
   

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΕΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ      ΜΗΝΑΣ:                             
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:  
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 1oς ΕΠΙΠΕΔΟ C.E.F.R.: A2.1 TMHMA: TEENS 2 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:    

                                           

1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Ο μαθητής διαβάζει και κατανοεί: 

 

 ένα σύντομο γράμμα που αναφέρεται στις συνήθειες και τα ενδιαφέροντα 
μιας παρέας. 

 

 μικρούς διαλόγους που αναφέρονται σε καθημερινές συνήθειες σε 
αντιπαράθεση με το τι γίνεται τώρα. 

 

 μια ιστοριούλα βασισμένη σε ένα γεγονός που συνέβη στο παρελθόν.  
Ο μαθητής μπορεί:  
 και εντοπίζει συγκεκριμένες πληροφορίες στα κείμενα για να απαντήσει σε 
ερωτήσεις. 

 

2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
Ο μαθητής ακούει και κατανοεί: 

 

 μικρούς διαλόγους ή κείμενα για να συμπληρώσει πληροφορίες σε ανάλογες 
ασκήσεις. 

 

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
Ο μαθητής μπορεί: 

 

 να μιλήσει για συνήθειες και ρουτίνες της ζωής του και των άλλων.  
 να ρωτήσει για τις συνήθειες των άλλων.   
 να περιγράφει καθημερινές συνήθειες σε σύγκριση με καταστάσεις που 
συμβαίνουν τώρα ή βρίσκονται σε εξέλιξη αυτόν τον καιρό.  

 

 να περιγράφει την εξωτερική εμφάνιση ανθρώπων.  
 να περιγράφει διάφορα μέρη (πόλεις, αξιοθέατα).  
 μιλάει για γεγονότα που συνέβησαν σε μια συγκεκριμένη στιγμή στο 
παρελθόν.  

 

4. ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
Ο μαθητής μπορεί: 

 

 να γράφει σωστά καινούργιες λέξεις και φράσεις που διδάχθηκε.  
 να γράψει μια μικρή παράγραφο για τις καθημερινές δραστηριότητες του/της 
και της οικογένειας του/της. 

 

 να γράψει προτάσεις οι οποίες εξιστορούν με τη σειρά κάτι πού συνέβη στο 
παρελθόν χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο και δομές της γραμματικής που 
διδάχτηκε. 

 

 
 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
5 100%-95% ΑΡΙΣΤΑ 

 
4 94%-90% ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 

3 89%-85% ΚΑΛΑ 
 

 
Ι ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ! 2 84%-80% ΠΡΕΠΕ

1 79%-70% ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ! 
 

 1> 69% > ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥΣ  
ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΠΙΣΩ! 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ TESTS 

    ΗΜ/ΝΙΑ: 
 

  

ΕΠΙΔΟΣΗ: 
 

      

 
ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

IA:       HM/N  
 
Σ θη ητή χόλιο κα γ
 
 
 
 
 
 

 
Σ όλιο γονέα/κηδεμόνα χ
 
 
 
 
 
 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ     

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
 
 
 

  

                    
Ξενόγλωσσος Εκπα ευτικός Οργανισμός ROZIS 
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