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ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η επιλογή θα στηριχτεί στην επιθυμία – βούληση των 

μαθητών να συμμετέχουν. Αφού τους περιγραφούν οι 

στόχοι του ομίλου και το συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Ομίλου, θα κληθούν 

να δηλώσουν συμμετοχή στον υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό. 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο τέλος της παρούσας σχολικής χρονιάς οι μαθητές 

θα είναι σε θέση να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους 

στη γερμανική γλώσσα μέσα από την συμμετοχή τους 

στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Γλωσσομάθειας του ΥΠΑΙΘ. Είναι σημαντικό να 

στηρίξουμε τη συνέχεια της εκμάθησης της β ξένης 

γλώσσας, την οποία προωθεί το ΥΠΑΙΘ από το 

Δημοτικό Σχολείο μέχρι και το Λύκειο και 

παράλληλα να δώσουμε τη δυνατότητα  στους 

μαθητές και κατ΄ επέκταση στην οικογένεια τους της 

πιστοποίησης των γνώσεων τους, χωρίς να πρέπει να 

καταφύγουν σε φροντιστηριακά μαθήματα και στην 

συμμετοχή τους σε εξετάσεις ξένων ινστιτούτων με 

μεγάλο κόστος διδάκτρων. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Αρχές Οκτωβρίου θα έχει οριστικοποιηθεί η σύνθεση 

του Ομίλου με βάση τον τρόπο επιλογής που 

περιγράφηκε παραπάνω. Αφού διερευνηθεί το επίπεδο 

γλωσσομάθειας του κάθε μαθητή, οι μαθητές θα 

ομαδοποιηθούν και με την καθοδήγηση του 

υπεύθυνου εκπαιδευτικού οι μαθητές θα δουλεύουν 



με φύλλα εργασίας, που ανταποκρίνονται στο επίπεδο 

τηςκάθε ομάδας. Ο Όμιλος θα κλείσει τον κύκλο του 

με τη συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις που θα 

ορίσει το ΥΠΑΙΘ το Μάιο 2021. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

(ΈΝΤΥΠΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ) 

Θα χρησιμοποιηθεί το σχολικό βιβλίο του ΙΤΥΕ - 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, φύλλα εργασίας που θα 

διαμοιράζονται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, 

ακουστικές ασκήσεις προσαρμοσμένες στην ηλικία 

και το επίπεδο των μαθητών, φωτογραφίες για την 

εξάσκηση στον προφορικό λόγο. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Στόχος είναι οι μαθητές να συμμετέχουν στις 

εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Γλωσσομάθειας της περιόδου Μαΐου 2021, ώστε να 

πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στη γερμανική 

γλώσσα, ανάλογα το επίπεδο, στο οποίο βρίσκεται ο 

καθένας (Α1/Α2 ή Β1/Β2) 

 


