίηουν 
καλά τθ γλϊςςα-ςτόχο προκειμζνου να εξυπθρετιςουν βαςικζσ 
ανάγκεσ επικοινωνίασ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ςυνομιλθτισ τουσ 
μιλάει αργά και είναι πρόκυμοσ να βοθκιςει τθν επικοινωνία.  

 Να αποδίδουν ςτθν Ελλθνικι ζνα μινυμα που είναι ςτθν ξζνθ 
γλϊςςα. 
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Α
2 

 Να κατανοοφν και να παράγουν ςφντομα και πολφ απλά δομθμζνα 
κείμενα που αφοροφν δραςτθριότθτεσ κακθμερινισ ρουτίνασ.  

 Να περιγράφουν κακθμερινζσ τουσ ςυνικειεσ ι να δίνουν πλθροφορίεσ 
για πλευρζσ του άμεςου περιβάλλοντόσ τουσ (π.χ. για το χϊρο 
διαβίωςθσ ι εργαςίασ τουσ, για τθν οικογζνειά τουσ, κ.λπ.).  

 Να επικοινωνοφν (ςε προςομοίωςθ) ομιλθτζσ που γνωρίηουν καλά τθ 
γλϊςςα-ςτόχο, ανταλλάςςοντασ πλθροφορίεσ για ηθτιματα 
προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ και άμεςθσ ανάγκθσ.  

 Να διατυπϊνουν γραπτά ι προφορικά μια πλθροφορία ςτθν ξζνθ 
γλϊςςα με ερζκιςμα φράςθ ι ςφντομο κείμενο ςτθν Ελλθνικι. 

 

 

 

Οι μακθτζσ των επιπζδων B1 και B2 πρζπει να μποροφν: 

Β
1

 

 Να κατανοοφν και να παράγουν απλά δομθμζνα και ςαφι κείμενα 
για ηθτιματα που ςχετίηονται με τομείσ προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ, 
όπωσ εργαςία, εκπαίδευςθ, αναψυχι.  

 Να αφθγοφνται γεγονότα, να περιγράφουν εμπειρίεσ, προςωπικά 
τουσ ςχζδια και να εξθγοφν τισ απόψεισ τουσ.  

 Να ςυμμετζχουν χρθςιμοποιϊντασ τθν ξζνθ γλϊςςα (ςε προςομοί-
ωςθ) ςε ςυνικεισ περιςτάςεισ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ (ςε 
ταξίδια ςτο εξωτερικό, ςε ςυνομιλία με ξζνουσ επιςκζπτεσ ςτθ χϊρα, 
ςε χϊρουσ εργαςίασ ι αναψυχισ).  

 Να παράγουν ςφντομα και απλά δομθμζνα, γραπτά και προφορικά,  
μθνφματα ςτθν ξζνθ γλϊςςα, βαςιςμζνα ςε προφορικά μθνφματα ι 
απλά γραπτά κείμενα ςτθν Ελλθνικι, ι και αντίςτροφα. 

Β
2

 

 Να κατανοοφν τισ βαςικζσ ιδζεσ/πλθροφορίεσ ςφνκετων κειμζνων, τα 
οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αφθρθμζνεσ ζννοιεσ ςχετικζσ με 
ποικίλουσ τομείσ κοινωνικισ εμπειρίασ ι και τεχνικζσ πλθροφορίεσ 
(π.χ. πϊσ να χρθςιμοποιιςει κάποιοσ μια θλεκτρικι ςυςκευι).  

 Να παράγουν λεπτομερι, ορκά δομθμζνα και ςυνεκτικά κείμενα 
ςχετικά με μια ευρεία γκάμα κεμάτων, αναπτφςςοντασ κατάλλθλθ 
επιχειρθματολογία προκειμζνου να υποςτθρίξουν τισ κζςεισ τουσ ι 
αναφζροντασ τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα μιασ άποψθσ.  

 Να ςυηθτοφν (ςε προςομοίωςθ) ςτθ γλϊςςα-ςτόχο με ςαφινεια, με 
αμεςότθτα και ευχζρεια για ηθτιματα που αφοροφν τουσ νζουσ και 
τουσ ενιλικεσ πολίτεσ τθσ δικισ τουσ ι μιασ ξζνθσ κοινωνίασ. 

 Να επιλζγουν πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τον επικοινωνιακό τουσ ςτόχο 
από ζνα ι περιςςότερα κείμενα γραπτοφ ι προφορικοφ λόγου ςτθν 
Ελλθνικι ϊςτε να παράγουν ζνα ςχετικά ςφνκετο κείμενο ςτθν ξζνθ 
γλϊςςα ι αντίςτροφα. 
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Οι μακθτζσ των επιπζδων Γ1 και Γ2 πρζπει να μποροφν: 

Γ1
 

 Να κατανοοφν απαιτθτικά κείμενα που μπορεί να είναι μεγάλθσ 
ζκταςθσ, με ςφνκετα νοιματα, τα οποία ίςωσ να πρζπει να ςυνάγουν.  

 Να παράγουν ςυνεκτικά κείμενα για κοινωνικοφσ, ακαδθμαϊκοφσ και 
επαγγελματικοφσ ςκοποφσ οργανϊνοντασ τα επιμζρουσ νοιματα, 
ανακεφαλαιϊνοντασ όπου είναι απαραίτθτο και κάνοντασ τισ 
κατάλλθλεσ κάκε φορά υφολογικζσ επιλογζσ.  

 Να επικοινωνοφν με ευχζρεια και αμεςότθτα, προςαρμόηοντασ τισ 
γλωςςικζσ τουσ επιλογζσ ςτο ςκοπό και τθν περίςταςθ επικοινωνίασ.  

 Να επιλζγουν πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τον επικοινωνιακό τουσ ςτόχο 
από ελλθνικά κείμενα ϊςτε να παράγουν κείμενο ςτθν ξζνθ γλϊςςα 
το οποίο κα ενςωματϊνει επαρκϊσ τισ πλθροφορίεσ του αρχικοφ 
κειμζνου. 

 

6. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

6.1. ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΟ ΕΠ-ΞΓ ΚΑΙ ΣΟ ΚΠΓ 

Το πεδίο αυτό παρουςιάηει τουσ ςτόχουσ για κάκε ζνα από τα ζξι επίπεδα 
γλωςςομάκειασ λεπτομερϊσ. Ρρόκειται για αναλυτικζσ δθλϊςεισ ςχετικά με τισ 
δράςεισ ι ενζργειεσ που πρζπει να μπορεί να κάνει ο μακθτισ για να κεωρθκεί 
επαρκισ χριςτθσ τθσ γλϊςςασ ςε κάκε ζνα από τα (υπο)επίπεδα. Η κάκε διλωςθ είναι 
ζνασ «περιγραφικόσ» δείκτθσ επικοινωνιακισ επάρκειασ του μακθτι.  

Οι δείκτεσ που περιλαμβάνονται ςτο ΕΡΣ-ΞΓ ζχουν ςτακμιςτεί και προδιαγραφεί βάςει 
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων από μελζτεσ με Ζλλθνεσ χριςτεσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 
Υποςτθρίηονται, ςυγκεκριμζνα, από δεδομζνα από το ΚΡΓ, με το οποίο ςυνάδει το ΕΡΣ-
ΞΓ, ςτο πλαίςιο ςφνδεςθσ τθσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτο ςχολείο κατά επίπεδα 
γλωςςομάκειασ με τθν πιςτοποίθςι τθσ κατόπιν των εξετάςεων του ΚΡΓ. 

Οι δράςεισ ι ενζργειεσ που περιγράφονται ςε αυτό το κεφάλαιο είναι ςυνεπείσ με τισ 
προδιαγραφζσ του ΚΡΓ αλλά διαφζρουν από τουσ ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ 
επικοινωνιακισ επάρκειασ του ΚΡΓ, αφοφ οι τελευταίοι εξυπθρετοφν διαφορετικό 
ςκοπό. Οι δείκτεσ του ΚΡΓ ορίηουν τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ που πρζπει να μπορεί να 
κάνει ο υποψιφιοσ τθ ςτιγμι των εξετάςεων, ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ των εξετάςεων 
και τισ κατθγορίεσ των κεμάτων, τα οποία είναι ανάλογα με το επίπεδο γλωςςομάκειασ 
ςτο οποίο ο υποψιφιοσ επικυμεί να πιςτοποιθκεί. Ζτςι, ενϊ οι εξετάςεισ του ΚΡΓ 
«μετροφν» το αν ο υποψιφιοσ του Χ επιπζδου μπορεί να αντεπεξζλκει ςε 
ςυγκεκριμζνου τφπου δοκιμαςίεσ (οι αναλυτικοί δείκτεσ των οποίων περιλαμβάνονται 
ςτισ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ), το ΕΡΣ-ΞΓ ορίηει ποιζσ δράςεισ ι ενζργειεσ κα 
πρζπει να εκπαιδευτεί να κάνει ο μακθτισ ςε κάκε επίπεδο, γενικά. Ορίηει επίςθσ 
«πόςο καλά» πρζπει να μπορεί να κάνει τισ ενζργειεσ αυτζσ, δθλ. ποιά γλωςςικά μζςα 
πρζπει να μπορεί να χρθςιμοποιιςει –ανάλογα με το επίπεδό του– για να επιτελζςει 
τισ επικοινωνιακζσ ενζργειεσ ι δράςεισ με τον αποτελεςματικότερο τρόπο.  
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Σθμειϊνεται ότι οι δείκτεσ επικοινωνιακισ επάρκειασ του ΚΡΓ για κάκε επίπεδο είναι 
ςε απόλυτο ςυςχετιςμό με τισ ενότθτεσ του ΚΡΓ, οι οποίεσ εξετάηουν τα εξισ:  

 *Ενότθτα 1+ Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου και γλωςςικι επίγνωςθ 

 *Ενότθτα 2+ Ραραγωγι γραπτοφ λόγου και γραπτι διαμεςολάβθςθ  

 *Ενότθτα 3+ Κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 

 *Ενότθτα 4+ Ραραγωγι προφορικοφ λόγου και προφορικι διαμεςολάβθςθ. 

