Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2020

Τεστ κατάταξης για τη Γαλλική και την Αγγλική γλώσσα
Για τη σχολική χρονιά 2020-2021, το τεστ κατάταξης για τις ξένες γλώσσες θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο ως εξής:

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

Αγγλικά

9:00 – 10.30

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Γαλλικά

9:00 – 10.30

Το τεστ κατάταξης για το μάθημα των Γαλλικών και των Αγγλικών θα πραγματοποιηθεί στους χώρους
του Γυμνασίου. Το τεστ αυτό γίνεται προκειμένου να ενταχθούν οι μαθητές της α’ Γυμνασίου, καθώς και οι
καινούργιοι μαθητές των β’ και γ’ Γυμνασίου, σε τάξεις διπλωμάτων στα Γαλλικά - Αγγλικά. Η ομοιομορφία
επιπέδου γνώσης των μαθητών στα τμήματα είναι απαραίτητη για τη σωστή κάλυψη των αναγκών κάθε
μαθητικής ομάδας και την ομαλή πρόοδό της. Από το τεστ κατάταξης απαλλάσσονται οι μαθητές που
διαθέτουν επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας.
Ειδικότερα:
ΓΑΛΛΙΚΑ
Από το τεστ κατάταξης απαλλάσσονται οι μαθητές που πήραν μέρος επιτυχώς στις εξετάσεις του Γαλλικού
Ινστιτούτου Ελλάδος κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020. Οι υπόλοιποι μαθητές υποχρεούνται να
παρουσιαστούν στο τεστ κατάταξης την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 πμ. Το εν λόγω τεστ είναι κοινό
για όλους τους μαθητές και περιλαμβάνει ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. Οι μαθητές θα κληθούν να
απαντήσουν σε όσα ερωτήματα μπορούν, έχοντας υπ’ όψιν ότι το τεστ που τους προτείνεται αφορά στα
επίπεδα Α1-Α2-Β1. Το θέμα της Έκθεσης θα είναι κοινό, θα ζητηθεί όμως διαφορετικός αριθμός λέξεων
ανάλογα με τα επίπεδα που προαναφέρονται.
Στην α’ Γυμνασίου λειτουργούν τα εξής τμήματα στα Γαλλικά: Αρχάριοι - Delf A1 - Delf A2 - Delf B1.
• Ο αρχάριοι μαθητές δεν δίνουν τεστ κατάταξης. Εντάσσονται κατευθείαν σε τμήμα Delf A1.
• Οι μαθητές που επιθυμούν να ενταχθούν σε τμήμα Delf A2 θα πρέπει να γνωρίζουν την ύλη που
αντιστοιχεί στο επίπεδο Delf A1. Ειδικότερα, θα πρέπει να γνωρίζουν:
Grammaire : Articles - Négation - Féminin - Pluriel- Adjectifs démonstratifs - Adjectifs possessifs Adjectifs numéraux - Pronoms personnels sujet-toniques-le/la/l’/les-lui/leur - Pronoms relatifs qui-queoù - Comparaison (adjectif, adverbe) - Interrogation directe.
Verbes : Présent - Passé Composé - Futur Proche - Impératif.
Dossiers thématiques pour la Production écrite: (40 mots)
Famille, frères et sœurs, amis, camarades de classe (faire un portrait) - Loisirs, sports, une sortie avec la
famille ou les amis. - Une journée quotidienne, un week-end. - L’école et l’emploi du temps - Les
vacances. - Une boum d’anniversaire. - Décrire sa chambre. - Les vêtements. - Un animal domestique –
Décrire sa ville et son quartier.
• Οι μαθητές που επιθυμούν να ενταχθούν σε τμήμα DELF B1 θα πρέπει να γνωρίζουν την ύλη που
αντιστοιχεί στο επίπεδο Delf A2. Ειδικότερα, θα πρέπει να γνωρίζουν:
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Grammaire : Articles - Négation - Féminin - Pluriel - Adjectifs démonstratifs - Adjectifs possessifs - Adjectifs
numéraux - Pronoms personnels sujet-toniques-le/la/l’/les-lui/leur - Pronoms relatifs qui-que-où –
Comparaison - Interrogation directe.
