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1. Πλεονεκηήμαηα ηων εξεηάζεων γλωζζομάθειαρ μέζω ςπολογιζηή
Θ αξιοποίθςθ του Θ/Υ για τθ διευκόλυνςθ, τθν προςαρμογι και ειδικότερα τθν ενίςχυςθ
τθσ αξιολόγθςθσ τθσ γλωςςομάκειασ κακιερϊκθκε ςτισ οικονομικά πιο ανεπτυγμζνεσ
χϊρεσ ιδθ από τθ δεκαετία του 1980 και ο όροσ “computer assisted language assessment”
ζγινε γνωςτόσ από τθν ζκδοςθ πλθκϊρα μελετϊν που δθμοςιεφονταν με ολοζνα και
μεγαλφτερθ ςυχνότθτα (π.χ. Alderson 1988, Baker 1989, Brown 1992, Canale 1986, Davies
1983, Dunkel 1991, Larson & Madsen 1985). Οι μελζτεσ για ηθτιματα που προκφπτουν κακϊσ
αξιοποιοφνται οι Θ/Υ για τθν αξιολόγθςθ γλωςςομάκειασ αποτελοφν ςθμεία εκκίνθςθσ για
νζεσ ζρευνεσ και προςπάκειεσ βελτίωςθσ προϊόντων. Θ αξιολόγθςθ γλωςςομάκειασ με τθ
βοικεια Θ/Υ είναι πλζον ζνασ δυναμικόσ τομζασ που περιλαμβάνει μελζτεσ για το πϊσ οι
τεχνολογικζσ εξελίξεισ και θ αξιοποίθςι τουσ «φιλτράρουν» τθ μάκθςθ γενικότερα και τθν
εκμάκθςθ γλωςςϊν ειδικότερα.
Οι εξετάςεισ γλωςςομάκειασ είναι από τα δθμοφιλζςτερα αντικείμενα ςτο χϊρο τθσ
αξιολόγθςθσ με τθ χριςθ Θ/Υ. Από τθ δεκαετία του ’80 άρχιςε να δθμοςιεφεται πλικοσ
άρκρων και βιβλίων ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο (π.χ. Dandonoli 1989, Larson 1989, Stansfield
1986, Weiss 1983) και μζχρι τθ δεκαετία του ’90 (π.χ. Bergstrom, & Gershon 1992, Brown
1997, Corbel 1993, Laurier 1996, Madsen 1991, Burstein, Frase, Ginther, Grant 1996) είχε
αναπτυχκεί ζνα επιςτθμονικό πεδίο με το αγγλικό ακρϊνυμο CALT (“computer assisted
language testing”) από το οποίο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι θλεκτρονικζσ εξετάςεισ που
εντάςςονται ςε ζνα ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ςτο εξισ e-εξετάςεισ) που
ςταδιακά αποκτοφςαν ολοζνα και περιςςότερουσ υποςτθρικτζσ οι οποίοι εξιραν τα οφζλθ
των εξετάςεων με τθ βοικεια Θ/Υ ςε ςφγκριςθ με τισ ζντυπεσ εξετάςεισ – αυτζσ δθλαδι
ςτισ οποίεσ ο εξεταηόμενοσ χρθςιμοποιεί μολφβι και χαρτί (πρβλ. Chen, White, McCloskey,
Soroui & Chun 2011, Choi, Kim & Boo 2003, Garcia & Arias 2000, Lee 2004, Mazzeo,
Druesne, Raffeld, Checketts & Muhlstein 1991).
Κακϊσ θ τεχνολογία είχε αρχίςει να ειςχωρεί για τα καλά ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, θ
αξιολόγθςθ γλωςςομάκειασ (και όχι μόνο) αναπτφςςονταν ραγδαία δείχνοντασ και ζντονο
ενδιαφζρον για τα προςαρμοςτικά τεςτ – γνωςτά με το ακρϊνυμο CAT (“computer
adaptive testing”) που μποροφςαν να αξιοποιθκοφν τόςο για τθ γλωςςομάκεια όςο και για
μια ςειρά από άλλεσ δραςτθριότθτεσ τθσ κοινωνικισ και επαγγελματικισ ηωισ. Τα
προςαρμοςτικά τεςτ υποςτθρίηουν τθν ανάκεςθ ερωτθμάτων αντίςτοιχου επιπζδου
δυςκολίασ με τισ ικανότθτεσ του εκάςτοτε εξεταηόμενου κατά τθν διαδικαςία εξζταςθσ.
