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Το παρόν βιβλίο καλύπτει το µάθηµα της Γαλλικής Γλώσσας-Πολιτισµού και 

των τριών τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, είτε ως µάθηµα Γενικής Παιδείας είτε 
ως µάθηµα Επιλογής.  

Η αξιολόγηση των µαθητών (Evaluation formative, Evaluation sommative), 
όπως αυτή ορίζεται και προβλέπεται από τις γενικές αρχές τής ∆ιδακτικής, είναι 
κτήµα πλέον όλων των διδασκόντων και στοχεύει στην αξιόπιστη και όσο το 
δυνατό αντικειµενικότερη αποτίµηση των γνώσεών τους. Παράλληλα, βοηθά 
τον αδύναµο µαθητή να συνειδητοποιήσει τις αδυναµίες του και να βελτιώσει 
την επίδοσή του.  

Με αφετηρία την αρχή ότι η διδασκαλία/εκµάθηση της Ξένης Γλώσσας-
Πολιτισµού παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, η ταξινόµηση των περιεχοµένων έγινε 
ως εξής : 

* Αξιολόγηση της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής γραπτού 
λόγου - Αξιολόγηση της Γραµµατικής, (Evaluer l’ιcrit, ιvaluer la gram-

maire), 

* Αξιολόγηση της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής προφορι-
κού λόγου (Evaluer l’oral) 

Οι ενδεικτικές ερωτήσεις / ασκήσεις που περιέχονται στο παρόν βιβλίο 
στοχεύουν στον έλεγχο των παραπάνω δεξιοτήτων και προκύπτουν µέσα από: 

• διάφορα είδη λόγου και γλωσσικών λειτουργιών, 

• διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις τής καθηµερινής ζωής, 

• ποικίλα ερεθίσµατα προφορικά (ηχογραφήσεις, …), οπτικά (εικόνες, 
εικονογραφηµένες ιστορίες, φωτογραφίες, διάφορες µαγνητοσκοπήσεις, …), 
γραπτά (φράσεις, κείµενα, …),  

• διαφόρους τύπους κειµένων (λογοτεχνικά, δελτία µετεωρολογικής υπηρεσίας, 
επιστολές, συνταγές, ...). 
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Παράλληλα, αποβλέπουν στην αξιοποίηση των ποικίλων διαστάσεων 
(composantes) του κειµένου κατά τη διαδικασία διδασκαλίας / εκµάθησης του 
ξένου γλωσσικού συστήµατος, όπως: 

- η γλωσσολογική (ή γραµµατολογική) διάσταση (composante linguistique ou 
grammaticale), δηλαδή η ικανότητα του µαθητή να χρησιµοποιεί σωστά 
γλωσσικούς τύπους τής ξένης γλώσσας (φωνολογία, µορφολογία, λεξιλόγιο, 
σύνταξη), 

- η κειµενική διάσταση (composante discursive), δηλαδή η ικανότητα 
σύνδεσης φράσεων, παραγράφων ή µηνυµάτων µεταξύ τους, σε σχέση µε το 
γενικότερο πλαίσιο αναφοράς (συνεκτικότητα-cohιrence) και η ικανότητα 
λογικής οργάνωσης των ιδεών (συνοχή-cohιsion), 

- η στρατηγική διάσταση (composante stratιgique), δηλαδή οι διάφορες λε-
κτικές και µη λεκτικές αντιδράσεις, η ικανότητα χρήσης διαφόρων αντισταθµι-
στικών µέσων για τη διατήρηση της επικοινωνίας (περιφράσεις, χειρονοµίες, 
µίµηση), 

- η κοινωνιολογική και κοινωνιοπολιτισµική διάσταση (composante 
sociolinguistique et socioculturelle), δηλαδή η ικανότητα χρήσης κοινωνικών 
κανόνων κατά την επικοινωνία, ανάλογα µε το εκάστοτε φυσικό και 
κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο (ρόλοι, κοινωνικό status), 

- η διαπολιτισµική διάσταση (composante interculturelle), δηλαδή η ανάπτυξη 
αλληλοδράσεως µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πολιτιστικών / πολιτισµικών 
ταυτοτήτων (και όχι µόνο η δυνατότητα διάκρισης των σχέσεων µεταξύ τών 
δύο συστηµάτων, του µητρικού και του ξένου), µε ζητούµενο στόχο την 
αποδοχή τής αντίληψης του Άλλου και την αλληλοκατανόηση. 
Με την παρούσα προσπάθεια του Κ.Ε.Ε. και µε τη γνώση, εµπειρία και 

ευαισθησία που διαθέτουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, πιστεύουµε ότι το έργο 
τής αξιολόγησης θα ευδοκιµήσει και θα αποδώσει προς όφελος των µαθητών. 
 
 Η οµάδα εργασίας  


