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ÛÎ·Ï›·˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜/Í¤ÓË˜  ÁÏÒÛÛ·
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Abstract 

The School of Modern Greek in Aristotle University of Thessaloniki receives every year hundreds of 

students from all over the world with the aim to offer them Greek language courses. Apart from this 

important role the school also gets involved in the evaluation process which certifies the Greek 

knowledge and gives the opportunity to foreign students to study in a Greek university. This evaluation 

process has recently been reformed in order to be certified by the ALTE Association for the level B2. The 

present article attempts to present the test design and test developing process for the reading 

comprehension, based on: 

a) the international bibliography for language systems certification; 

b) the study of existing language tests; 

c) aims and targets of the school curriculum. 

Moreover, the article presents the results of a pilot test implementation and suggests some changes to 

improve the final test. 

 

1. Τα ηεζη επάπκειαρ γλυζζομάθειαρ 

 

O πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο γισζζνκάζεηαο είλαη ηα γισζζηθά ηεζη. 

χκθσλα κε ηνλ Carroll (1968:46), ην ηεζη είλαη κηα δηαδηθαζία ζρεδηαζκέλε λα 

πξνθαιέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά απφ ηελ νπνία θάπνηνο κπνξεί λα 

θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ. 

πκθσλψληαο o Bachman (2004:9), αλαθέξεη φηη ην ηεζη είλαη έλαο ηδηαίηεξνο ηξφπνο 

κέηξεζεο πνπ εζηηάδεη ζηελ πξφθιεζε ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο ζπκπεξηθνξάο. Οη 

βαζκνί ελφο ηεζη παξάιιεια κε ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε παξέρνπλ θαη πνζνηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ.  

Ζ αλάγθε γηα αμηνιφγεζε ηεο γισζζνκάζεηαο ζηε ζπληξηπηηθή ηεο πιεηνςεθία 

θαιχπηεηαη κε ηε ρξήζε γισζζηθψλ ηεζη. Ηδηαίηεξα φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε 

αμηνιφγεζε επξείαο θιίκαθαο, ε παξνπζία ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ο Hughes 



(1989:9) αλαθέξεη φηη ηα ηεζη ηα ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρνπλ γηα ην ζθνπφ ηνλ νπνίν 

εμππεξεηνχλ, ηα γισζζηθά ηεζη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηα δηαγλσζηηθά ηεζη, ζηα 

θαηαηαθηήξηα ηεζη, ζηα ηεζη επίδνζεο θαη ζηα ηεζη επάξθεηαο. 

Σα γισζζηθά ηεζη κπνξεί είηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζηελ ηάμε γηα 

πνηθίινπο ζθνπνχο είηε λα δηεμάγνληαη ζε επξεία θιίκαθα. Μπνξεί λα είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλα κε ην εθάζηνηε πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα ειέγρνπλ ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ζε φ,ηη έρεη ήδε δηδαρζεί –φπσο ηα ηεζη επίδνζεο– ή λα έρνπλ σο ζηφρν ηε 

δηαπίζησζε θαη ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ηεο επηθνηλσληαθήο γισζζηθήο επάξθεηαο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ ζε δηάθνξα επίπεδα, άζρεηα απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ ίζσο έρεη 

πξνεγεζεί ζε απηή ηε γιψζζα. ηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο 

εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο πηζηνπνίεζεο ή γισζζηθά ηεζη επάξθεηαο ή proficiency tests. 

Σα ηεζη επάξθεηαο ζηνρεχνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο 

ησλ ππνςεθίσλ ζε ζρέζε κε επξέσο απνδεθηά θξηηήξηα. Δίλαη αλεμάξηεηα απφ 

πξνγξάκκαηα καζεκάησλ, απφ ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ πεξηερφκελν θαη γισζζηθή 

χιε
1
. Σα ηεζη επάξθεηαο αμηνινγνχλ ηε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζηε ρξήζε 

ηεο μέλεο γιψζζαο ζε κηα επξεία θιίκαθα. χκθσλα κε ηνλ Harris (1969:3), έλα ηεζη 

επάξθεηαο δείρλεη ηη κπνξεί λα θάλεη ν ππνςήθηνο ηελ παξνχζα ζηηγκή ζηελ μέλε 

γιψζζα σο απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο καζεζηαθήο ηνπ εκπεηξίαο.  

Όζν πην επξείαο ρξήζεο είλαη έλα γισζζηθφ ηεζη αιιά θαη φζν πην ζεκαληηθέο 

είλαη νη απνθάζεηο ζηε ιήςε ησλ νπνίσλ νδεγεί, ηφζν πην επηηαθηηθή είλαη  ε αλάγθε 

απηφ ην ηεζη λα πιεξνί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

εγγπεζεί ηε ζσζηή εμαγσγή θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη 

πηζηνπνίεζε, ε παξαπάλσ αλάγθε επηβάιιεηαη λα ηθαλνπνηείηαη..  ««Πηζηνπνίεζε έρνπκε 

ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νξγαληζκνί ή ηδξύκαηα δεκόζηα ή ηδηωηηθά, αμηνινγνύλ ηελ 

ηθαλόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε κεκνλωκέλα άηνκα, ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν, 

λα ρξεζηκνπνηνύλ κηα θπζηθή ή ηζηνξηθή γιώζζα, είηε ζηελ θνηλή ή ζηάληαξ κνξθή ηεο, 

είηε ζε κηα θνηλωληθή, επηζηεκνληθή ή επαγγεικαηηθή πνηθηιία ηεο θαη εθδίδνπλ γξαπηό 

πηζηνπνηεηηθό ή βεβαίωζε γηα όζα άηνκα ηθαλνπνίεζαλ ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ 

έρνπλ εμαξρήο ηεζεί θαη δεκνζηνπνηεζεί από ην θάζε ίδξπκα ή ηνλ νξγαληζκό.» 

(Σζνπάλνγινπ, 1998:18). 

                                                 
1. Βι. ζρεηηθά Hughes (1989:9), Rea Dickins & Germain (1992:47), Brown (1991:257-8). 