Οι δράςεισ/ ενζργειεσ του ΕΡΣ-ΞΓ τισ οποίεσ ςυναντά ο αναγνϊςτθσ αμζςωσ παρακάτω, 
ενζργειεσ δθλαδι που πρζπει οι μακθτζσ να μάκουν να κάνουν προκειμζνου να 
κεωρθκοφν επαρκείσ χριςτεσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο κάκε επίπεδο, αφοροφν τισ εξισ 
επικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ: 

 Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου  

 Ραραγωγι γραπτοφ λόγου και γραπτι διάδραςθ 

 Γραπτι διαμεςολάβθςθ 

 Κατανόθςθ προφορικοφ λόγου  

 Ραραγωγι προφορικοφ λόγου και προφορικι διάδραςθ  

 Ρροφορικι διαμεςολάβθςθ 

 

6.2. ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ 

Μολονότι ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ επικοινωνίασ των νζων ςιμερα γίνεται με τθν 
χριςθ των Τεχνολογιϊν Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ (ΤΡΕ) και θ κακθμερινι τουσ 
πραγματικότθτα τουσ επιτρζπει να δουν περιςςότερα κείμενα ςε οκόνθ παρά ςε 
χαρτί, δείκτεσ επικοινωνιακισ επάρκειασ αξιοποιϊντασ τα ΤΡΕ δεν περιλαμβάνονται 
οφτε ςτισ προδιαγραφζσ του ΚΡΓ –αφοφ μζχρι ςιμερα οι εξετάςεισ γίνονται ςε 
ζντυπθ μορφι– αλλά οφτε και ςτο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ 
Γλώςςεσ. 

Το ΕΡΣ-ΞΓ είναι το πρϊτο ςχολικό πρόγραμμα ςπουδϊν που επιχειρεί να εντάξει 
ενδεικτικά κάποιουσ δείκτεσ επικοινωνιακισ επάρκειασ με ΤΡΕ κατά επίπεδο 
γλωςςομάκειασ. Δθλαδι, επιχειρεί να ςυμπεριλάβει ςτο ςφςτθμα διαβάκμιςθσ των 
επιπζδων γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ περιγραφθτζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν χριςθ 
των νζων τεχνολογιϊν ςτθν επικοινωνία. Ωςτόςο, επειδι δεν υπάρχει προθγοφμενο 
ςτθ διεκνι ι ελλθνικι βιβλιογραφία, απαιτείται διερεφνθςθ των πρακτικϊν των 
ελλινων μακθτϊν και ζρευνα για τθν ςτάκμιςι τουσ.  

Η ζρευνα κα γίνει ςτθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ, ζχοντασ ωσ ζνα πρϊτο 
ερζκιςμα τουσ δείκτεσ που παραδειγματικά ζχουν ενταχκεί ςτουσ αναλυτικοφσ 
δείκτεσ που ακολουκοφν.  

Ενδεικτικά για τθν κατανόθςθ γραπτοφ λόγου, κα μποροφςαμε να προτείνουμε τα 
παρακάτω ωσ βάςθ για περαιτζρω εμπλουτιςμό των δεικτϊν:  

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 
 

Οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: 
 

 Κατανόθςθ Γραπτοφ Λόγου 
01.  Να κατανοοφν που αναφζρεται ζνα ςφντομο, πολφ απλά δομθμζνο 
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πλθροφοριακό ι περιγραφικό κείμενο αυκεντικοφ λόγου 
(ανακοίνωςθσ, πινακίδασ, καταλόγου, αφίςασ, ςθμειϊματοσ, 
θλεκτρονικισ επιςτολισ) το οποίο αναφζρεται ςε τυπικζσ 
καταςτάςεισ ι ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. 

02. Να εντοπίηουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςε λίςτεσ ι ςφντομα 
κείμενα με περιοριςμζνο λεξιλόγιο, απλζσ γραμματικζσ δομζσ και 
τυποποιθμζνα προταςιακά ςχιματα. 

03.    Να απαντοφν ςτα Ελλθνικά ςε ερωτιςεισ που αφοροφν ςυγκεκριμζνα 
νοιματα του ξενόγλωςςου κειμζνου.  

04. Να κατανοοφν απλζσ προτάςεισ οδθγιϊν (π.χ. πϊσ να καταςκευάςει 
κανείσ κάτι) ι κατευκφνςεων (π.χ. πϊσ να πάει από το ςθμείο Χ ςτο 
Υ µε τα πόδια ι µε μζςο μεταφοράσ), ι απλοφσ ςχολιαςμοφσ ςε 
φωτογραφίεσ ενταγμζνεσ ςε ιςτότοπουσ κοινωνικισ δικτφωςθσ 
(π.χ. facebook, ι google+), αποκετιρια φωτογραφιϊν (π.χ. 
picasa), διαβάηοντάσ τισ μία-μία και ξαναδιαβάηοντάσ τισ, αν 
χρειάηεται. 

05. Να αναγνωρίηουν αρικμοφσ, οικεία ονόματα (χωρϊν, πόλεων, 
γνωςτϊν προςϊπων, κ.λπ.), απλοφσ προςδιοριςμοφσ χρόνου 
(επιρριματα όπωσ «χκεσ», «ςιμερα», «αφριο», θμερομθνίεσ, 
ϊρεσ, κ.ο.κ.), τόπου (τοποκεςίεσ, διευκφνςεισ) και ποςότθτασ 
(αρικμοφσ, τιμζσ). 

06. Να κατανοοφν τθ ςθμαςία κοινϊν διεκνοποιθμζνων λζξεων, 
φράςεων και όρων που ςχετίηονται με τισ νζεσ τεχνολογίεσ (π.χ. 
email, fax, tv, κ.λπ.) 

07. Να αναγνωρίηουν το περιβάλλον χριςθσ τυποποιθμζνων 
εκφράςεων (π.χ. ότι τθν πινακίδα «Μθν πατάτε το γραςίδι» τθ 
βρίςκουμε ςε κάποιο πάρκο). 

08. Να κατανοοφν τθ ςθμαςία μεμονωμζνων λζξεων ι φράςεων με 
βάςθ τα άμεςα ςυμφραηόμενα ι το ευρφτερο επικοινωνιακό 
περιβάλλον όπου αυτζσ εμφανίηονται. 

09. Να ζχουν επίγνωςθ απλϊν γλωςςικϊν ςτοιχείων για τθ ςφνδεςθ 
των προτάςεων (παρατακτικϊν ςυνδζςμων, επιρρθμάτων). 

10. Να ςυλλζγουν πλθροφορίεσ για πρόςωπα, αντικείμενα, τοποκεςίεσ 
από ζνα ι περιςςότερα ςφντομα πλθροφοριακά κείμενα και να τισ 
ταξινομοφν. 

 

Παραγωγι Γραπτοφ Λόγου και Γραπτι Διάδραςθ 
11.  Να ςυντάςςουν απλζσ προτάςεισ δίνοντασ πλθροφορίεσ για τον 

εαυτό τουσ, τθν οικογζνειά τουσ, τουσ φίλουσ ι γνωςτοφσ τουσ ι το 
άμεςο περιβάλλον τουσ, (π.χ. ποφ μζνουν, τί τουσ περιβάλλει, µε τί 
αςχολοφνται, κ.λπ.) ι να ςυμπλθρϊνουν (π.χ. ςε ζντυπο 
ξενοδοχείου ι ζντυπο για αγορά κάποιου προϊόντοσ, ςε αίτθςθ, 
κ.λπ.) τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία, όπωσ όνομα, θλικία, θμερομθνία 
γζννθςθσ, εκνικότθτα, διεφκυνςθ κ.ο.κ. 

12. Να ςυντάςςουν ςφντομα κείμενα διαπροςωπικισ επικοινωνίασ 
(φιλικι επιςτολι, κάρτα, ςθμείωμα, θλεκτρονικό μινυμα) 
ςτζλνοντασ χαιρετιςμοφσ (π.χ. από διακοπζσ), δίνοντασ ι 
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ηθτϊντασ πλθροφορίεσ από άλλουσ. 
13. Να περιγράφουν κακθμερινζσ τουσ ςυνικειεσ, τουσ οικείουσ τουσ 

ανκρϊπουσ ι και άγνωςτα πρόςωπα (υπαρκτά ι φανταςτικά), 
χρθςιμοποιϊντασ ζνα περιοριςμζνο ρεπερτόριο λζξεων και 
γραμματικϊν δομϊν. 

14.   Να προςκζτουν λζξεισ ωσ ςχόλιο ςε φωτογραφία ςτο facebook ι 
ςτο flickr. 

15. Να ςυμπλθρϊνουν απαντιςεισ ς’ ζνα ερωτθματολόγιο, κουίη ι 
ςταυρόλεξο ι να ολοκλθρϊνουν ζνα ςφντομο πλθροφοριακό 
κείμενο (π.χ. κείμενο ενόσ φυλλαδίου οδθγιϊν). 

16. Να διατυπϊνουν μια ςτοιχειϊδθ αφιγθςθ ςυνδζοντασ τισ 
φράςεισ και προτάςεισ με απλοφσ ςυνδζςμουσ ι επιρριματα 
(«και», «αλλά», «ι», «μετά», κ.ο.κ.). 

17. Να ςυνκζτουν ζνα ςφντομο κείμενο τυπικισ διαπροςωπικισ 
επικοινωνίασ (γράμμα, κάρτα, ςθμείωμα, θλεκτρονικό μινυμα), 
αξιοποιϊντασ πλθροφορίεσ από διαφορετικζσ πθγζσ (κείμενα, 
οπτικό υλικό, κ.λπ.). 

 

Γραπτι Διαμεςολάβθςθ  
18.  Να αποδίδουν ςε ζνα ξενόγλωςςο κείμενο λζξεισ/φράςεισ που 

ακοφν ι διαβάηουν ςε ελλθνόφωνο κείμενο (διαφορετικοφ τφπου 
από το ελλθνόφωμο).  

19. Με αφορμι γραπτό ι προφορικό κείμενο ςτθν Ελλθνικι (π.χ. 
ςυνζντευξθ μιασ τραγουδίςτριασ) να απαντοφν γραπτά ςτθν ξζνθ 
γλϊςςα ςε ερωτιματα ςχετικά με πλθροφορίεσ που 
περιλαμβάνει το κείμενο. 

20. Να χρθςιμοποιοφν ςτοιχεία από ζνα ελλθνικό κείμενο που ακοφν 
ι διαβάηουν (π.χ. ανακοίνωςθ αναχωριςεων-αφίξεων, ταμπζλα, 
αφίςα, χάρτθ) ςε ζνα ςθμείωμα, θλεκτρονικό μινυμα, κ.λπ. ςτθν 
ξζνθ γλϊςςα. 

21. Με αφορμι γραπτζσ ι προφορικζσ οδθγίεσ ςτα Ελλθνικά να 
απαντοφν ςε απλά ερωτιματα ςτθν ξζνθ γλϊςςα 
χρθςιμοποιϊντασ τυποποιθμζνεσ εκφράςεισ και απλό λεξιλόγιο.   

 

Κατανόθςθ Προφορικοφ Λόγου  
22.  Να απαντοφν ςε απλά ερωτιματα ςτθν ξζνθ γλϊςςα (ι ςε πιο 

ςφνκετα ερωτιματα ςτθν Ελλθνικι) που αφοροφν το 
περιεχόμενο ςφντομθσ εκφοράσ λόγου (κακαρά θχογραφθμζνθσ), 
όπωσ π.χ. ερωταποκρίςεων, εντολϊν (δαςκάλου, γυμναςτι, 
γιατροφ κ.λπ.), είδθςθσ, κ.λπ. 

