
Students’ e-evaluation
Aξιολόγηση μαθητών με την αξιοποίηση 

των εργαλείων και του ψηφιακού 

μαθησιακού περιβάλλοντος της e-class

PRESENTING AN E-TEST ON E-CLASS

KEFOU FANI



Ψηφιακές Αξιολογικές Δραστηριότητες

με την e-class

 Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου

 Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας: Β1



Οι δραστηριότητες Αξιολόγησης :

 κατανόησης γραπτού λόγου

 κατανόησης προφορικού λόγου

 παραγωγής γραπτού λόγου 



Κατανόηση γραπτού λόγου

 Δραστηριότητες:

❖ 1 άρθρο κατανόηση περιεχομένου κειμένου με 5 ερωτήσεις Σωστού-
Λάθους

(Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ερωτήσεις πολλαπλής

επιλογής με μοναδική απάντηση)

❖ 1 σύντομο κείμενο κατανόησης κειμένου με 5 ερωτήσεις συμπλήρωσης 
κενών (οι λέξεις δίνονται + 1 distractor)

(Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ερωτήσεις ταιριάσματος)

❖ 1 ερώτηση λεξιλογίου δημιουργίας 5 σύνθετων λέξεων (τα συνθετικά 
δίνονται+ 1 distractor) με συμπλήρωση κενών

(Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ερωτήσεις ταιριάσματος)

❖ 1 Σύντομο κείμενο με 5 ερωτήσεις γραμματικής για συμπλήρωση κενών 



Κατανόηση προφορικού λόγου

 1 Άσκηση με 2 ερωτήσεις ελεύθερου κειμένου για συμπλήρωση 5 

στοιχείων

 1 Άσκηση με 5 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (μοναδική 

απάντηση)



Παραγωγή γραπτού λόγου

Με εργασία

 1 αρχείο κειμένου 

Με άσκηση

 1 Άσκηση με 2 ερωτήσεις 

ελεύθερου κειμένου:

α. Δημιουργία 5 σύντομων

ερωτοαπαντήσεων

β. Διαμεσολάβηση. Σύντομη  

ελεύθερη απόδοση  ελληνικού 

άρθρου   σχολικής  εφημερίδας

στην ξένη γλώσσα. 



Κεντρική 

Σελίδα του 

Μαθήματος

Το διαγώνισμα

Βρίσκεται στην 

ενότητα Unit 2-

Test No 2



Είσοδος 

στο 

διαγώνισμα



Κατανόηση 

Γραπτού

λόγου.

Άσκηση με

ερωτήσεις 

Σωστού-

Λάθους

Είσοδος στην άσκηση



Κατανόηση γραπτού 
λόγου και γλωσσικής
επίγνωσης:
Άσκηση με ερωτήσεις
συμπλήρωσης κενών

Κατανόηση 
προφορικού
λόγου:
Άσκηση με ερωτήσεις
ελεύθερου κειμένου

Κατανόηση 
προφορικού
λόγου:
Άσκηση με 
ερωτήσεις
Πολλαπλής 
επιλογής (μοναδική

απάντηση)

Παραγωγή
Γραπτού 
λόγου με 
Υποβολή 
Εργασίας



Οι ερωτήσεις 
εμφανίζονται 
μία σε κάθε 
σελίδα. Για την 
επόμενη 
πατάμε 

Επόμενο



Μετά την 

τελευταία 

ερώτηση

Κάνουμε 

Υποβολή ή 

μπορούμε να 

γυρίσουμε πίσω 

για έλεγχο με την 

επιλογή

Προηγούμενο.



Ερωτήση

Λεξιλογίου

με συμπλήρωση 

κενών

Ερώτηση

γραμματικής

με συμπλήρωση 

κενών



Κατανόηση

Προφορικού

Λόγου με άσκηση

Ερωτήσεων Ελεύθερου

Κειμένου



Κατανόηση 

Προφορικού

Λόγου

Με άσκηση 

ερωτήσεων

Πολλαπλής

Επιλογής

(μοναδική

aπάντηση)



Παραγωγή

Γραπτού 

λόγου με 

Υποβολή 

αρχείου 

κειμένου

από τις 

Εργασίες Οι μαθητές κατεβάζουν το αρχείο στον 
Υπολογιστή τους, το επεξεργάζονται και το 
υποβάλουν πατώντας 



Η εργασία ανεβαίνει  

εδώ εκ μέρους 

του/της 

μαθητή/τριας και 

υποβάλλεται εδώ



Εναλλακτικά:

Παραγωγή 

Γραπτού 

λόγου με 

άσκηση



Παραγωγή 

γραπτού 

λόγου

με άσκηση

Ερωτήσεων 

ελευθέρου 

κειμένου



Παραγωγή 

γραπτού λόγου

(Διαμεσολάβηση)

με άσκηση 

ερωτήσεων

ελεύθερου 

κειμένου



Κατανόηση

γραπτού 

λόγου

Προσχέδιο αξιολογικών δραστηριοτήτων



Προσχέδιο αξιολογικών δραστηριοτήτων

Κατανόηση

Προφορικού

λόγου



Προσχέδιο αξιολογικών δραστηριοτήτων

Παραγωγή γραπτού λόγου



Σας ευχαριστώ