 

ηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζα επηθεληξσζνχκε ζηα ηεζη επάξθεηαο 

θαη ηδηαίηεξα ζηελ αμηνιφγεζε κε ζηφρν ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ειιελνκάζεηαο. Σα 

ππάξρνληα ηεζη επάξθεηαο γηα ηελ ειιελνκάζεηα είλαη νη εμεηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζηα 

αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά: α) Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Δπάξθεηαο ηεο Διιελνκάζεηαο ηνπ 

Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο (ηέζζεξα επίπεδα: Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄), β) Βεβαίσζε 

Διιελνκάζεηαο ηνπ Γηδαζθαιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη γ) Δπάξθεηα 

Διιελνκάζεηαο ηνπ ρνιείνπ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο 
2
 ηνπ Α.Π.Θ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηελ εμέηαζε γηα ηελ Δπάξθεηα Διιελνκάζεηαο 

ηνπ ΝΔΓ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλαδηακνξθψζεθε πξφζθαηα κε ζηφρν λα εληαρζεί 

ζηελ Έλσζε Δμεηαζηψλ Γισζζνκάζεηαο ζηελ Δπξψπε
3
 (The Association of Language 

Testers in Europe - ΑLTE) ε νπνία δηαζθαιίδεη θξηηήξηα πνηφηεηαο ζηνπο θνξείο-κέιε 

ηνπ θαη ζηηο εμεηάζεηο πνπ απηνί δηεμάγνπλ. Σν ηεζη ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα εμεηάδεη 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ζε επίπεδν Β2 (φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην Κνηλφ 

Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο) θαη ζηηο ηέζζεξηο καθξνδεμηφηεηεο, 

δειαδή ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ 

θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αιιά θαη λα αμηνινγεί ηε γισζζηθή ηνπο επίγλσζε κέζα απφ 

κηα ζεηξά κνξθνινγηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ δνθηκαζηψλ. Ο ζρεδηαζκφο απηήο ηεο 

αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο αλαηέζεθε ζε νκάδεο εξγαζίαο, απνηεινχκελεο απφ ην κφληκν 

θαη ζπλεξγαδφκελν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΝΔΓ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 

2007/2008, 2008/2009, χζηεξα απφ ζρεηηθή επηκφξθσζή ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα 

αμηνιφγεζεο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο. 

Οη ππνγξάθνπζεο ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη δηδάζθνπζεο ζην ρνιείν Νέαο 

Διιεληθήο θαη κέιε ηεο νκάδαο πνπ αλέιαβε ην ζρεδηαζκφ ηεο Καηαλφεζεο Γξαπηνχ 

Λφγνπ. 

 

2. Η καηανόηζη γπαπηού λόγος ζηα ηεζη επάπκειαρ 

2.1 Η θαηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ ζηα ηεζη επάξθεηαο γηα ηηο μέλεο γιώζζεο 

                                                 
2. ΝΔΓ εθεμήο. 

3     ALTE εθεμήο. 



Μέινο ηεο ΑLTE γηα ηελ αγγιηθή γιψζζα είλαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge 

(ESOL Examinations), ην νπνίν γηα ην επίπεδν Β2 πνπ καο ελδηαθέξεη ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ First Certificate in English (FCE). 

Ζ εμέηαζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε καθξνδεμηφηεηα πεξηιακβάλεη ηξία κέξε. Σν 

θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα κέξε απνηειείηαη απφ έλα εθηελέο θείκελν (550-700 ιέμεσλ) 

θαη ηελ αληίζηνηρε άζθεζε θαηαλφεζεο, ελψ ην ηξίην κέξνο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη δχν 

ή πεξηζζφηεξα, ζπληνκφηεξα θείκελα, θνηλήο ζεκαηνινγίαο Οη ηππνινγίεο ησλ 

δνθηκαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε πνιιαπιή επηινγή, ε αληηζηνίρηζε θαη ε 

ζπκπιήξσζε θεηκέλνπ ζην νπνίν ππάξρνπλ θελά. πλνιηθά πεξηέρνληαη ηξηάληα 

εξσηήκαηα γηα ηελ νξζή απάληεζε ησλ νπνίσλ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα θαηαλννχλ ηφζν ην γεληθφ λφεκα φζν θαη ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο θεηκέλσλ, 

ελφο επξένο θάζκαηνο: δεκνζηνγξαθηθά άξζξα, ινγνηερληθά θείκελα, επηζηνιέο, 

δηαθεκηζηηθά/ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θηι. Ζ εμέηαζε γηα ηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ 

ιφγνπ δηαξθεί κία ψξα θαη απνηειεί ην 20% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. 

Γηα ηελ ηηαιηθή γιψζζα θαη ην επίπεδν Β2 κηα ελδεηθηηθή εμέηαζε είλαη εθείλε 

γηα ην Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Πεξνχηδηα. Τπάξρνπλ ηέζζεξα ή πέληε θείκελα (πεξίπνπ 1400 

ιέμεσλ ζπλνιηθά) κε είθνζη ηξία εξσηήκαηα ησλ αθφινπζσλ ηππνινγηψλ: πνιιαπιή 

επηινγή, αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη αληηζηνίρηζε. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαιαβαίλνπλ απζεληηθά θείκελα απφ ηνλ Σχπν θαη απφ βηβιία. Ζ 

εμέηαζε δηαξθεί εμήληα πέληε ιεπηά θαη απνηειεί ην 20% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο.  

Γηα ηε γεξκαληθή γιψζζα ππάξρεη ην Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) απφ 

ην Goethe-Institut, ην νπνίν φκσο αληηζηνηρεί ζην επίπεδν C1 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο. ηελ εμέηαζε γηα ηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ 

νη ππνςήθηνη πξέπεη λα θαηαιάβνπλ ηέζζεξα απζεληηθά θείκελα (πεξίπνπ 2000 ιέμεσλ 

ζπλνιηθά) πάλσ ζε ζέκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο απφ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, 

θπιιάδηα, βηβιία θηι. ηε ζπλέρεηα, θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε ηξηάληα εξσηήκαηα 

ππφ κνξθήλ: αληηζηνίρηζεο, πνιιαπιήο επηινγήο, ζπκπιήξσζεο θελψλ, 

ζσζηνχ/ιάζνπο. Ζ εμέηαζε δηαξθεί ελελήληα ιεπηά θαη απνηειεί ην 25% ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο. 

