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Στόχος της διδασκαλίας είναι η εντατικότερη ενασχόληση με την γερμανική γλώσσα μέσα 

από πολυτροπικά κείμενα, παιχνίδια και μουσική και η κατάκτηση του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Α περιόδου Μαΐου 2021/22 σύμφωνα με το Ενιαίο 

Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών.  

Απευθύνεται σε μαθητές με στοιχειώδη γνώση της Γερμανικής Γλώσσας (επίπεδο Α1) που 

ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν, να εμπλουτίσουν, να συνεργαστούν, να εκφραστούν στη 

γλώσσα στόχο και να πιστοποιήσουν την γλωσσική τους επάρκεια  μέσα από το  σχολείο σε 

επίπεδο Α2.  

Ημέρα υλοποίησης : Πέμπτη  

Ώρες  : Α΄ , Β΄ 13:30- 15:00 και Γ΄ τάξη 14:15- 15:00 

Τάξεις : Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη γυμνασίου, βάσει δήλωσης σειράς προτίμησης, προτεραιότητα σε 

μαθητές Β΄  και Γ΄ τάξης και κατόπιν Α΄ τάξης  (ενίσχυση επιπέδου γλωσσομάθειας) 

 

Λίγα λόγια για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και το 

Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των ξένων γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) 

 

Το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), το οποίο έχει ήδη θεσμοθετηθεί από την πολιτεία, 

είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης των εξής έξι 

γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής. 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας έγινε 
σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης (Α1-Γ2), όπως έχουν προσδιοριστεί 
στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. 

Την ευθύνη για την ανάπτυξη των θεμάτων των εξετάσεων έχουν τα Τμήματα Ξένων Φιλολογιών των 
δυο μεγαλύτερων ΑΕΙ της χώρας: του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός του ΚΠΓ είναι η ισότιμη αξιολόγηση της γνώσης 
διαφόρων γλωσσών μέσω επαρκώς δοκιμασμένων και τυποποιημένων διαδικασιών προκειμένου να 



εξυπηρετηθούν επικοινωνιακές ανάγκες στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη. Το ΚΠΓ δεν έχει 
εμπορικό ενδιαφέρον και δεν συνεπάγεται οικονομικά οφέλη. 

Το ΚΠΓ είναι το μόνο σύστημα πιστοποίησης του οποίου ο επιστημονικός σχεδιασμός στηρίζεται στη 
διεθνή εμπειρία αλλά η εφαρμογή του δεν αγνοεί τις ελληνικές κοινωνικές συνθήκες. Οι εξετάσεις 
σχεδιάζονται με βάση την ελληνική πραγματικότητα και τα θέματα είναι προσαρμοσμένα στις 
γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ανάγκες του Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας. Το ΚΠΓ δεν σχεδιάζει τις 
εξετάσεις του για μία γλώσσα αλλά για πολλές, με ενιαίο τρόπο και στην κάθε περίπτωση το επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος είναι ο χρήστης και η κάθε γλώσσα σε άμεση σχέση με το περιβάλλον χρήσης της. 

Οι γενικοί στόχοι του ΕΠΣ-ΞΓ αφορούν τα επίπεδα επικοινωνιακής επάρκειας, σύμφωνα με την 6βαθμη 

κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ). Οι στόχοι αυτοί διατυπώνονται ως ενέργειες ή δράσεις. 

Στην ουσία πρόκειται για έξι περιληπτικές περιγραφές σχετικά με τα γενικά επικοινωνιακά 

χαρακτηριστικά του χρήστη της ξένης γλώσσας, βάσει των οποίων μπορεί να θεωρηθεί ο μαθητής 

επαρκής χρήστης της γλώσσας στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2. Τα επίπεδα όπως ορίζονται από 

το ΣτΕ, κατηγοριοποιούνται σε τρία βασικά επίπεδα και έξι υπο-επίπεδα ως εξής:  

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

Α Βασικός χρήστης της γλώσσας :  Α1 Στοιχειώδης γνώση Α2 Βασική γνώση 

 Β Ανεξάρτητος χρήστης της γλώσσας :  Β1 Μέτρια γνώση Β2 Καλή γνώση 

 Γ Ικανός χρήστης της γλώσσας:  Γ1 Πολύ καλή γνώση Γ2 Άριστη γνώσηacht auf viele  

 

Deutsch macht Spaß! Ich warte auf viele motivierte Schüler und 

Schülerinnen!      

 

Die Deutschlehrerin 

Viktoria Papadopoulou 