23. Να κατανοοφν πολφ βαςικζσ και τυποποιθμζνεσ εκφράςεισ που 
χρθςιμοποιοφνται ςε κακθμερινζσ ςυνκικεσ διαπροςωπικισ 
επικοινωνίασ (π.χ. χαιρετιςμοφσ, ςυςτάςεισ, κ.λπ.). 

24. Να κατανοοφν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ (προςωπικά ςτοιχεία 
του ομιλθτι ι πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το άμεςο οικογενειακό 
περιβάλλον του), διατυπωμζνεσ με απλό λεξιλόγιο και 
τυποποιθμζνεσ προταςιακζσ δομζσ. 

25. Να ακοφν και να τοποκετοφν ςτθ ςωςτι ςειρά απλζσ προτάςεισ 
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οδθγιϊν (π.χ. πϊσ να καταςκευάςει κανείσ κάτι) ι κατευκφνςεων (π.χ. 
πϊσ να πάει από το ςθμείο Χ ςτο Υ µε τα πόδια ι µε μζςο 
μεταφοράσ). 

26. Να κατανοοφν τθ ςθμαςία κοινϊν διεκνοποιθμζνων λζξεων, 
φράςεων και όρων που ςχετίηονται με τισ νζεσ τεχνολογίεσ (π.χ.  e-
mail, fax, tv, service). 

27. Να αναγνωρίηουν αρικμοφσ, οικεία ονόματα, απλοφσ 
προςδιοριςμοφσ τόπου, χρόνου και ποςότθτασ, όταν ςυλλαβίηονται, 
και να μετατρζπουν ςωςτά ςτοιχεία του φωνθμικοφ ςυςτιματοσ 
ςτο γραφθματικό (να ακοφν και να γράφουν ζνα μινυμα που 
υπαγορεφεται). 

28. Να ταξινομοφν γενικζσ ι ειδικζσ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε 
ζνα ι περιςςότερα κείμενα (π.χ. να κατθγοριοποιοφν τα φροφτα και 
ηϊα, χαρακτθριςτικά ενόσ αγοριοφ και ενόσ κοριτςιοφ, κ.λπ.) 

Παραγωγι Προφορικοφ Λόγου και Προφορικι Διάδραςθ 

29.  Να απαντοφν και να κζτουν απλζσ ερωτιςεισ που αφοροφν ςε 
άμεςεσ ανάγκεσ κακθμερινισ επικοινωνίασ (π.χ. να ηθτοφν ι να 
δίνουν προςωπικζσ πλθροφορίεσ ι πλθροφορίεσ ςχετικά το άμεςο 
περιβάλλον τουσ, τθν οικογζνειά τουσ, κ.λπ.). 

30. Να διατυπϊνουν μια ςτοιχειϊδθ αφιγθςθ ςυνδζοντασ τισ φράςεισ 
και προτάςεισ με απλοφσ ςυνδζςμουσ ι επιρριματα («και», 
«αλλά», «ι», «μετά»). 

31. Να χειρίηονται ςωςτά τθν ζννοια του χρόνου (χρονικά επιρριματα, 
θμερομθνίεσ, ϊρεσ κ.λπ.), του τόπου και τθσ ποςότθτασ (αρικμοφσ, 
τιμζσ) κ.λπ. 

32. Να περιγράφουν άτομα, αντικείμενα τοποκεςίεσ, χρθςιμοποιϊντασ 
λεξιλόγιο υψθλισ ςυχνότθτασ και πολφ απλά προταςιακά ςχιματα. 

33. Να χρθςιμοποιοφν κακθμερινζσ εκφράςεισ ευγενικοφ χαιρετιςμοφ, 
ςυςτάςεων και αποχαιρετιςμοφ («γεια ςου, τί κάνετε ςιμερα», 
«παρακαλϊ, μπορείσ μιπωσ…», «ευχαριςτϊ για όλα», «λυπάμαι 
πολφ» κ.λπ.). 

34. Να ηθτοφν βοικεια ι διευκρινίςεισ ςε ςυγκεκριμζνεσ κακθμερινζσ 
περιςτάςεισ χρθςιμοποιϊντασ πολφ βαςικζσ προτάςεισ. 

35. Να ικανοποιοφν πολφ βαςικζσ ανάγκεσ επικοινωνίασ με τθν 
προχπόκεςθ ότι ο ςυνομιλθτισ τουσ είναι πρόκυμοσ να επαναλάβει 
ι να αναδιατυπϊςει τισ φράςεισ του μιλϊντασ αργά και κακαρά 
προκειμζνου να βοθκιςει τθν επικοινωνία. 

 

Προφορικι Διαμεςολάβθςθ  
36.  Να αποδίδουν ςε ζνα ξενόγλωςςο κείμενο λζξεισ/φράςεισ που 

ακοφν ςε ελλθνόφωνο διάλογο ι μονόλογο. 
37. Με αφορμι γραπτό ι προφορικό κείμενο ςτθν Ελλθνικι (π.χ. 

αγγελία, διαφιμιςθ) να απαντοφν ςτθν ξζνθ γλϊςςα ςε προφορικό 
ερϊτθμα που αφορά τθ μορφι του, το περιβάλλον ςτο οποίο κα το 
ςυναντοφςε κάποιοσ, κ.λπ.  

38. Να χρθςιμοποιοφν ςτοιχεία από ζνα ελλθνόφωνο κείμενο που 
ακοφν ι διαβάηουν (π.χ. ανακοίνωςθ αναχωριςεων-αφίξεων, 
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ταμπζλα, αφίςα, χάρτθ) ς’ ζνα ξενόγλωςςο μινυμα. 
39. Με αφορμι γραπτζσ ι προφορικζσ οδθγίεσ ςτα Ελλθνικά να 

απαντοφν ςε απλά ερωτιματα ςτθν ξζνθ γλϊςςα χρθςιμοποιϊντασ 
τυποποιθμζνεσ εκφράςεισ και απλό λεξιλόγιο. 

 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 

Οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ:  
 Κατανόθςθ Γραπτοφ Λόγου 

01. Να κατανοοφν το περιεχόμενο ςφντομου κειμζνου π.χ. επιςτολισ, 
ανακοίνωςθσ, αγγελίασ, καταλόγου, προςωπικοφ ιςτολόγιου 
(blog) κ.λπ., το οποίο αναφζρεται ςε καταςτάςεισ κακθμερινισ 
ρουτίνασ και μπορεί να ςυνοδεφεται από εικόνεσ, πίνακεσ ι απλά 
διαγράμματα.5 

02. Να εντοπίηουν ςε ζνα ςφντομο πλθροφοριακό κείμενο 
(διαφιμιςθ, ωρολόγιο πρόγραμμα, πίνακα δρομολογίων, 
κανονιςμό αςφαλείασ, κ.λπ.) εφκολα προβλζψιμεσ πλθροφορίεσ 
(ςε μορφι λίςτασ ι μθ) ςχετικζσ με τον τόπο, το χρόνο ι τθν 
ποςότθτα.   

03. Να αναγνωρίηουν το είδοσ ενόσ κειμζνου (ότι πρόκειται για 
προςωπικι επιςτολι, ςθμείωμα, ωρολόγιο πρόγραμμα, αγγελία, 
ανακοίνωςθ ςε δθμόςιο χϊρο, κ.λπ.) και ςτοιχεία του 
περιβάλλοντοσ χριςθσ του, το ςυντάκτθ, τον αποδζκτθ, τον 
επικοινωνιακό ςκοπό που εξυπθρετεί. 

04. Να ςυνάγουν τθ ςτάςθ του ςυντάκτθ ενόσ κειμζνου 
ερμθνεφοντασ απλά γλωςςικά ςτοιχεία όπωσ τθ χριςθ των 
επικζτων. 

05. Να ζχουν βαςικι επίγνωςθ του αντωνυμικοφ ςυςτιματοσ και του 
καταλθκτικοφ ςυςτιματοσ του ριματοσ. 

06.  Να ζχουν βαςικι επίγνωςθ των μορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν 
ουςιαςτικϊν και επικζτων (γζνοσ, πτϊςθ, αρικμόσ) και τθσ 
γραμματικισ ςυμφωνίασ ςε απλζσ ονοματικζσ δομζσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
5
 Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ του κειμζνου είναι ςκόπιμο να γίνεται και μζςω τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ. 

Δθλαδι, απαντιςεισ για τα νοιματα του ξενόγλωςςου κειμζνου είναι δυνατόν οριςμζνεσ φορζσ να 
δίνονται ςτα Ελλθνικά, με ςτόχο και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων διαμεςολάβθςθσ.     
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 07.    Να κατανοοφν τθν ςυνοπτικι περιγραφι ενόσ βίντεο ςτο 
youtube. 

08.   Να κατανοοφν το αποτζλεςμα μίασ απλισ αναηιτθςθσ ςε μθχανι 
αναηιτθςθσ (π.χ. google). 

Παραγωγι Γραπτοφ Λόγου και Γραπτι Διάδραςθ 
09. Να δίνουν ι να ηθτοφν πλθροφορίεσ ςχετικά με ζνα οικείο κζμα 

(όπωσ το περιεχόμενο ενόσ βιβλίου, μιασ ταινίασ κ.λπ.) και να 
διατυπϊνουν ι να ηθτοφν μία γνϊμθ (π.χ. είναι ζνα ενδιαφζρον 
βιβλίο/μια πολφ αςτεία ταινία), χωρίσ ωςτόςο αναλυτικι 
εξιγθςθ ι αιτιολόγθςθ. 

10. Να παρουςιάηουν ςε οριςμζνθ επικοινωνιακι περίςταςθ και ςε 
οριςμζνουσ αποδζκτεσ ιδζεσ ι προτάςεισ για τθν επίλυςθ ενόσ 
απλοφ προβλιματοσ ι να εκφράηουν παράπονα για τθν φπαρξθ 
ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ. 

11. Να γράφουν ςφντομα βιογραφικά ςθμειϊματα ι βιογραφίεσ για 
πραγματικά ι φανταςτικά πρόςωπα. 

12. Να αφθγοφνται μια ςφντομθ ιςτορία χρθςιμοποιϊντασ ςωςτά 
τουσ χρόνουσ των ρθμάτων για να δθλϊςουν τθ χρονικι 
ακολουκία των γεγονότων. 