Ρρόκειται για ζνα ςφςτθμα που «προςαρμόηεται» ςτισ γνϊςεισ και τισ ανάγκεσ του
εκάςτοτε υποψιφιου (πρβλ. Brown & Iwashita 1996, Lunz & Bergstrom 1994, Lunz,
Berstrom & Wright 1992, Mislevy, Chapelle, Chung & Xu 2008, Stevenson & Gross 1991,
Wainer 2000, Wainer, Dorans, Flaugher, Green, Mislevy, Steinberg & Thiessen 2000, Young,
Shermis, Brutten & Perkins 1996).
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Ραράλλθλα, άρχιςε να υιοκετείται και θ ιδζα του διαβακμιςμζνου θλεκτρονικοφ τεςτ ςτισ
εξετάςεισ μζτρθςθσ και πιςτοποίθςθσ του επιπζδου γλωςςομάκειασ περιλαμβάνοντασ
δοκιμαςίεσ από το χαμθλότερο επίπεδο (Α1) μζχρι το υψθλότερο (Γ2). To διαβακμιςμζνο
θλεκτρονικό τεςτ, γνωςτό και ωσ I&T (Integrated Testing), επιτυγχάνεται ςυνικωσ με ζνα
λογιςμικό που προγραμματίηει ποικιλοτρόπωσ τθ διαδικαςία με τθν οποία οι ενότθτεσ ι
ςτοιχεία του τεςτ ςυνδυάηονται ςε ομάδεσ προκειμζνου να διοχετευτοφν ςτον
εξεταηόμενο. Ωςτόςο, θ διαβάκμιςθ μπορεί να επιτευχκεί ςε κάποιο βακμό και ςε ζντυπεσ
εξετάςεισ γλωςςομάκειασ – όπωσ γίνεται με τισ ζντυπεσ εξετάςεισ για το Κρατικό
Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ (ΚΡΓ), για λόγουσ που κα αναφερκοφν ςυνοπτικά ςτο κφριο
μζροσ του παρόντοσ άρκρου.
Το Ρροςαρμοςτικό Θλεκτρονικό Τεςτ γλωςςομάκειασ (ςτο εξισ ΡΘΤ) χρθςιμοποιεί
εξελιγμζνθ τεχνολογία για να παρζχει εξατομικευμζνθ αξιολόγθςθ των γνϊςεων και
ικανοτιτων του εξεταηόμενου. Συγκεκριμζνα, ςχεδιάηεται για να προςαρμόηει το επίπεδο
δυςκολίασ των ερωτθμάτων που «παράγει» (επιλζγοντασ με ειδικοφσ αλγόρικμουσ από μια
τεράςτια δεξαμενι ερωτθμάτων) ϊςτε να ταιριάηουν με το προφίλ του εξεταηόμενου. Ρϊσ
ακριβϊσ λειτουργεί το ςφςτθμα που υποςτθρίηει το ΡΘΤ; Ξεκινάει ο εξεταηόμενοσ να
απαντιςει ζνα item. Εάν θ απάντθςθ που δϊςει είναι λάκοσ, το ςφςτθμα τοφ δίνει ςτθ
ςυνζχεια ζνα ευκολότερο item. Αν και αυτό το απαντιςει λάκοσ του δίνει ζνα ακόμθ
ευκολότερο. Αν όμωσ απαντιςει ςωςτά, το επόμενο ερϊτθςθ κα είναι πιο δφςκολθ, κ.ο.κ.
Το ΡΘΤ κεωρείται ωσ θ «αιχμι» τθσ τεχνολογίασ τθσ αξιολόγθςθσ επειδι ςυνιςτά
ςθμαντικι προςπάκεια μζτρθςθσ ατομικϊν γνϊςεων και ικανοτιτων με μεγάλθ ακρίβεια
(πρβλ. π.χ. Chalhoub-Deville 1999; Chapelle & Douglass 2006, Dodd, De Ayala & Koch 1995,
Foulcher 2003, Gershon 2005, Laurier 1999, Ockey 2009) και οι υποςτθρικτζσ του
επιςθμαίνουν πωσ αυτοφ του τφπου θ εξζταςθ δεν ζχει τα μειονεκτιματα που ςυνδζονται
με τθ φφςθ των τυποποιθμζνων (standardized) τεςτ, ψθφιακισ ι ζντυπθσ μορφισ, επειδι
ςτθρίηονται ςε μια ενιαία προςζγγιςθ για όλουσ και δεν ςζβονται τισ ατομικζσ ι ςυλλογικζσ
ιδιαιτερότθτεσ, όπωσ π.χ. εκνότθτασ, γλωςςικοφ υπόβακρου, θλικίασ, επίπεδο
γραμματιςμοφ, κ.ά.