 



Γηα ηα Ηζπαληθά (Castellano) ππάξρεη ην πηζηνπνηεηηθφ Diploma de Español 

(Nivel intermedio) απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο αιακάλθα. Ο εμεηαδφκελνο θαιείηαη ζην 

επίπεδν απηφ, κέζα ζε κία ψξα, λα θαηαλνήζεη ηέζζεξα θείκελα 450 ιέμεσλ πεξίπνπ ην 

θαζέλα, απφ εθεκεξίδεο, θπιιάδηα, έληππα νδεγηψλ, απηνχζηα ή πξνζαξκνζκέλα 

ινρνηερληθά έξγα θαη λα απαληήζεη ζε δψδεθα εξσηήκαηα ζπλνιηθά. Σν θαζέλα απφ ηα 

εξσηήκαηα απηά κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ησλ αθφινπζσλ ηππνινγηψλ: ζσζηφ/ιάζνο, 

πνιιαπιή επηινγή. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπλ ηφζν ην γεληθφ λφεκα φζν 

θαη ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο. Ζ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ απνηειεί ην 20% ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. 

Σέινο, γηα ηε γαιιηθή γιψζζα κηα ελδεηθηηθή εμέηαζε είλαη εθείλε γηα ην 

Diplôme de Langue (DL) απφ ηελ Alliance Française. Ζ εμέηαζε γηα ηελ θαηαλφεζε 

γξαπηνχ ιφγνπ δηαξθεί κία ψξα, απνηειεί ην 20% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο θαη 

πεξηιακβάλεη δχν κέξε. ην πξψην κέξνο ν εμεηαδφκελνο θαιείηαη λα θαηαλνήζεη έλα 

απζεληηθφ θείκελν απφ ηνλ Σχπν θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα ησλ 

αθφινπζσλ ηππνινγηψλ: πνιιαπιή επηινγή, ζσζηφ/ιάζνο, αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, 

αληηζηνίρηζε θαη παξάθξαζε. Δλψ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εμέηαζεο, ηνπ δεηείηαη λα 

επαλαζπλζέζεη έλα θείκελν ζπλδπάδνληαο παξαγξάθνπο.  

 

2.2 Η θαηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ ζηα ηεζη επάξθεηαο γηα ηελ ειιελνκάζεηα 

Ζ Βεβαίσζε Διιελνκάζεηαο ηνπ Γηδαζθαιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, είλαη 

επηπέδνπ Β2. ην κέξνο απηφ ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη κπνξεί λα 

θαηαλνεί θαη λα επεμεξγάδεηαη ηφζν ηε γεληθή ηδέα φζν θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία (κε 

έκθαζε ζην ιεμηιφγην) ηνπ θεηκέλνπ ζην νπνίν εμεηάδεηαη. Σν θείκελν πξνέξρεηαη 

ζπλήζσο απφ ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν, δελ ππεξβαίλεη ηηο 250-300 ιέμεηο, θαιχπηεη 

ζέκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη βαζκνινγείηαη κε άξηζηα ην 30. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ αζθήζεηο ηχπνπ πνιιαπιήο επηινγήο αιιά κπνξεί λα έρνπλ θαη  ηε 

κνξθή ζχληνκσλ απαληήζεσλ. Δπηπιένλ ππάξρνπλ αζθήζεηο ιεμηινγίνπ φπσο 

παξαγσγή ζπλσλχκσλ, αλησλχκσλ, αληηζηνίρηζε ιέμεσλ κε ηνπο νξηζκνχο ηνπο, θ.ιπ.
4
  

Σν επίπεδν Γ ηνπ ΚΔΓ είλαη επηπέδνπ Β2 θαη πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε δχν 

θεηκέλσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηεο θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ ζην Γ΄ επίπεδν 

                                                 
4
 Βι. http://www.nglt.uoa.gr/eksetaseis_el.html.  

http://www.nglt.uoa.gr/eksetaseis_el.html


είλαη ζαξάληα ιεπηά. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαιαβαίλεη 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη λα αλαγλσξίδεη ηνλ ηφλν θαη ην ζθνπφ απνζπαζκάησλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ πεγέο φπσο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θαλνληζκνχο, επίζεκα 

γξάκκαηα θαη αλαθνξέο. Αλάινγνο ηεο δηάξθεηαο ηεο εμέηαζεο είλαη θαη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ ιέμεσλ ησλ δχν θεηκέλσλ πνπ θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ νη ππνςήθηνη, 

θαη θηάλεη ηηο 1000 ιέμεηο. Ο ππνςήθηνο θαιείηαη λα θξαηήζεη ζχληνκεο ζεκεηψζεηο, λα 

ζπλδπάζεη ζσζηά δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δίλνληαη, λα αλαγλσξίζεη ηη 

πεξηέρεηαη θαη ηη φρη ζε έλα θείκελν, λα πξνιέγεη ηε ζπλέρεηα κηαο πξφηαζεο, κηαο 

παξαγξάθνπ, κηαο ηζηνξίαο, λα ζπλδπάζεη παξαγξάθνπο ελφο θεηκέλνπ πνπ είλαη 

ρσξηζκέλν ζηα δχν, λα επηιέμεη ηε κφλε νξζή απάληεζε απφ ηέζζεξηο επηινγέο, θ.α.
5
 

Ζ Δπάξθεηα Διιελνκάζεηαο ηνπ ΝΔΓ ηνπ Α.Π.Θ. πξηλ κπεη ζηε δηαδηθαζία 

αλαδηακφξθσζεο ήηαλ επηπέδνπ Β1 θαη πεξηειάκβαλε δχν θείκελα κε αληίζηνηρεο 

αζθήζεηο θαηαλφεζεο ππφ κνξθήλ πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηνχ/ιάζνπο ή 

αληηζηνίρηζεο, θαζψο επίζεο θαη αζθήζεηο ιεμηινγίνπ φπσο αληηζηνίρηζε ιέμεσλ κε 

ηνπο νξηζκνχο ηνπο θαη παξαγσγή αλησλχκσλ.  