13. Να αποδίδουν το γενικό νόθμα ενόσ ι περιςςοτζρων ςφντομων 
κειμζνων ι να ςυνοψίηουν τα κφρια ςθμεία του/τουσ, 
αξιοποιϊντασ γλωςςικά ςτοιχεία (λεξικά και γραμματικά) που 
χρθςιμοποιοφνται ςε αυτό/αυτά. 

 

Γραπτι Διαμεςολάβθςθ 
14. Με ερζκιςμα ζνα απλό γραπτό κείμενο ςτθν Ελλθνικι να απαντοφν 

ςτθν ξζνθ γλϊςςα ςε ερωτιματα που αφοροφν το γενικό ι τα 
επιμζρουσ νοιματά του. 

15. Να διαβάηουν ςφντομα και απλά κείμενα ςτα Ελλθνικά και να 
απαντοφν γραπτά ςτθν ξζνθ γλϊςςα ςε ερωτιματα ςχετικά με το 
επικοινωνιακό τουσ περιβάλλον (προζλευςθ, ςκοπό, αποδζκτθ, 
κ.λπ.).    

16. Να χρθςιμοποιοφν κείμενα ςτθν Ελλθνικι που αφοροφν ςε 
καταςτάςεισ κακθμερινισ ηωισ (κατάλογο εςτιατορίου, αφίςα 
βιβλίου, κ.λπ.) για να γράψουν ζνα αντίςτοιχο κείμενο ςτθν ξζνθ 
γλϊςςα με διαφορετικζσ πλθροφορίεσ.  

17. Να δίνουν ςτθν ξζνθ γλϊςςα περιφραςτικοφσ οριςμοφσ εννοιϊν 
που τουσ δίνονται ςτα Ελλθνικά. 

Κατανόθςθ Προφορικοφ Λόγου 
18. Να κατανοοφν το βαςικό νόθμα ςφντομων πλθροφοριακϊν ι 

περιγραφικϊν κειμζνων (αγγελιϊν, ανακοινϊςεων, κακαρά 
θχογραφθμζνων τθλεφωνικϊν μθνυμάτων) που αφοροφν ςε 
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δραςτθριότθτεσ κακθμερινισ ρουτίνασ, ςε ηθτιματα προςωπικά 
ι οικογενειακά, ι ςε πλευρζσ του  άμεςου περιβάλλοντοσ του 
ομιλθτι (π.χ. τοπικι γεωγραφία, αγορζσ, χόμπι, κ.λπ.). 

19. Να κατανοοφν τα κφρια ςθμεία αποςπαςμάτων από τθλεοπτικά ι 
ραδιοφωνικά προγράμματα ςχετικά με κζματα τθσ 
επικαιρότθτασ, εφόςον ο λόγοσ είναι απλόσ και κακαρόσ. 

20.   Να απαντιςουν ςε απλά ερωτιματα ςχετικά με το μινυμα που 
διατυπϊνει ζνα βίντεο ςτο παρακολουκοφν ςτο  youtube. 

21. Να κατανοοφν απλζσ οδθγίεσ καταςκευισ αντικειμζνων ι οδθγίεσ 
χριςθσ οικιακϊν ςυςκευϊν ι οδθγίεσ κατευκφνςεων (π.χ. πϊσ να 
πάει κανείσ από το ςθμείο Χ ςτο Υ). 

22. Να ςυνάγουν τθ ςτάςθ του ομιλθτι βάςει γλωςςικϊν αλλά και 
εξωγλωςςικϊν ςτοιχείων, όπωσ του επιτονιςµοφ. 

23. Να αναγνωρίηουν το είδοσ ενόσ κειμζνου και επιμζρουσ ςτοιχεία 
του περιβάλλοντοσ χριςθσ του, το ςυντάκτθ, τον αποδζκτθ, τον 
επικοινωνιακό ςκοπό που εξυπθρετεί. 

 Παραγωγι Προφορικοφ Λόγου και Προφορικι Διάδραςθ 
24. Να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ ι απόψεισ με τουσ ςυνομιλθτζσ 

τουσ αναφορικά με δραςτθριότθτεσ κακθμερινισ ρουτίνασ 
(ταξίδια, φαγθτό, ψϊνια, διαςκζδαςθ, μζςα μεταφοράσ, 
τθλεόραςθ, ςχολείο κ.λπ.) ςε ςφντομεσ και προβλζψιμεσ 
κοινωνικζσ ςυνδιαλλαγζσ. 

25. Να περιγράφουν κακθμερινζσ τουσ ςυνικειεσ (π.χ. ποφ 
ςυχνάηουν, τί αγοράηουν ςτο ςοφπερ μάρκετ), οικείουσ τουσ 
ανκρϊπουσ ι και άγνωςτα πρόςωπα (υπαρκτά ι φανταςτικά), 
χρθςιμοποιϊντασ περιοριςμζνο ρεπερτόριο λζξεων και 
γραμματικϊν δομϊν. 

26. Να προτείνουν ςτο/ςτουσ ςυνομιλθτι(/ζσ) τουσ λφςεισ για 
κάποιο πολφ απλό πρόβλθμα, ζςτω και αν δεν ζχουν τθν 
ευχζρεια να εμπλακοφν ςε εκτενι ςυηιτθςθ ςχετικά με αυτζσ. 

27. Να αποδίδουν το γενικό νόθμα ενόσ ι περιςςοτζρων κειμζνων 
αξιοποιϊντασ τα λεξικογραμματικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται 
ςε αυτό/ αυτά. 

 

Προφορικι Διαμεςολάβθςθ 
28. Με ερζκιςμα ζνα απλό προφορικό κείμενο ςτθν Ελλθνικι να 

απαντοφν ςτθν ξζνθ γλϊςςα ςε ερωτιματα που αφοροφν το 
γενικό ι τα επιμζρουσ νοιματά του. 

29. Να ακοφν ςφντομουσ διαλόγουσ ι άλλου τφπου προφορικά 
κείμενα ςτθν Ελλθνικι και να απαντοφν ςτθν ξζνθ γλϊςςα ςε 
ερωτιματα που αφοροφν το επικοινωνιακό τουσ πλαίςιο, δθλ. 
ποιόσ είναι ο ομιλθτισ και ποιόσ ο ακροατισ, ο τόποσ και ο χρόνοσ 
τθσ ςυνομιλίασ ι ομιλίασ, κ.λπ.    

30. Να εξθγοφν ελλθνικζσ λζξεισ ι εκφράςεισ ενόσ ελλθνόγλωςςου 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 45Ο09-ΧΑΗ



 

 κειμζνου ςτθν ξζνθ γλϊςςα.  
31. Να δίνουν ςτθν ξζνθ γλϊςςα περιφραςτικοφσ οριςμοφσ εννοιϊν 

που τουσ δίνονται ςτα Ελλθνικά. 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1  
 

Οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: 
 

 Κατανόθςθ Γραπτοφ Λόγου 
01. Να κατανοοφν ζνα απλά δομθμζνο κείμενο (άρκρο εφθμερίδασ, 

ςυνζντευξθ, κείμενο τουριςτικοφ οδθγοφ ι πλθροφοριακοφ 
φυλλαδίου, εκλαϊκευμζνο κείμενο τφπου, επιςτολι, απόςπαςμα 
διθγιματοσ ι μυκιςτοριματοσ) το  οποίο αναφζρεται ςε κζματα 
κακθμερινισ ηωισ (οικογζνεια, χόμπι, ενδιαφζροντα, εργαςία, 
ταξίδια, τρζχοντα γεγονότα ι εκδθλϊςεισ) και να 
αντιλαμβάνονται τθ γενικι ιδζα, το κζμα που πραγματεφεται και 
τθ βαςικι οργάνωςθ των νοθμάτων του. 

02. Να εντοπίηουν πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε απλά 
γραφιματα ι ςε πίνακεσ που ςυνοδεφουν κείμενα µε οικεία 
κζματα (π.χ. εκλαϊκευμζνα κείμενα τφπου) και ςε άλλα 
πολυμεςικά κείμενα (π.χ. χάρτεσ με υπερςυνδζςμουσ ςε 
ενδιαφζρουςεσ τοποκεςίεσ). 

03. Να κατανοοφν απλζσ περιγραφζσ γεγονότων, ςυναιςκθμάτων ι 
εμπειριϊν. 

04. Να κατανοοφν τα ςυμπεράςματα που ακολουκοφν τθν ζκκεςθ 
των νοθμάτων ενόσ απλοφ άρκρου. 

05. Να κατανοοφν απλζσ οδθγίεσ χριςθσ οικιακϊν ςυςκευϊν. 
06. Να ςυμπλθρϊνουν λζξεισ ι φράςεισ που λείπουν από ζνα 

κείμενο µε βάςθ τα άμεςα ςυμφραηόμενα. 
07. Να ςυνδζουν κατακερματιςμζνεσ φράςεισ ι κομμάτια ενόσ 

κατακερματιςμζνου κειμζνου, λαμβάνοντασ υπόψθ εκείνα τα 
γλωςςικά ςτοιχεία που υπθρετοφν τθ ςυνοχι και ςυνεκτικότθτά 
του, δθλ. ςυνδζςμουσ (αλλά, επειδι, όταν, κ.λπ.), επιρρθματικζσ 
φράςεισ (πρϊτα απ’ όλα, αρχικά, ςτθ ςυνζχεια, επιπλζον) ι 
ρθματικοφσ τφπουσ (τελειϊνοντασ, ςυνοψίηοντασ), κ.λπ. 

08.    Να ςυνδζουν διαφορετικά κείμενα μεταξφ τουσ ι τίτλο με υπότιτλο 
ι υπότιτλο με το αρχικό τμιμα ενόσ κειμζνου λαμβάνοντασ υπόψθ 
νοθματικοφσ ι και γραμματικοφσ δείκτεσ. 

09. Να βάηουν ςτθ ςωςτι ςειρά μζρθ ενόσ κείμενου τα οποία 
εμφανίηονται ανακατεμζνα, αναγνωρίηοντασ τθν αλλθλουχία 
νοθμάτων και λαμβάνοντασ υπόψθ τα γλωςςικά ςτοιχεία που 
προςδίδουν ςτο κείμενο ςυνοχι. 

10.    Να πλοθγθκοφν και να κατανοιςουν το περιεχόμενο ενόσ 
ιςτότοπου. 
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Παραγωγι Γραπτοφ Λόγου και Γραπτι Διάδραςθ 
11. Να αφθγοφνται μια ιςτορία, να περιγράφουν γεγονότα, 

εμπειρίεσ, ςυναιςκιματα, μελλοντικοφσ ςτόχουσ και 
προγραμματιςμζνα ςχζδια, να εκκζτουν κακθμερινά 
προβλιματα ςυντάςςοντασ ζνα ςφντομο κείμενο με απλι δομι 
(π.χ. προςωπικι επιςτολι, μινυμα ςε φιλικό πρόςωπο, κ.λπ.) 