Verbes : Présent - Passé Composé - Futur Simple - Futur Proche - Passé Récent – Impératif.
Dossiers thématiques pour la Production écrite: (60 -80 mots)
Famille, frères et sœurs, amis, camarades de classe (faire un portrait). - Loisirs, sports, une sortie avec la
famille ou les amis. - Une journée quotidienne, un week-end. - L’école et l’emploi du temps. - Les vacances. Une boum d’anniversaire. - Décrire sa chambre. - Les vêtements et la mode. - Un animal domestique. Présenter son pays, sa ville, son quartier. - La vie en ville, la vie à la campagne. - Les nouvelles technologies. L’argent de poche. – Voyager, moyens de transport.
ΑΓΓΛΙΚΑ
Το test κατάταξης θα είναι διαβαθμισμένο και θα καλύπτει βασικά τα επίπεδα Α1 – Β1 γνώσης της Αγγλικής.
Επίσης, θα περιλαμβάνει διάφορους τύπους ασκήσεων (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχιση, συμπλήρωση
κενών, κ.λ.π.) έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή απόδοση των μαθητών. Συνιστάται στους
μαθητές να απαντήσουν σύμφωνα πάντα με τις γνώσεις τους, αλλά θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι
ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η απάντηση όλων των θεμάτων, ακριβώς λόγω της διαβαθμισμένης
δυσκολίας του test. Αυτό θεωρείται απολύτως φυσιολογικό. Δεδομένου ότι το test αυτό εξετάζει ένα
γενικότερο επίπεδο γνώσεων, δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα
κεφάλαια γραμματικής που περιλαμβάνονται: TENSES (Present, Past and Future forms), COMPARISON
(adjectives, adverbs), PASSIVE VOICE, MODAL VERBS, CONDITIONALS, WISHES, REPORTED SPEECH, RELATIVE
CLAUSES, GERUND-INFINITIVE STRUCTURES.
Η κατάταξη των μαθητών σε επίπεδα – τάξεις Αγγλικών γίνεται ως εξής:
• Οι μαθητές που, κατά την έναρξη στης σχολικής χρονιάς 2020-2021, έχουν ήδη επίσημη πιστοποίηση
(Cambridge Assessment English/University of Michigan) έχοντας πάρει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις
περιόδου Ιουνίου 2020, απαλλάσσονται από το test κατάταξης. Η κατάταξη γίνεται βάσει του
αποτελέσματος της εξέτασης. Για τους μαθητές που συμμετείχαν στις εξετάσεις αυτές ως μεμονωμένοι
υποψήφιοι (και όχι μέσω του σχολείου), είναι απαραίτητο να παραδοθεί φωτοτυπία του πιστοποιητικού
ή του αποτελέσματος της εξέτασης στο σχολείο (καθημερινά 08.00 – 13.00). Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει
αποστολή του αρχείου ηλεκτρονικά στο info@ellinogalliki.gr (υπόψη κ. Ασυριάν) μόλις ανακοινωθούν τα
αποτελέσματα των εξετάσεων.
• Οι μαθητές του ομίλου Αγγλικών εντάσσονται σε τμήμα Αγγλικών στην Α’ Γυμνασίου χωρίς τεστ
κατάταξης, αλλά βάσει της συνολικής τους επίδοσης στην τάξη φοίτησης του ομίλου Αγγλικών, ή βάσει
του αποτελέσματός τους στις εξετάσεις Cambridge (εφόσον είχαν συμμετοχή σε αυτές).
• Οι μαθητές που δεν έχουν επίσημη πιστοποίηση (Cambridge Assessment English/ University of Michigan)
υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο test κατάταξης για το μάθημα των Αγγλικών, την Τετάρτη 2
Σεπτεμβρίου 2020, στις 09.00 – 10.30.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής
Θεόφιλος Γεωργούσης

Η Επιστημονική Σύμβουλος
Συντονισμού Γαλλικού Τμήματος
Αντιγόνη Βλαβιανού

Η Συντονίστρια του Αγγλικού Τμήματος
Ντόρα Ασυριάν
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