 

3. Σσεδιαζμόρ ηος ηεζη επάπκειαρ για ηην καηανόηζη ηος γπαπηού 

λόγος 

3.1 ηόρνο ηεο έξεπλαο   

ηφρνο ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ηεζη θαηαλφεζεο γξαπηνχ 

ιφγνπ πνπ ζα αμηνινγνχζε ηελ ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ λα επηθνηλσλνχλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη ζα εληαζζφηαλ ζε έλα ηεζη επάξθεηαο πνπ ζα αμηνινγνχζε ηε 

γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Β2. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη πεξηιάκβαλαλ ην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ επηινγή 

ησλ θεηκέλσλ, ηελ επηινγή δνθηκαζηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εμεηαδφκελσλ 

κηθξνδεμηνηήησλ, ηνλ ηξφπν  βαζκνιφγεζεο θαη ηέινο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο 

εμέηαζεο. Ζ δεμηφηεηα θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ απνηειεί κηα κεηαβιεηή ε νπνία 

επηρεηξείηαη λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα θαηαζηεί κεηξήζηκε ζπλήζσο κέζα απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ ζσζηψλ απαληήζεσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα πξνθίι γλψζεο ηεο γιψζζαο. 
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3.2  Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε θαη Καηαζθεπή ηνπ Σεζη 

ηελ  παξνχζα εηζήγεζε παξνπζηάδεηαη ε φιε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

απηνχ ηνπ κέξνπο ηνπ ηεζη, ε νπνία βαζίζηεθε ηφζν ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηε 

ζρεηηθή κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζηε κειέηε 

ππαξρφλησλ, επξέσο δηαδεδνκέλσλ ηεζη, φζν θαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ην αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΝΔΓ αιιά θαη ζην ππάξρνλ ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ηεο 

ειιελνκάζεηαο απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ αληιήζεθαλ θαηφπηλ εθαξκνγήο ηνπ ηεζη ζηνπο 

ππνςεθίνπο, ε νπνία επηβεβαίσζε θάπνηεο απφ ηηο αξρηθέο επηινγέο, αιιά ηαπηφρξνλα 

νδήγεζε θαη ζε σθέιηκεο βειηηψζεηο. 

ε πξψην ζηάδην ν ζρεδηαζκφο ηνπ ηεζη ζηεξίρζεθε ζην Κνηλφ Δπξσπατθφ 

Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο (ΚΔΠΑ). πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθαλ δηεμνδηθά ηα 

Κνηλά Δπίπεδα Αλαθνξάο πνπ πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο. 

Σέινο, ιήθζεθε ππφςε ν πεξηγξαθεηήο ηνπ ΚΔΠΑ γηα ηε δεμηφηεηα θαηαλφεζεο 

γξαπηνχ ιφγνπ ζε επίπεδν Β2. (βι. 

www.komvos.edu.gr/Common%20European%20Framework.pdf) 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ πεξηιακβάλνπλ ζχκθσλα κε ην 

ΚΔΠΑ ηα παξαθάησ:  

 αλάγλσζε γηα γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ· 

 αλάγλσζε γηα πιεξνθνξίεο· 

 αλάγλσζε γηα νδεγίεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν ρξήζηεο ηεο γιψζζαο· 

 αλάγλσζε γηα ςπραγσγία. 

Ο ζθνπφο είλαη ν ππνςήθηνο λα κπνξεί : 

 λα αληηιακβάλεηαη ηελ θεληξηθή ηδέα· 

 λα θαηαλνεί ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο· 

 λα θαηαλνεί φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο· 

 λα αληηιακβάλεηαη θαη ηηο επηπηψζεηο. 

 

Παξάιιεια, ιήθζεθαλ ζνβαξά ππφςε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαη λα 

θέξνπλ εηο πέξαο νη ππνςήθηνη ηεο ειιελνκάζεηαο θαη ηδηαίηεξα νη πξάμεηο ιφγνπ πνπ 

νθείινπλ λα είλαη ηθαλνί λα επηηεινχλ αλάινγα κε ην επίπεδν ζην νπνίν εμεηάδνληαη, 

http://www.komvos.edu.gr/Common%20European%20Framework.pdf


ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΝΔΓ αιιά θαη ην ππάξρνλ 

ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ηεο ειιελνκάζεηαο απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. 

 Έρνληαο θαζνξίζεη κε αξθεηή ζαθήλεηα ηα επίπεδα ηθαλφηεηαο, ζηα νπνία ζα 

αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζην επφκελν ππνθεθάιαην, ην επφκελν βήκα ήηαλ ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα έιεγραλ ηα επίπεδα απηά. ε απηφ ην 

ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαηαιπηηθφ ξφιν έπαημαλ׃ α) ηα ππάξρνληα ηεζη 

γισζζνκάζεηαο ηα νπνία έρνπλ ήδε παξνπζηαζηεί ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, β) 

ηα άιια ηεζη επάξθεηαο μέλσλ γισζζψλ ηα νπνία θαηαζθεχαζαλ θνξείο πνπ αλήθνπλ 

ήδε ζηελ ALTE.  

Ο βαζηθφο γλψκνλαο βάζεη ηνπ νπνίνπ θηλεζήθακε ήηαλ θπζηθά νη 

πξνδηαγξαθέο θαη νη ζπληζηψζεο πνπ πξφηεηλε ε ΑLTE θαζψο αθφκα είκαζηε ζε 

δηαξθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ζπλερνχο αλαδηακφξθσζεο ηνπ ηεζη βάζεη ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ αληινχκε απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζε πξαγκαηηθέο εμεηαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο. χκθσλα ινηπφλ κε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ην επίπεδν Β2 νη 

ππνςήθνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ θείκελα πνπ μεπεξλνχλ ζε έθηαζε 

ηηο ζχληνλεο αλαθνηλψζεηο. Αλαθνξηθά κε ηε ζεκαηνινγία ζα πξέπεη ηα θείκελα λα 

ζρεηίδνληαη κε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξαθηηθψλ 

δεηεκάησλ, λα άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο ρσξίο, φκσο, λα δηαηππψλεηαη ζε 

απηά θάπνηα ζρεηηθή νξνινγία (βι. www.alte.org). Δπηπιένλ, ην ΚΔΠΑ αλαθέξεη φηη ν 

ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηε ζηάζε/ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα ή 

νπνηαδήπνηε άιιε άπνςε αλαπηχζζεηαη κέζα ζην θείκελν θαη, πέξα απφ ηε βαζηθή 

ηδέα, είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνεί δεπηεξεχνπζεο θαη πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, 

θαζψο επίζεο θαη απηφ πνπ κπνξεί λα ππνλνείηαη πίζσ απφ ηηο ιέμεηο. 