12. Να δίνουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τον εαυτό τουσ (π.χ. 
ςχετικά με ςπουδζσ, εργαςιακι εμπειρία) ςε μορφι ςφντομου 
βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ.  

13. Να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ για κακθμερινά κοινωνικά 
κζματα, να προτείνουν ι να ςχολιάηουν πικανζσ λφςεισ για ζνα 
πρόβλθμα και να διατυπϊνουν ςυμπεράςματα. 

14. Να προςκζτουν απλά ςχόλια ςε κείμενα ιςτολόγιου ι ςε 
καταχϊρθςθ ςτο facebook. 

15.    Να αξιοποιοφν θλεκτρονικά λεξικά και thesauruses για να διθγθκοφν 
γραπτά μια προςωπικι εμπειρία.  

16. Να διατυπϊνουν και να εξθγοφν με ςυντομία τθν άποψι τουσ ι 
να ανταλλάςςουν απόψεισ για κζματα που τουσ ενδιαφζρουν 
(π.χ. για το περιεχόμενο μιασ ταινίασ ι ενόσ βιβλίου). 

17. Να παράγουν ςυνεκτικά κείμενα με λογικζσ ςυνδζςεισ και 
νοθματικι ςυνάφεια των επιμζρουσ προτάςεων. Να αξιοποιοφν 
ςωςτά τουσ κατάλλθλουσ γλωςςικοφσ δείκτεσ ςυνοχισ  όπωσ 
αναφορικζσ προτάςεισ, αντωνυμίεσ, ελλειπτικζσ δομζσ.  

18. Να ςυνκζτουν ι να ςυνοψίηουν πλθροφορίεσ από ποικίλεσ πθγζσ 
ςυντάςςοντασ ζνα νζο, ορκά δομθμζνο και ςυνεκτικό κείμενο. 

 

Γραπτι Διαμεςολάβθςθ 
19. Να μεταφζρουν γραπτά ςτθν ξζνθ γλϊςςα τθ βαςικι ιδζα ι τα 

βαςικά νοιματα κειμζνου διατυπωμζνου ςτθν Ελλθνικι. 
20.    Να ςυμπεριλαμβάνουν ςε κείμενο που γράφουν ςτθν ξζνθ 

γλϊςςα πλθροφορίεσ από ζνα ι περιςςότερα ελλθνόγλωςςα 
κείμενα, προςαρμόηοντασ τισ πλθροφορίεσ ςτο νζο τουσ 
επικοινωνιακό περιβάλλον. 

21.   Να απαντοφν ςτθν ξζνθ γλϊςςα ςε ερωτιματα ςχετικά με τον 
λόγο που ζχει γραφτεί ζνα ελλθνόγλωςςο κείμενο, ςε ποιόν 
απευκφνεται, ποιά είναι θ ςτάςθ του ςυγγραφζα ςτο κζμα και 
γιατί, κ.λπ.   

22. Να ςυνοψίηουν ι να ςυνκζτουν τα κφρια ςθμεία ενόσ ι 
περιςςοτζρων ελλθνόφωνων κειμζνων που αφοροφν ςε οικεία 
κζματα (προςωπικά, επαγγελματικά, κοινωνικά) ςτθν ξζνθ 
γλϊςςα. 

Κατανόθςθ Προφορικοφ Λόγου 
23. Να κατανοοφν ζνα ςφντομο διάλογο μεταξφ δφο φυςικϊν 

ομιλθτϊν τθσ γλϊςςασ-ςτόχου ςχετικά με ηθτιματα τθσ 
κακθμερινισ ηωισ (επαγγελματικά, κοινωνικά, κ.ά.), όταν ο λόγοσ 
είναι απλόσ και χωρίσ ιδιαιτερότθτεσ προφοράσ. 

24. Να κατανοοφν το βαςικό κζμα αλλά και ειδικζσ πλθροφορίεσ ςε 

ΑΔΑ: 45Ο09-ΧΑΗ



 

ςφντομα αποςπάςματα από τθλεοπτικά ι ραδιοφωνικά 
προγράμματα που αναφζρονται ςε κζματα τθσ επικαιρότθτασ. 

25. Να κατανοοφν το γενικό νόθμα και τισ επιμζρουσ πλθροφορίεσ  
μιασ ομιλίασ ςε εκλαϊκευμζνο λόγο που αναφζρεται ςε οικείο ςε 
αυτοφσ κζμα. 

26. Να κατανοοφν απλζσ οδθγίεσ εγχειριδίων χριςθσ οικιακϊν ι 
άλλων ςυςκευϊν. 

Παραγωγι Προφορικοφ Λόγου και Προφορικι Διάδραςθ 
27. Να ςυηθτοφν (με ζναν ι περιςςότερουσ ςυνομιλθτζσ) για οικεία 

ηθτιματα τθσ κακθμερινισ ηωισ (προςωπικά, επαγγελματικά, 
κοινωνικά). 

28. Να περιγράφουν γεγονότα ι καταςτάςεισ µε βάςθ κάποιο οπτικό 
ερζκιςμα ι να αφθγοφνται μια ιςτορία και να διατυπϊνουν 
υποκζςεισ ςχετικά με αυτι. 

29. Να περιγράφουν εμπειρίεσ, ςυναιςκιματα, μελλοντικοφσ 
ςτόχουσ και προγραμματιςμζνα ςχζδια παράγοντασ ςφντομα 
αλλά ςυνεκτικά προφορικά κείμενα. 

30. Να προτείνουν λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ απλοφ 
προβλιματοσ, εξθγϊντασ τισ με ςυντομία, ι να εκφράηουν 
παράπονα για τθν φπαρξθ ενόσ προβλιματοσ. 

31. Να διατυπϊνουν τθν άποψι τουσ ι τθν αντίκεςι τουσ με τθν 
άποψθ που ζχει ιδθ διατυπϊςει ο ςυνομιλθτισ τουσ. 

32. Να ςυνοψίηουν ι να ςυνκζτουν τα κφρια ςθμεία ενόσ ι 
περιςςοτζρων κειμζνων που αφοροφν ςε οικεία κζματα 
(προςωπικά, επαγγελματικά, κοινωνικά). 

Προφορικι Διαμεςολάβθςθ 
33. Να μεταφζρουν προφορικά ςτθν ξζνθ γλϊςςα τθ βαςικι ιδζα 

ενόσ προφορικοφ ι γραπτοφ κειμζνου διατυπωμζνου ςτθν 
Ελλθνικι, διακρίνοντάσ τθν παράλλθλα από τισ δευτερεφουςεσ 
πλθροφορίεσ.     

34. Να ςυμπεριλαμβάνουν ςε δικό τουσ προφορικό κείμενο ςτθν 
ξζνθ γλϊςςα πλθροφορίεσ από ζνα ι περιςςότερα 
ελλθνόγλωςςα γραπτά κείμενα, προςαρμόηοντασ τισ 
πλθροφορίεσ ςτο νζο τουσ επικοινωνιακό περιβάλλον.  

35. Να διατυπϊνουν ςτθν ξζνθ γλϊςςα με πολφ απλά λόγια ζνα 
ςφνκετο μινυμα ςτθν ξζνθ γλϊςςα.  

36. Να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ με ςυνομιλθτι που αντλοφν από 
ελλθνικά κείμενα.   
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ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 
 

Οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: 
 

 Κατανόθςθ Γραπτοφ Λόγου 
01. Να κατανοοφν το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου δθμόςιου λόγου 

(άρκρου εφθμερίδασ/τφπου, γραπτισ αναφοράσ) ςτο οποίο 
διατυπϊνονται κζςεισ ι απόψεισ ςχετικζσ με ποικίλουσ τομείσ 
κοινωνικισ εμπειρίασ και να εντοπίηουν ςε αυτό επιμζρουσ 
πλθροφορίεσ. 

02. Να αντιλαμβάνονται τον επικοινωνιακό ςκοπό ενόσ δομθμζνου 
κειµζνου και πϊσ θ διάταξθ των νοθμάτων και των πλθροφοριϊν 
εξυπθρετεί το ςκοπό αυτό. 

03. Να κατανοοφν κείμενα με ικανό εφροσ λεξιλογίου ςχετικοφ με 
κζματα γενικοφ ενδιαφζροντοσ, ςτα οποία μπορεί να γίνεται 
αναφορά ςε ςυγκεκριμζνεσ αλλά και αφθρθμζνεσ ζννοιεσ.  

04. Να ςυνάγουν τθ ςθμαςία λζξεων ι ιδιωματικϊν εκφράςεων με 
βάςθ τα άμεςα ςυμφραηόμενα ι το ευρφτερο επικοινωνιακό 
πλαίςιο όπου αυτζσ εμφανίηονται. 

05. Να ςυνάγουν ςτοιχεία ςχετικά με τθν κοινωνικι ι άλλθ ιδιότθτα του 
ςυντάκτθ ι του αποδζκτθ ενόσ κειμζνου ι τθ μεταξφ τουσ ςχζςθ. 

06. Nα εντοπίηουν επιμζρουσ πλθροφορίεσ ςε ζνα κείμενο, 
διατυπωμζνεσ ρθτά ι και υπαινικτικά. 

07. Να κατανοοφν γραπτζσ οδθγίεσ ι εντολζσ οι οποίεσ περιζχουν 
ειδικζσ/τεχνικζσ πλθροφορίεσ. 

08. Να ζχουν επίγνωςθ των τρόπων ςφνδεςθσ των προτάςεων 
(παρατακτικι, υποτακτικι ςφνδεςθ) και τθσ νοθματικισ 
αλλθλουχίασ των μερϊν ενόσ κειμζνου. 

09. Να αντικακιςτοφν λζξεισ του κειμζνου με ςυνϊνυμεσ ι να 
παραφράηουν μζρθ του κειμζνου αξιοποιϊντασ τα άμεςα 
ςυμφραηόμενα. 

10.   Να κρατοφν γραπτζσ ςθμειϊςεισ ςτθν Ελλθνικι από κείμενο που 
διάβαςαν ι άκουςαν ςτθν ξζνθ γλϊςςα. . 

 

Παραγωγι Γραπτοφ Λόγου και Γραπτι Διάδραςθ 
11. Να παράγουν ορκά δομθμζνα και ςυνεκτικά κείμενα (επιςτολζσ, 

άρκρα, κ.λπ.) χρθςιμοποιϊντασ ικανό εφροσ λεξιλογίου ςχετικοφ 
με κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ. 

12. Να εκκζτουν με λεπτομζρεια και ςαφινεια, να ςχολιάηουν ι να 
ςυηθτοφν διαφορετικζσ πλευρζσ ενόσ ηθτιματοσ (π.χ. κετικά και 
αρνθτικά ςθμεία) χρθςιμοποιϊντασ ποικιλία γραμματικϊν δομϊν 
και ςυνϊνυμων λζξεων προκειμζνου να αποφεφγουν 
επαναλιψεισ. 