 Ζ ηειηθή επηινγή ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ έγηλε κεηά απφ 

ζπλερείο ζπλαληήζεηο θαη αληαιιαγή απφςεσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Σα θείκελα θαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο a priori αμηνινγήζεθαλ θαη ππέζηεζαλ ηξνπνπνηήζεηο απφ ηα κέιε 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη a posteriori αμηνινγήζεθαλ φρη κφλν κέζα απφ ηελ 

επίζεκε εθαξκνγή ηνπ ηεζη θαηά ηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη κέζα απφ ηε 

ρξήζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζηελ ηάμε κε ηε κνξθή past papers γηα ηελ εμάζθεζε ησλ 

ππνςεθίσλ πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ Ηνπλίνπ. Δθαξκφζηεθε θαη ιεηηνχξγεζε ζε ηάμεηο πνπ 

είραλ ζπκπιεξψζεη πάλσ απφ 500-550 ψξεο δηδαζθαιίαο, ζχλνιν σξψλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε επίπεδν Β2, ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ρνιείνπ. 

http://www.alte.org/


 

Όιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο απνηέιεζαλ ηνλ νδεγφ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

κνξθήο ηνπ παξφληνο ηεζη. Καηά ζπλέπεηα, κε γλψκνλα απηέο ηηο ζπληζηψζεο, 

πξνέθπςε ην αθφινπζν ηεζη. 

 

3.3 Πεξηγξαθή ηνπ Σεζη 

Ζ Καηαλφεζε ηνπ Γξαπηνχ Λφγνπ είλαη έλα απφ ηα πέληε κέξε ηνπ Γισζζηθνχ Σεζη 

γηα ηελ Δπάξθεηα ηεο Διιελνκάζεηαο, ην νπνίν αλακνξθψζεθε έηζη ψζηε λα 

αληηζηνηρεί ζηα επίπεδα Β1 θαη Β2 ηεο ALTE. ρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα βαζκνινγείηαη 

κε άξηζηα ηνπο 40 βαζκνχο. Ζ επηινγή ησλ θεηκέλσλ έγηλε κέζα απφ θείκελα ηεο 

επηθαηξφηεηαο κεηά απφ αλαδήηεζε ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά αιιά θαη ζην δηαδίθηπν.  

Αθνινπζεί ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θεηκέλσλ πνπ επηιέρζεθαλ. 
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10 
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Πίλαθαο 1. Παξνπζίαζε ησλ επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ 

 

Κάζε θείκελν έρεη ζηφρν λα εμεηάζεη θαη κηα δηαθνξεηηθή κηθξνδεμηφηεηα. 

πγθεθξηκέλα, ην πξψην θείκελν ην ζρεηηθφ κε ην κπνυθνηάδ ζην γάια πεξηιακβάλεη 

εξσηήκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο άπνςεο ησλ ζπλνκηιεηψλ ζε έλα blog 

ζην δηαδίθηπν. Σν δεχηεξν θείκελν έρεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο πξνεξρφκελεο πεγήο, ηεο θεληξηθήο ηδέαο θαη ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ 

θαζψο θαη βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, θαιεί ηνλ ππνςήθην λα αλαδηαηππψζεη 

πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ απινπνηψληαο ην ιφγν ηνπ, λα αλαγλσξίζεη ηη πεξηέρεηαη θαη ηη 

φρη ζε απηφ θαη λα βξεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα εγείξεη ην ζπγθεθξηκέλν 



άξζξν. Βέβαηα, πεξηιακβάλεη θαη ιεμηινγηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πιήξε 

θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ κέζα ζην θείκελν. 

Σν επφκελν θείκελν δίλεη δψδεθα ζπκβνπιέο γηα κηα ήξεκε δσή. Σν θείκελν 

είλαη ρσξηζκέλν ζηα δχν θαη νη ζπκβνπιέο παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθήλ 

αλνινθιήξσησλ παξαγξάθσλ. Ο εμεηαδφκελνο θαιείηαη λα βξεη ηε ζπλέρεηα ηνπο 

κεηαμχ δεθαελλέα θξάζεσλ/πξνηάζεσλ νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα. 

Γηα λα κπνξέζεη ν ππνςήθηνο λα βξεη ηε ζπλέρεηα ησλ παξαγξάθσλ, πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαλνεί εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ηε ζεκαζία ιέμεσλ απφ ηα 

ζπκθξαδφκελα, λα ζπκπεξαίλεη ηε ζπλέρεηα κηαο θξάζεο, λα γλσξίδεη πψο εθθξάδνληαη 

δηάθνξεο απφςεηο θαη λα θαηαλνεί ιεμηιφγην ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ.  

Σν ηειεπηαίν θείκελν δεηά απφ ηνλ εμεηαδφκελν λα αληηζηνηρίζεη ηνπο ηίηινπο 

ηαηληψλ κε ηηο πεξηιήςεηο ηνπο, δειαδή απνβιέπεη ζην λα θαηαιάβεη ν ππνςήθηνο 

βαζηθέο θαη δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο θάζε πεξίιεςεο, δεδνκέλνπ φηη θάπνηεο 

ηαηλίεο δηαζέηνπλ παξαπιήζηα ζεκαηνινγία αθξηβψο γηα λα κπνξέζεη ν εμεηαδφκελνο λα 

βαζηζηεί ζε ιεπηνκέξεηεο θαη φρη κφλν ζηε βαζηθή ηδέα. 