13. Να παρουςιάηουν ζνα βιβλίο, ζνα κινθματογραφικό ζργο ι μια 
κεατρικι παράςταςθ, διατυπϊνοντασ ι ανταλλάςοντασ απόψεισ 
και αιτιολογϊντασ τισ με κατάλλθλα επιχειριματα. 
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14. Να ςυντάςςουν μια ζκκεςθ ι αναφορά, παρουςιάηοντασ με 
ςαφινεια τα κφρια και δευτερεφοντα ςτοιχεία του κζματοσ ςτο 
οποίο αφορά και διατυπϊνοντασ ςυμπεράςματα. 

15. Να παρουςιάηουν ιδζεσ ι προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ 
προβλιματοσ, αναφζροντασ και εξθγϊντασ τα πλεονεκτιματα και 
μειονεκτιματα κακεμιάσ από τισ προτεινόμενεσ λφςεισ. 

16. Να περιγράφουν γεγονότα και ειδιςεισ, ςυνκζτοντασ 
πλθροφορίεσ από διαφορετικζσ πθγζσ. 

17. Να υποβάλλουν γραπτά αιτιματα ι παράπονα ςε επίςθμο φφοσ (ςε 
επιςτολι, θλεκτρονικό μινυμα, επαγγελματικό ςθμείωμα, κ.λπ.) και 
να ηθτοφν ι να παρζχουν οι ίδιοι πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ ι 
εξθγιςεισ για κάποιο προςωπικό ι κοινωνικό ηιτθμα. 

18. Να παρουςιάηουν περιλθπτικά τα ςθμαντικότερα ςθμεία ενόσ 
κειμζνου, προςαρμόηοντασ το κείμενο που παράγουν ςε 
ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ επικοινωνίασ ι επικοινωνιακό 
περιβάλλον. 

19.   Να αναπτφξει κείμενο για ζνα προςωπικό ηιτθμα ςτο facebook. 
 

Γραπτι Διαμεςολάβθςθ  
20. Να ςυνκζτουν ςτο γραπτό λόγο ζνα ξενόγλωςςο κείµενο που να 

ςυµπτφςςει ι να απλοποιεί ι να προςαρµόηει ςτθν περίςταςθ 
πλθροφορίεσ, από κείµενο γραµµζνο ςτθν Ελλθνικι.  

21. Να ςυνκζτουν ζνα γραπτό κείµενο ςτθν ξζνθ γλϊςςα που να 
επεκτείνει το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου γραμμζνου ςτα 
Ελλθνικά.  

22. Να κάνουν περίλθψθ ενόσ γραπτοφ ςφντομου και απλοφ 
ελλθνόφωνου κειμζνου ςτθν ξζνθ γλϊςςα μεταφζροντασ ςτο 
γραπτό λόγο ομαδοποιθμζνεσ τισ πλθροφορίεσ που εμφανίηουν 
να ζχουν κάποια ςφνδεςθ μεταξφ τουσ.  

23. Να μετατρζπουν ςτο γραπτό λόγο πλθροφορίεσ που 
παρουςιάηονται με τθ μορφι οπτικοφ ερεκίςματοσ (πχ. 
ςχεδιάγραμμα, πίνακασ με ποςοςτά, εικόνα κ.λπ.) ςε λεκτικζσ και 
να τισ μεταφζρουν ςε  οργανωμζνο κείμενο.    

24. Να διατυπϊνουν ςτθν ξζνθ γλϊςςα με διαφορετικά λόγια ι 
διαφορετικό φφοσ ζνα προφορικό ι γραπτό μινυμα ςτθν 
Ελλθνικι χρθςιμοποιϊντασ απλζσ γραμματικζσ δομζσ και πλοφςιο 
λεξιλόγιο. 

 

Κατανόθςθ Προφορικοφ Λόγου 
25. Να κατανοοφν τα κφρια ςθμεία προφορικϊν κειμζνων (π.χ. 

ραδιοφωνικϊν ι τθλεοπτικϊν εκπομπϊν, ταινιϊν, κ.λπ.) που 
αφοροφν ςε κζματα ευρφτερου ενδιαφζροντοσ και να εντοπίηουν 
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςε αυτά, εφόςον χρθςιμοποιείται θ 
επίςθμθ μορφι τθσ γλϊςςασ-ςτόχου χωρίσ διαλεκτικζσ 
ιδιαιτερότθτεσ. 

26. Να κατανοοφν τθ δομι μιασ εκτενοφσ ομιλίασ, ενόσ διαλόγου ι 
μιασ ςυηιτθςθσ, όπου ςυμμετζχουν και αναπτφςςουν 
επιχειριματα ομιλθτζσ που ζχουν άριςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ-
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ςτόχου και οι οποίοι τθ χρθςιμοποιοφν είτε ωσ μθτρικι είτε ωσ 
ξζνθ. 

27. Να ςυνάγουν ςτοιχεία ςχετικά με τθν κοινωνικι ι άλλθ ιδιότθτα 
του ομιλθτι/των ομιλθτϊν ςε ζνα προφορικό κείμενο ι τθ 
μεταξφ τουσ ςχζςθ. 

28. Να κατανοοφν κείμενα απλοφ ακαδθμαϊκοφ λόγου (π.χ. διαλζξεισ, 
ςυηθτιςεισ επιςτθμονικοφ περιεχομζνου, κ.λπ.) ςτα οποία μπορεί 
να γίνεται αναφορά ςε αφθρθμζνεσ/κεωρθτικζσ ζννοιεσ ι και ςε 
τεχνικοφσ όρουσ. 

 

Παραγωγι Προφορικοφ Λόγου και Προφορικι Διάδραςθ 
29. Να περιγράφουν γεγονότα, καταςτάςεισ ι εμπειρίεσ, εκκζτοντασ 

με ςαφινεια και λεπτομζρεια διαφορετικζσ πλευρζσ τουσ (κετικά 
ι αρνθτικά ςθμεία). 

30. Να παίρνουν ενεργό μζροσ ςε ςυηθτιςεισ για κζματα κοινοφ 
ενδιαφζροντοσ, να διατυπϊνουν τισ απόψεισ τουσ, να τισ εξθγοφν 
και να επιχειρθματολογοφν για να τισ υποςτθρίξουν ι να 
ςχολιάηουν τισ απόψεισ των ςυνομιλθτϊν τουσ. 

31. Να παρουςιάηουν ζνα βιβλίο ι ζνα λογοτεχνικό, 
κινθματογραφικό (ι άλλο) ζργο ι γεγονόσ, ςυνκζτοντασ 
πλθροφορίεσ από διαφορετικζσ πθγζσ και αναφζροντασ τθν 
προςωπικι τουσ εμπειρία, αν ζχουν. 

32. Να ςυηθτοφν με ευχζρεια λόγου και αμεςότθτα ςχετικά με 
κζματα ευρφτερου κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ ςχολιάηοντασ 
διαφορετικζσ οπτικζσ τουσ και δίνοντασ παραδείγματα για να 
διαςαφιςουν ζννοιεσ αφθρθμζνεσ ι κεωρθτικζσ. 

33. Να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ επικοινωνίασ για να 
ειςάγουν το κζμα μιασ ςυηιτθςθσ, να ηθτιςουν και να πάρουν 
τον λόγο ι να ολοκλθρϊςουν ομαλά μια ςυηιτθςθ. 

 

Προφορικι Διαμεςολάβθςθ 
34. Να παραφράηουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ που εμφανίηονται 

ςε ελλθνόγλωςςα κείμενα για να τισ εντάξουν ςε κείμενο ςτθν 
ξζνθ γλϊςςα, με τρόπο κατάλλθλο για το νζο τουσ επικοινωνιακό 
περιβάλλον.  

35. Να εντάςςουν με τρόπο κατάλλθλο ιδζεσ και νοιματα ενόσ 
ελλθνόγλωςςου κειμζνου ςε ζνα ξενόγλωςςο κείμενο 
διαφορετικοφ τφπου, κειμενικοφ φφουσ, κ.λπ.  

36. Να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ με ςυνομιλθτι που αντλοφν από 
ελλθνικά κείμενα.   

36. Χρθςιμοποιϊντασ τθν ξζνθ γλϊςςα, να ςυνοψίηουν προφορικά τα 
κφρια ςθμεία ενόσ ι περιςςοτζρων ελλθνικϊν κειμζνων που 
διαβάηουν.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1  
 

Οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: 
 

 Κατανόθςθ Γραπτοφ Λόγου 
01. Να κατανοοφν ζνα ςφνκετο κείμενο ςχετικά μεγάλθσ ζκταςθσ, το 

οποίο αφορά ςε κοινωνικά, επιςτθμονικά κζματα. 
02. Να ςυνάγουν τθ ςτάςθ του ςυντάκτθ ςχετικά με κάποιο ηιτθμα 

(βεβαιότθτα, αμφιβολία, πεποίκθςθ, διςταγμό, επιφφλαξθ, κ.λπ.) και 
να εντοπίηουν τα γλωςςικά ςτοιχεία με τα οποία δθλϊνεται θ ςτάςθ 
αυτι. 

04. Nα διακρίνουν τθ διαφορά μεταξφ πλθροφορίασ και εκτίμθςθσ ι 
ερμθνείασ του ςυντάκτθ ςχετικά με γεγονότα που περιγράφονται ςε 
ζνα κείμενο. 

05. Να ςυνάγουν ςτοιχεία αναφορικά με το περιβάλλον χριςθσ ενόσ 
κειμζνου, τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν επικοινωνιακι περίςταςθ ςτθν 
οποία αφορά αλλά και τθν επικοινωνιακι του αξία. 

06. Nα ςυςχετίηουν ι να αντιπαραβάλλουν ι να ςυνοψίηουν 
πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε ζνα ι περιςςότερα κείμενα με βάςθ 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια. 

07. Να εντοπίηουν πλθροφορίεσ ςε ζνα ι περιςςότερα κείμενα 
προκειμζνου να τισ αξιοποιιςουν ϊςτε να επιτελζςουν ζνα ζργο, να 
λφςουν κάποιο πρόβλθμα ι να απαντιςουν ςε ςυγκεκριμζνο 
ερϊτθμα. 

08. Να ορίηουν τθ ςθμαςία λζξεων και (ιδιωματικϊν) εκφράςεων, με 
βάςθ τα άμεςα ςυμφραηόμενα και το επικοινωνιακό περιβάλλον του 
κειμζνου. 