 

4. Εθαπμογή ηος γλυζζικού ηεζη 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη έιαβε ρψξα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΝΔΓ, 

ζηα πιαίζηα αμηνιφγεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ κε ζθνπφ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. ηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ εμήληα 

ελλέα ζπνπδαζηέο απφ ηξηάληα δηαθνξεηηθέο ρψξεο, έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν λα 

εληαρζνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα ζπνπδάζνπλ θπξίσο ζε πξνπηπρηαθφ 

επίπεδν, έλα κηθξφ πνζνζηφ ζε κεηαπηπρηαθφ, ελψ ειάρηζηνη ήηαλ ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ρψξεο θαη ε αμηνιφγεζε πνπ 

είραλ ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ θαηεγνξηνπνηεκέλε ζε ρακειή επίδνζε, κέηξηα 

θαη πςειή επίδνζε. 

 

 Δπίδνζε  Υακειή Μέηξηα Τςειή 

 Χώξα    

1 Διιάδα    2 2 1 

2 Οπθξαλία  1 1 4 

3 Ηνξδαλία 1 0 1 

4 Ρνπκαλία  3 0 4 



5 Αιβαλία  3 0 3 

6 Αξκελία  1 0 0 

7 Γεξκαλία  0 0 1 

8 Iλδία 0 0 1 

9 Bνζλία  1 0 0 

10 εξβία  2 0 0 

11 Βνπιγαξία  2 1 1 

12 Σνπξθία  0 0 1 

13 Απζηξαιία  0 0 1 

14 Ρσζία  3 1 3 

15 Κνλγθφ  1 0 0 

16 Γνπηλέα Μπηζάν 1 0 0 

17 Καλαδάο  1 1 0 

18 Νεπάι  1 0 0 

19 πξία  3 1 0 

20 Γεσξγία  3 0 2 

21 Κίλα  1 0 0 

22 Μνιδαβία  0 0 1 

23 Γαιιία  0 0 1 

24 Ηζπαλία  0 1 0 

25 Λεπθνξσζία 1 0 0 

26 Ηζξαήι  1 0 0 

27 Βξαδηιία  1 0 0 

28 Αθγαληζηάλ  1 0 0 

29 Ηξάλ  1 0 0 

30 Ηηαιία  1 0 0 

Πίλαθαο 2. Παξνπζίαζε ησλ ρσξψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο 

επίδνζεο ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ. 

  

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη νη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο φπσο ε 

Ρσζία, ε Ρνπκαλία, ε Οπθξαλία αιιά θαη ε γεηηνληθή Αιβαλία ηείλνπλ λα ζεκεηψλνπλ 

πςειέο επηδφζεηο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ελψ νη αξαβηθέο θαη νη  

αθξηθαληθέο ρψξεο ζεκεηψλνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά επίδνζεο. 

 

 πρλφηεηα εκθάληζεο Δθαηνζηηαία αλαινγία 

Valid ρακειή επίδνζε 36 52,2% 

 κέηξηα επίδνζε 8 11,6% 

 πςειή επίδνζε 25 36,2% 

 χλνιν 69 100,0 

Πίλαθαο 3. Δπίδνζε εμεηαδνκέλσλ ζηελ 

θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ. 

 



Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ εμεηαδνκέλσλ είρε 

ρακειή επίδνζε, έλα κηθξφ πνζνζηφ κέηξηα, ελψ έλα ζεκαληηθφ κέξνο απηψλ θαηάθεξε 

λα επηηχρεη πςειά πνζνζηά επίδνζεο. Σα πνζνζηφ απηά απνδεηθλχνπλ φηη ην ηεζη δελ 

ήηαλ ππεξβνιηθά δχζθνιν γηα ην επίπεδν ησλ ππνςεθίσλ δεδνκέλνπ φηη αξθεηνί 

έγξαςαλ πνιχ θαιά, αιιά νχηε θαη ππεξβνιηθά εχθνιν, εθφζνλ 52,2% ζπγθέληξσζε 

ρακειά πνζνζηά επίδνζεο.  

 

   Total Total 

    1ρακειή 2κέηξηα 3πςειή  

Reading 1 Count 26 9 1 36 

  % within reading 72,2% 25,0% 2,8% 100,0% 

  % within total 92,9% 42,9% 5,0% 52,2% 

  % of total 37,7% 13,0% 1,4% 52,2% 

 2 Count 0 7 1 8 

  % within reading ,0% 87,5% 12,5% 100,0% 

  % within total ,0% 33,3% 5,0% 11,6% 

  % of total ,0% 10,1% 1,4% 11,6% 

 3 Count 2 5 18 25 

  % within reading 8,0% 20,0% 72,0% 100,0% 

  % within total 7,1% 23,8% 90,0% 36,2% 

  % of total 2,9% 7,2% 26,1% 36,2% 

Total Count 28 21 20 69 

  % within reading 40,6% 30,4% 29,0% 100,0% 

  % within total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of total 40,6% 30,4% 29,0% 100,0% 

Πίλαθαο 4. Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ – ζπλνιηθή βαζκνινγία. 



Chi-Square Tests 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

 (2-sided) 

Pearson Chi-Square 53,711(a) 4 0,000 

Nν of Valid Cases 69   

Πίλαθαο 5. Έιεγρνο ρ2. 

 

ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο ζρέζεο επίδνζεο ζην ηεζη ζπλνιηθά θαη ζηε 

θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ, ην ηεζη ρ² έδεημε φηη ν δείθηεο ζπλάθεηαο είλαη 53,711 θαη 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ θξηηηθή ηηκή γηα 4 βαζκνχο ειεπζεξίαο (df) κε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (9,488). Δπνκέλσο, ζπλεπάγεηαη φηη δελ ηζρχεη ε κεδεληθή 

ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ δχν κεηαβιεηψλ, άξα ππάξρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν επηδφζεσλ. 

 Μεηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ηεζη πξνηάζεθαλ θάπνηεο αιιαγέο γηα ιφγνπο 

πξαθηηθφηεηαο. Σν επίπεδν δπζθνιίαο ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξέκεηλε ην ίδην, ην Β2, θαζψο απηφ είλαη ην επίπεδν γλψζεο ηεο 

γιψζζαο πνπ ζα επέηξεπε ηελ έληαμε ησλ ππνςεθίσλ ζε αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ. Ο 

ρξφλνο ησλ εμήληα ιεπηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηεζζάξσλ θεηκέλσλ δελ ήηαλ επαξθήο, 

γηα απηφ θαη ηα θείκελα κεηψζεθαλ ζε ηξία θαη αληίζηνηρα νη βαζκνί ζε 30 ζε ζχλνιν 

150 αληί γηα 40/200. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμέηαζε γηα ηελ επάξθεηα κε ηηο 

αιιαγέο ζηηο νπνίεο νδήγεζε ε εθαξκνγή ηνπ ηεζη θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

Τπήξμαλ ηξία θείκελα κε αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο βαζκνινγήζεθαλ 

ηζφπνζα. Σν πξψην θείκελν παξνπζίαδε πνιιέο νκνηφηεηεο κε ην ηειεπηαίν ηεο 

πξνεγνχκελεο εμέηαζεο. Δμέηαδε θπξίσο ηελ ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηε γεληθή ηδέα ησλ θεηκέλσλ θαζψο έπξεπε λα βξνπλ ηνλ θαηάιιειν 

ηίηιν γηα θάπνηεο κηθξέο εηδήζεηο ηεο επηθαηξφηεηαο. Σν δεχηεξν θείκελν είρε λα θάλεη 

κε ηε δηαηξνθή θαη ην δηαηηνιφγην ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη ε θαηαλφεζή ηνπ 

αμηνινγήζεθε κε ηε δνθηκαζία ηεο αληηζηνίρηζεο-ζπκπιήξσζεο πξνηάζεσλ φπσο 

αθξηβψο θαη ε δξαζηεξηφηεηα 3 – ζπκβνπιέο γηα κηα ήξεκε δσή. Σν ηξίην θείκελν ήηαλ 

ζρεηηθφ κε ηνπο ηξφπνπο εχξεζεο εξγαζίαο θαη απαηηνχζε ηε ζπκπιήξσζε θελψλ κέζα 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο κεηαμχ ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ ιεμηινγηθψλ επηινγψλ. 



 

ηελ παξνχζα θάζε, είκαζηε ζηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

εμέηαζεο ηνπ Ηνπλίνπ, ε νπνία θέηνο ζα είλαη πην ιεπηνκεξήο, θαζψο επηρεηξνχκε λα 

εμεηάζνπκε ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο μερσξηζηά θαη λα 

πξνρσξήζνπκε θαη ζε έλα πεξαηηέξσ item analysis. Θεσξνχκε επηηαθηηθή ηελ θάζε 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο θαζψο εμππεξεηεί ηελ αλάγθε 

δεθάδσλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θάζε ρξφλν ρξεηάδνληαη κηα πηζηνπνίεζε γλψζεο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο γηα λα κπνξέζνπλ λα εγγξαθνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 



Παξάξηεκα 

 

 

Κείκελν 1 

 

Μπντθνηάδ ΣΩΡΑ ζην θξέζθν γάια 

 

Η Μαξία ιέεη: June 2nd, 2008 at 4:40 pm 

Ννκίδσ φηη ε θίλεζε απηή ήηαλ κηα πνιχ θαιή ηδέα θαη ηελ ππνζηεξίδσ απνιχησο. 

Διπίδσ ζην κέιινλ λα ζπλερηζηεί θαη ζε άιια πξντφληα ψζηε λα κπνξέζνπκε επηηέινπο 

λα ξίμνπκε ηηο ηηκέο. 

 

Ο Αιέμαλδξνο ιέεη: June 6th, 2008 at 7:05 pm  

ΔΗΜΑΣΔ ΝΔΟΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΘΖΒΑ. ΔΚΣΡΔΦΟΤΜΔ 70 

ΑΓΔΛΑΓΔ. ΛΤΠΟΜΑΣΔ ΓΗΑ Ο,ΣΗ ΚΑΝΔΣΔ ΓΗΑ ΑΤΣΟΝ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ... 

(Blog απφ ηελ ηζηνζειίδα www.ekpizo.gr) 

 

Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ παξαπάλσ αηόκσλ; πκθσλνύλ απνιύησο κε ην 

κπντθνηάδ ζην γάια, ζπκθσλνύλ ζε κεξηθά ζεκεία ή δηαθσλνύλ κε απηή ηελ 

θίλεζε; (10 βαζκνί) 

 

 πκθσλεί 

απνιύησο 

πκθσλεί 

ζε κεξηθά ζεκεία 

 

Γηαθσλεί 

 

Μαξία √   παπάδειγμα 

Αιέμαλδξνο     

 

http://ekpizo.gr/blog/archives/91#comment-117#comment-117
http://ekpizo.gr/blog/archives/91#comment-149#comment-149
http://www.ekpizo.gr/


Κείκελν 2 

 

ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, ε θιηκαηηθή αιιαγή κπνξεί λα πξνθαιέζεη άλνδν ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο κέρξη θαη θαηά 5 ρηιηνζηά θάζε ρξόλν, γηα ηα επόκελα 100 

ρξόληα. Η άλνδνο απηή, απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο, 

απεηιεί νιόθιεξα λεζηά πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειό επίπεδν ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

ηεο ζάιαζζαο ζηνλ Δηξεληθό θαη ηνλ Ιλδηθό Ωθεαλό. 

(απφ ηελ ηζηνζειίδα http://www.climate.wwf.gr) 

 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε όπσο ζην παξάδεηγκα.  

 

  (παξάδεηγκα)  

0.    Σν θείκελν απηό είλαη από:  

 Α. Έλα πεξηνδηθό  

 Β. Μηα εθεκεξίδα  

 Γ. Σν δηαδίθηπν  

1. Πνηνλ ηίηιν ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε ζε απηφ ην θείκελν;                 

 Α. Άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο   

 Β. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο ζηελ Δπξψπε   

 Γ. Σα κέηξα ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή  

2. Ση ζεκαίλεη ε ιέμε «επηπηψζεηο» ζην θείκελν;  

 Α. Δπηδξάζεηο  

 Β. Δθπνκπέο  

 Γ. Δλαιιαθηηθέο  

 

 

http://climate.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=120


Κείκελν 3 

 

Γηαβάδεηε ζε έλα πεξηνδηθό ζπκβνπιέο γηα κηα πην ήξεκε δσή. Σν πεξηνδηθό όκσο 

είλαη παιηό θη έηζη βιέπεηε θαζαξά κόλν ην πξώην κέξνο θάζε ζπκβνπιήο. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί, έρεηε ην δεύηεξν κέξνο. Να ζεκεηώζεηε ηε ζπλέρεηα θάζε 

ζπκβνπιήο, όπσο ζην παξάδεηγκα.  