09. Να κατανοοφν με βάςθ τα ςυμφραηόμενα τθ ςθμαςιοδοτικι 
λειτουργία των γραμματικϊν δομϊν ςε ζνα κείμενο (τθ λειτουργία 
μιασ ερϊτθςθσ ωσ απαίτθςθσ ι προςταγισ, μιασ διλωςθσ ωσ 
υπενκφμιςθσ ι ωσ προειδοποίθςθσ, κ.λπ.). 

10. Να αναγνωρίηουν ςφνκετα γλωςςικά ςτοιχεία που εξυπθρετοφν τθ 
ςυνοχι ενόσ κειμζνου (αναφορά, ζλλειψθ ι υποκατάςταςθ). 

11. Να αναγνωρίηουν τα γλωςςικά μζςα που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
οργάνωςθ των νοθμάτων ενόσ κειμζνου (δθλ. για ειςαγωγι, 
μετάβαςθ από ζνα κζμα ςε άλλο, προςκικθ νζασ πλθροφορίασ, 
αναφορά ςε παλαιότερθ πλθροφορία, προςκικθ παραδείγματοσ ι 
παραπομπισ, επεξιγθςθ ι διευκρίνιςθ, ςυμπζραςμα). 

 

Παραγωγι Γραπτοφ Λόγου και Γραπτι Διάδραςθ 
12. Να ςυντάςςουν εκτενι, ςυνεκτικά κείμενα (άρκρα, αναφορζσ, 

κ.λπ.) οργανϊνοντασ ςφνκετα νοιματα και ανακεφαλαιϊνοντασ, 
όπου είναι απαραίτθτο. 

13. Να κάνουν κατάλλθλεσ υφολογικζσ επιλογζσ ανάλογα με τθν 
περίςταςθ επικοινωνίασ ςτθν οποία αφορά ζνα κείμενο, τον 
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επικοινωνιακό ςτόχο του και τθ ςχζςθ μεταξφ ςυντάκτθ-
αποδζκτθ. 

14. Να αναλφουν τισ πλευρζσ ενόσ ςφνκετου ηθτιματοσ (κετικά και 
αρνθτικά ςτοιχεία) χρθςιμοποιϊντασ μεγάλο εφροσ λεξιλογίου 
και επεξεργαςμζνεσ γραμματικζσ δομζσ και προταςιακά ςχιματα. 

15. Να διατυπϊνουν τθν άποψι τουσ, παρακζτοντασ επιχειριματα ι 
και προβάλλοντασ αντεπιχειριματα προκειμζνου να πείςουν 
κάποιον που ζχει διαφορετικι άποψθ. 

16. Να παρακζτουν παραδείγματα ι άλλου τφπου ςτοιχεία για να 
ςτθρίξουν ι να αιτιολογιςουν μια κζςθ ι για να διαςαφθνίςουν 
τθν άποψι τουσ. 

17. Να περιγράφουν με λεπτομζρεια γεγονότα ι καταςτάςεισ που 
ςχετίηονται με ζνα κείμενο που τουσ δίνεται ωσ ερζκιςμα. 

18. Να διευκρινίηουν, να αναλφουν ι να εξθγοφν μια γενικι 
διατφπωςθ, μια ιδζα, ζνα επιμζρουσ κζμα. 

19. Να διατυπϊνουν τθν προςωπικι τουσ εκτίμθςθ ι ερμθνεία 
αναφορικά με μια κατάςταςθ ι ζνα γεγονόσ, κακιςτϊντασ ςαφι 
τθ βεβαιότθτα ι τθν επιφφλαξι τουσ. 

20. Να δίνουν ςαφείσ και λεπτομερείσ οδθγίεσ ενεργειϊν ι να 
διατυπϊνουν ζνα ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ. 

21. Να διατυπϊνουν όρουσ, ςυνκικεσ ι προχποκζςεισ για τθν ιςχφ 
μιασ ςυμφωνίασ, τθν αποδοχι μιασ πρόςκλθςθσ, αίτθςθσ, κ.λπ. 

 

Γραπτι Διαμεςολάβθςθ 
22. Να ςυνάγουν τθ γενικι ςτάςθ/κζςθ/γνϊμθ του ςυγγραφζα 

ςφνκετου γραπτοφ κειμζνου ςτθν Ελλθνικι και να τθ μεταφζρουν 
ςτθν ξζνθ γλϊςςα, παραπζμποντασ παράλλθλα ςε ςυγκεκριμζνα 
ςθμεία του κειμζνου. 

23. Να ςυγκεντρϊνουν υλικό από διαφορετικζσ πθγζσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, να επιλζγουν τα μθνφματα που εξυπθρετοφν τον 
επικοινωνιακό τουσ ςτόχο και να παράγουν ζνα κείμενο ι να 
ςυνκζτουν μια εργαςία (project) ςτθν ξζνθ γλϊςςα.  

24. Να διατυπϊνουν με διαφορετικά λόγια μινυμα ι μθνφματα που 
είναι γραμμζνα ςτα Ελλθνικά χρθςιμοποιϊντασ ςχετικά ςφνκετεσ 
γραμματικζσ δομζσ και πλοφςιο λεξιλόγιο. 

25. Να κάνουν γραπτι περίλθψθ ςτθν ξζνθ γλϊςςα ενόσ εκτενοφσ και 
ςφνκετου ελλθνόγλωςςου γραπτοφ ι προφορικοφ κειμζνου.   

26. Να εντοπίηουν πικανι ςφνδεςθ μεταξφ πλθροφοριϊν είτε ρθτά 
είτε υπαινικτικά διατυπωμζνων που βρίςκονται διάςπαρτεσ ςε 
ελλθνικό κείμενο και να τισ χρθςιμοποιοφν για να ςυνκζςουν ζνα 
δομθμζνο κείμενο ςτθν ξζνθ γλϊςςα.   

27. Να χρθςιμοποιοφν πλθροφορίεσ από ζνα ελλθνικό κείμενο για να 
παράγουν ζνα άλλο ςτθν ξζνθ γλϊςςα που κα ενςωματϊνει 
όμωσ επαρκϊσ και δικζσ τουσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ. 

28. Να μετατρζπουν πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται με τθ μορφι 
οπτικοφ ερεκίςματοσ (πχ. ςχεδιάγραμμα, πίνακασ με ποςοςτά, 
εικόνα κ.λπ.) ςε λεκτικζσ και να τισ ενςωματϊνουν με κατάλλθλο 
για τθν επικοινωνιακι περίςταςθ τρόπο ςτο ξενόγλωςςο κείμενο 
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ςυνδζοντάσ τεσ με άλλεσ ςχετικζσ. 

Κατανόθςθ Προφορικοφ Λόγου 
29. Να κατανοοφν ςφνκετα και ςυναγόμενα νοιματα που 

περιζχονται ςε ζνα εκτενζσ κείμενο, το οποίο αφορά ςε 
κοινωνικά, επιςτθμονικά κζματα. 

30. Να εντοπίηουν πλθροφορίεσ ςε ζνα προφορικό κείμενο, ακόμα 
και όταν υπάρχουν δυςκολίεσ ι ιδιαιτερότθτεσ ςτθν προφορά ι 
όταν πρόκειται για μθ κακαρά θχογραφθμζνο λόγο.  

31. Να ςυςχετίηουν ι να αντιπαραβάλλουν πλθροφορίεσ που 
περιζχονται ςε ζνα ι περιςςότερα κείμενα με βάςθ ςυγκεκριμζνα 
κριτιρια και να τισ αξιοποιοφν ϊςτε να επιτελζςουν ζνα ζργο, να 
λφςουν κάποιο πρόβλθμα ι να απαντιςουν ςε ςυγκεκριμζνο 
ερϊτθμα. 

32. Να ςυνάγουν τθ ςτάςθ ενόσ ι περιςςοτζρων ομιλθτϊν ςχετικά με 
κάποιο ηιτθμα, ακόμα και όταν δεν δθλϊνεται ρθτά ι δεν είναι 
προφανισ. 

 

Παραγωγι Προφορικοφ Λόγου και Προφορικι Διάδραςθ 
33. Να αναλφουν ςφνκετα ηθτιματα χρθςιμοποιϊντασ μεγάλο εφροσ 

λεξιλογίου και επεξεργαςμζνεσ γραμματικζσ δομζσ και 
προταςιακά ςχιματα. 

34. Να διατυπϊνουν με ςαφινεια μια άποψθ παρακζτοντασ 
παραδείγματα για να τθ ςτθρίξουν ι να τθν επεξθγιςουν. 

35. Να δίνουν ςαφείσ και λεπτομερείσ οδθγίεσ ενεργειϊν 
αναδιατυπϊνοντασ τισ φράςεισ τουσ, όταν δεν είναι απολφτωσ 
κατανοθτζσ ςτο ςυνομιλθτι τουσ. 

36. Να ςυνειςφζρουν ςε μια ςυηιτθςθ αποτελεςματικά, 
διατυπϊνοντασ με ακρίβεια τισ απόψεισ τουσ, ςχολιάηοντασ τισ 
απόψεισ των ςυνομιλθτϊν, παρζχοντασ ι ηθτϊντασ διευκρινιςεισ 
και ανακεφαλαιϊνοντασ, όπου είναι απαραίτθτο. 

37. Να διατυπϊνουν τισ ιδζεσ ι ςκζψεισ τουσ με ςαφινεια και χωρίσ 
περιφραςτικζσ διατυπϊςεισ. 

 

Προφορικι Διαμεςολάβθςθ 
38. Να χρθςιμοποιοφν πλθροφορίεσ από ζνα ελλθνικό κείμενο για να 

παράγουν ζνα άλλο ςτθν ξζνθ γλϊςςα που κα ενςωματϊνει 
όμωσ επαρκϊσ και δικζσ τουσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ. 

39. Να ςυνάγουν τθ γενικι ςτάςθ/κζςθ/γνϊμθ ενόσ ελλθνόγλωςςου 
ομιλθτι και να τθν εξθγοφν ςτθν ξζνθ γλϊςςα παρακζτοντασ 
παραδείγματα ι ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία από όςα άκουςαν ι 
διάβαςαν.   

40. Να ςυγκεντρϊνουν υλικό από διαφορετικζσ ελλθνόγλωςςεσ 
πθγζσ, επιλζγοντασ τα μθνφματα που υπθρετοφν τον 
επικοινωνιακό τουσ ςτόχο και να αναπτφςςουν διάλογο με 
ςυνομιλθτι για να επιτφχουν ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό ςτόχο 
ςτθν ξζνθ γλϊςςα. 

41. Να διατυπϊνουν με διαφορετικά λόγια προφορικό ι γραπτό μινυμα 
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ι μθνφματα ςτα Ελλθνικά χρθςιμοποιϊντασ ςχετικά ςφνκετεσ 
γραμματικζσ δομζσ και πλοφςιο λεξιλόγιο. 

 

 

7. ΓΛΩΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Με αφορμι τθν εκπόνθςθ του ΕΡΣ-ΞΓ ζγινε μια πρϊτθ αλλά αρκετά ςυςτθματικι 
προςπάκεια να καταγραφεί και να οργανωκεί θ φλθ που προβλζπεται να διδαχκεί 
για κάκε γλϊςςα ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ, δθλ. τα λειτουργικά και δομικά 
ςτοιχεία που αναμζνεται να γνωρίηει ο μακθτισ ςε κάκε επίπεδο. Ραράλλθλα, ζγινε 
και μια φιλότιμθ προςπάκεια να ςυςτθματοποιθκεί ςε επίπεδα γλωςςομάκειασ θ φλθ 
των ξενόγλωςςων ςχολικϊν εγχειριδίων –κυρίωσ των κρατικϊν εκδόςεων που αυτι 
τθ ςτιγμι χρθςιμοποιοφνται για κακεμιά από τισ ξζνεσ γλϊςςεσ. Στόχοσ τθσ 
ενζργειασ αυτισ είναι θ διάρκρωςθ τθσ φλθσ των εγχειριδίων ςφμφωνα με τισ ανά 
επίπεδο γλωςςικζσ ενζργειεσ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ομαλι μετάβαςθ από τα 
υπάρχοντα Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν ςτο ΕΡΣ-ΞΓ. Η πρακτικισ φφςεωσ 
αυτι ενζργεια είχε και ζναν άλλο, ςτόχο –τθ ςτάκμιςθ τθσ φλθσ των ςχολικϊν 
εγχειριδίων, θ οποία κα είναι ιδιαίτερα χριςιμθ για τθν αξιολόγθςι τουσ. 

Οι δυο προαναφερόμενεσ προςπάκειεσ αποτελοφν μζροσ ενόσ ιδιαίτερα 
ςθμαντικοφ και πολφπλοκου εγχειριματοσ, θ βαςικι ςυνιςτϊςα του οποίου 
ςχετίηεται με τθν κοινι, ενοποιθτικι περιγραφι τθσ προςδοκϊμενθσ παραγωγισ ςε 
κάκε επίπεδο –δθλ. «τί» πρζπει να μπορεί να κάνει ο χριςτθσ και «πόςο καλά»– για 
να κεωρθκεί πωσ ζχει κατακτιςει τθν επικοινωνιακι επάρκεια Χ επιπζδου. Η λογικι 
αυτι ειςάγεται  για πρϊτθ φορά ςτθν ςχολικι εκπαίδευςθ από το ΕΡΣ-ΞΓ, ςε 
ςυμφωνία με τισ αρχζσ του ΚΕΡΑ.  

Οι ςαφείσ περιγραφικοί δείκτεσ για κάκε επίπεδο γλωςςομάκειασ, κοινοί για όλεσ 
τισ γλϊςςεσ που παρζχει το ΕΡΣ-ΞΓ, αποτελοφν τθ βάςθ για τθν εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ 
γλϊςςασ αλλά και για τθν πιςτοποίθςθ τθσ γνϊςθσ τθσ. Αυτόσ είναι εξάλλου ο λόγοσ 
για τον οποίο κακίςταται επιτακτικι θ ανάγκθ να ςυνδεκοφν και με τθν φλθ του 
γλωςςικοφ μακιματοσ, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτα ςχολικά εγχειρίδια για κάκε 
γλϊςςα ξεχωριςτά. Εγχειρίδια που, ςθμειωτζον, ςτθρίηονται ςε διαφορετικζσ 
γλωςςοδιδακτικζσ προςεγγίςεισ και δεν ςυμμορφϊνονται ςυνικωσ με τθ λογικι τθσ 
γλωςςικισ εκπαίδευςθσ βάςει επιπζδων γλωςςομάκειασ. Αν ςε αυτζσ τισ 
διαφοροποιιςεισ προςτεκοφν και ειδικά προβλιματα ςυςτθματικότθτασ των 
διαφόρων εγχειριδίων που δεν αποτελοφν τμιματα μιασ μελετθμζνθσ ενιαίασ 
ςειράσ βιβλίων, ζχουμε μια εικόνα τθσ αςυνζχειασ με τθν οποία θ φλθ τθσ ξζνθσ 
γλϊςςασ καλφπτεται αυτι τθ ςτιγμι ςτθ ςχολικι πράξθ. 

Αυτιν ακριβϊσ τθν αςυνζχεια επιδιϊκει να «διορκϊςει» θ ενοποίθςθ τθσ φλθσ τθσ 
ξζνθσ γλϊςςασ ανά επίπεδο, μζςω μιασ δράςθσ θ οποία αποτελεί ζνα από τα 
κεντρικά ηθτιματα που κζτει το ΕΡΣ-ΞΓ –ηιτθμα που κα αποτελζςει πεδίο 
ςυηιτθςθσ και ανατροφοδότθςθσ και ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ 
του ΕΡΣ-ΞΓ. Η αρχικι μορφι τθσ ενοποιθμζνθσ φλθσ παρουςιάηεται ςτουσ πίνακεσ 
αναφοράσ για τα ζξι επίπεδα, με τίτλο «Γλωςςικά μζςα: λειτουργικά & δομικά  
ςτοιχεία ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ» (βλ. Ραράρτθμα 1 ςτθν ιςτοςελίδα όπου 
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δθμοςιεφεται το ΕΡΣ-ΞΓ) και «Οργανόγραμμα φλθσ των ςχολικϊν εγχειριδίων των 
ξζνων γλωςςϊν» (βλ. Ραράρτθμα 2 ςτθν ιςτοςελίδα όπου δθμοςιεφεται το ΕΡΣ-ΞΓ). 

Ειδικότερα, με ςκοπό τθν οργάνωςθ τθσ φλθσ, αλλά και επειδι είναι ςκόπιμο να 
αξιοποιθκοφν εμπειρικά δεδομζνα (δθλ. γλωςςικά δεδομζνα που ζχουν παραχκεί 
από ομιλθτζσ ςε οριςμζνεσ ςυνκικεσ επικοινωνίασ), ςτο πλαίςιο παράλλθλου ζργου 
που ζχει ςθμαντικι ςυνζργεια με το ΕΡΣ-ΞΓ, αναπτφςςεται μια πλθροφοριακι 
εφαρμογι και ςυγκεκριμζνα μια πολυπαραμετρικι βάςθ δεδομζνων, θ οποία 
περιλαμβάνει: 

 
 Αποτφπωςθ τθσ φλθσ των ςχολικϊν βιβλίων κατά 

 ςχολικι τάξθ  

 επίπεδο γλωςςομάκειασ, με μια τεχνικι αντιςτοίχιςθ 

 είδοσ επικοινωνιακισ δραςτθριότθτασ  (δθλ. κατανόθςθ και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου, κατανόθςθ και παραγωγι προφορικοφ λόγου) 

 κεματικό πεδίο 

 επικοινωνιακό ςτόχο 

 λεξιλόγιο 

 γραμματικι  

 κειμενικό τφπο 
 Αποτφπωςθ τθσ προβλεπόμενθσ φλθσ κατά  

 επίπεδο γλωςςομάκειασ 

 είδοσ επικοινωνιακισ δραςτθριότθτασ (δθλ. κατανόθςθ και παραγωγι 
γραπτοφ λόγου, κατανόθςθ και παραγωγι προφορικοφ λόγου)  

 επικοινωνιακό ςτόχο  

 λεξιλόγιο  

 γραμματικι  

 κειμενικό τφπο. 
 Αποτφπωςθ εμπειρικϊν δεδομζνων για κακεμιά από τισ παραπάνω 

παραμζτρουσ βάςει γραπτϊν κειμζνων Ελλινων χρθςτϊν τθσ ξζνθσ γλϊςςασ 
που αποτελοφν το ςϊμα κειμζνων του ΚΡΓ. 

 

Αυτι θ βάςθ δεδομζνων αποτελεί το μζςο με το οποίο καταγράφονται με ςαφινεια 
και ςυςτθματικότθτα οι ςυνδζςεισ μεταξφ μακθςιακϊν ενοτιτων ςχολικϊν 
εγχειριδίων και διάρκρωςθσ τθσ φλθσ ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ, αλλά και το 
μζςο με το οποίο θ ενοποιθμζνθ φλθ κα εμπλουτίηεται βάςει γλωςςικϊν 
χαρακτθριςτικϊν του «προφίλ» του Ζλλθνα χριςτθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ για κάκε 
επίπεδο, όπωσ αυτό αποτυπϊνεται ςτα ςϊματα κειμζνων του ΚΡΓ. 

Στθν παροφςα φάςθ, περιλαμβάνεται ςτο ΕΡΣ-ΞΓ το λεπτομερζσ οργανόγραμμα τθσ 
φλθσ των εγχειριδίων των ξζνων γλωςςϊν (Αγγλικισ, Γαλλικισ, Γερμανικισ, Ιταλικισ 
και Ιςπανικισ) και θ ενοποιθμζνθ φλθ για τα επίπεδα Α1-Γ1. Η φλθ των ανϊτερων 
επιπζδων (Β2-Γ1) κατά κανόνα επαναλαμβάνει τα βαςικά ςτοιχεία και ςυμπλθρϊνει 
τθν φλθ των χαμθλότερων επιπζδων (Α1-Β2). Σθμειϊνεται ότι θ καταγραφι των 
γραμματικϊν μζςω που διδάςκονται ανά επίπεδο είναι –ςκόπιμα– γενικι ςτθν 
παροφςα φάςθ. Οι περιγραφζσ των επιπζδων ωσ προσ τθν φλθ τθσ γραμματικισ 
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περιλαμβάνουν μόνο τα βαςικά φαινόμενα, χωρίσ λεπτομερείσ αναφορζσ ςτισ 
ιδιαιτερότθτεσ κακεμιάσ από τισ γλϊςςεσ του Σχολικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Τα 
ειδικά γραμματικά μζςα κάκε γλϊςςασ κα προςδιοριςτοφν με λεπτομζρεια ςε 
παράρτθμα που κα δθμοςιευτεί ςτθν τελικι ζκδοςθ του ΕΡΣ-ΞΓ.  

Σθμειϊνεται επίςθσ ότι τόςο οι επικοινωνιακοί ςτόχοι όςο και τα λεξιλογικά μζςα 
καταγράφονται ωσ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ και δίνονται ςτα Ελλθνικά. Πμωσ, και 
αυτά πρόκειται να εξειδικευκοφν για κάκε γλϊςςα ςτο τελικό ςτάδιο του 
προγράμματοσ. 

 

 
Η ιζτύς ηης παρούζης αρτίζει από ηο Στολικό Έηος 2011-2012. 

Η απόθαζη ασηή να δημοζιεσθεί ζηην Εθημερίδα ηης Κσβερνήζεως.  

 

 
 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  
 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ  
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