 

Μπζηηθά γηα ήξεκε δσή 

Αο κνηξαζηνχκε, ινηπφλ, κεξηθά κπζηηθά γηα κηα πην ήξεκε δσή.  

0.   Νηπζείηε ζηα ιεπθά. Σα ξνύρα πνπ θνξάηε έρνπλ άκεζε επίδξαζε      (παπάδειγμα) 

1. Ξεθηλήζηε δέθα ιεπηά λσξίηεξα ηε κέξα ζαο. Έηζη, φρη κφλν ζα απνθχγεηε ην άγρνο 

ηεο πηζαλήο θαζπζηέξεζεο, 

2. Βάιηε ηέινο ζηελ αθαηαζηαζία. 

3. Βάιηε πξάζηλν ζηνπο ρψξνπο φπνπ εξγάδεζηε, θνηκάζηε θαη δείηε. Όζν 

4. Πεξπαηήζηε θαη ραξείηε ην. Αλ βαδίδεηε θαζεκεξηλά, φρη επεηδή είζηε 
 

5 παξά κέζα ζηα θαπζαέξηα θαη ζην ηζηκέλην. 

 Ζ θαηαλφεζε πξνο ηνπο άιινπο ζα ζαο βνεζήζεη λα κεηψζεηε ην άγρνο. 

4 ππνρξεσκέλνη, αιιά ζπλδπάδνληάο ην κε ηε ζσζηή δηάζεζε, ζα αλαθαιχςεηε έλαλ απφ 

ηνπο πην απνιαπζηηθνχο ηξφπνπο ραιάξσζεο.  

 ηνλ ειεχζεξφ ζαο ρξφλν κε θάηη δεκηνπξγηθφ. 

8 αηζηνδνμία θαη ζεηηθή ζθέςε, πνπ νδεγνχλ ζηελ εξεκία. 

0 ζην πώο ληώζεηε. 

10 Ζ αλζξψπηλε επαθή είλαη έλαο απφ ηνπο πην θαινχο ηξφπνπο γηα λα δηψμεηε ην άγρνο. 

 γπκλαζκέλνη, αιιά γηαηί έλαο θίινο ζαο ζάο ην πξφηεηλε, ε δηάζεζή ζαο ζα αιιάμεη 

ακέζσο.  

11 Σν λα ηξέθεηε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα θάπνηνλ, είλαη πξψηα απ’ φια επηβιαβέο γηα 

ζαο ηνπο ίδηνπο.  

 αιιά ζα θηάζεηε εγθαίξσο.  

6 κπνξεί λα ζαο επεξεάζεη θαη λα ζαο θάλεη πην λεπξηθνχο.  

 βιέπεηε θπηά γχξσ ζαο, δελ πξφθεηηαη λα αγρσζείηε. 

12 Αλ έρεηε πνιιέο απαηηήζεηο απφ ηνλ εαπηφ ζαο θαη ζπλερψο κεγαιεπήβνια ζρέδηα, ην 

κφλν πνπ ζα θαηαθέξεηε, είλαη λα ράζεηε ηελ εξεκία ζαο. 

1 αιιά θαη ζα έρεηε ρξφλν λα ραιαξψζεηε πξηλ απφ ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηά ζαο. 

3 πεξηζζφηεξν νμπγφλν αλαπλέεηε, ηφζν πην ήξεκνη ζα αηζζάλεζηε. 

9 γηα πξάμεηο πνπ δελ κπνξείηε πιένλ λα αιιάμεηε. 

2 Ζ έιιεηςε ηάμεο απμάλεη ην άγρνο θαη ηελ έληαζε. 

 (Κείκελν ηεο . Σαιαληηλνύ, «40 κπζηηθά γηα ήξεκε δωή», ζην πεξηνδηθό ΠΑΝΟΡΑΜΑ) 



 

 

Κείκελν 4  

 

Πνηνο από ηνπο ηίηινπο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηαηξηάδεη ζηηο 

πεξηιήςεηο απηώλ ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ; (8 βαζκνί) 

 

Παπάδειγμα 

Τίηλορ: Νο 2. Αζηεπίξ, Οβελίξ: Επισείπηζη Κλεοπάηπα 

Πεπίλητη: ε Κιενπάηξα αληηκεηωπίδεη δπζθνιίεο αθνύ έρεη βάιεη ζηνίρεκα κε ηνλ 

Καίζαξα όηη νη Αηγύπηηνη είλαη αθόκα άμηνη λα δεκηνπξγνύλ αμηνζαύκαζηα κλεκεία. Έρεη 

ινηπόλ δεζκεπηεί λα θαηαζθεπάζεη έλα κεγάιν παιάηη ζε ηξεηο κήλεο. Γηα λα ηα θαηαθέξεη 

ινηπόλ αλαδεηά ηε βνήζεηα ηωλ Γαιάηωλ. 

1. Σαμίδη ζηελ Άγξηα Φύζε   

2. Αζηεπίξ, Οβελίξ: Επισείπηζη Κλεοπάηπα 

 

Σίηινο: _______________________________ 

Πεξίιεςε: To έξγν είλαη εκπλεπζκέλν απφ ηελ αιεζηλή ηζηνξία, ελφο λεαξνχ πνπ 

απνθαζίδεη λα εγθαηαιείςεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επθνιία ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο, 

γηα λα αλαδεηήζεη ηελ πεξηπέηεηα ηαμηδεχνληαο. Σν ζπλαξπαζηηθφ ηνπ ηαμίδη ζα ηνλ 

νδεγήζεη ζηα άγξηα ηνπία ηεο Αιάζθα θαη ζα ηνλ θέξεη αληηκέησπν κε ηελ πην 

νπζηαζηηθή πξφθιεζε ηεο δσήο ηνπ. 
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