Αν και το ςφςτθμα που παράγει το ΡΘΤ είναι ιδιαίτερα απαιτθτικό ςτθν καταςκευι του,
δεδομζνου ότι χρειάηεται τισ εξειδικευμζνεσ διεπιςτθμονικζσ γνϊςεισ και ςχετικά μεγάλθ
δαπάνθ τόςο για τον τεχνικό ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ όςο για τθν ανάπτυξθ τθσ
Δεξαμενισ Ριλοταριςμζνων Ερωτθμάτων, θ χριςθ του ςε ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ του κόςμου
για εξετάςεισ γλωςςομάκειασ και άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων γίνεται ολοζνα πιο
διαδεδομζνθ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα και τθν αυξανόμενθ τελειοποίθςθ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν και αξιοποίθςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων. Οπότε τα πλεονεκτιματα του
ΡΘΤ γίνονται ακόμθ περιςςότερα. Για παράδειγμα, με το ΡΘΤ θ μζτρθςθ του επιπζδου
γλωςςομάκειασ είναι αποτελεςματικότερθ επειδι είναι ακριβζςτερθ και χρειάηεται
λιγότερο χρόνο για να ολοκλθρωκεί από ότι ςε παραδοςιακά ζντυπα ι ψθφιακισ μορφισ
τεςτ. Επίςθσ τα αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ είναι άμεςα διακζςιμα ςτον εξεταηόμενο και
τον εκπαιδευτικό που λαμβάνουν πλθροφορίεσ για τισ μακθςιακζσ του ανάγκεσ –
πλθροφορίεσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν για να βοθκιςουν οι εκπαιδευτικοί τουσ
μακθτζσ τουσ ι για να βελτιϊςουν τθν επίδοςι τουσ οι ίδιοι οι εξεταηόμενοι-μακθτζσ.
Ανάμεςα ςτα ςθμαντικά δυνθτικά οφζλθ του ΡΘΤ είναι το γεγονόσ ότι το ςφςτθμα κακαυτό
διαςφαλίηει το αδιάβλθτο τθσ κάκε εξζταςθσ αφοφ ο μθχανιςμόσ επιλογισ ερωτθμάτων
διαλζγει «τυχαία», αλλά με γνϊμονα τισ εξατομικευμζνεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ του κάκε
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εξεταηόμενου, από ζνα πλικοσ ερωτθμάτων που ζχουν καταχωριςτεί ςτθ Δεξαμενι
Ριλοταριςμζνων Ερωτθμάτων. Επίςθσ, το ΡΘΤ μπορεί να βοθκιςει ςτθν ταυτοποίθςθ του
επιπζδου γλωςςομάκειασ (ι, ςτθν περίπτωςθ αξιοποίθςισ του για άλλεσ μορφζσ
αξιολόγθςθσ άλλου τφπου μάκθςθσ) με μεγαλφτερθ ακρίβεια από τισ παραδοςιακζσ
ζντυπεσ ι τισ απλζσ εξετάςεισ ςε ψθφιακι μορφι και ειδικά όταν πρόκειται για μακθτζσ
που είναι ςτα χαμθλότερα και υψθλότερα άκρα του φάςματοσ μζτρθςθσ. Το ΡΘΤ
υποςτθρίηουν πολλοί πωσ είναι ιδιαίτερα ελκυςτικό επειδι θ πορεία μζχρι το τελικό
αποτζλεςμα (τθσ διάγνωςθσ του επιπζδου γλωςςομάκειασ του εξεταηόμενου) είναι πιο
ςφντομθ, λιγότερο κουραςτικι και οι δοκιμαςίεσ καλφτερα ταξινομθμζνεσ από ότι ςτθν
παραδοςιακι ζντυπθ ι ψθφιακι εξζταςθ.
Ωςτόςο, το ΡΘΤ προσ το παρόν προςφζρει τθ δυνατότθτα εξζταςθσ κατανόθςθσ γραπτοφ
και προφορικοφ λόγου και όχι και παραγωγισ επειδι θ προςλθπτικι ικανότθτα μπορεί
εφκολα να ελεγχκεί μζςω items ςυγκλίνουςασ παραγωγισ λόγου, δθλαδι μζςω
«κλειςτϊν» ερωτθμάτων που ζχουν μία απάντθςθ ι ζναν ςυγκεκριμζνο αρικμό
προβλζψιμων απαντιςεων που μποροφν να ειςαχκοφν ςτο ςφςτθμα και ζτςι ο Θ/Υ να
βρίςκει τθ ςωςτι ι λάκοσ απάντθςθ με αυτοματοποιθμζνο τρόπο. Πμωσ, και δυνατότθτα
αξιοποίθςισ του και για τθν εξζταςθ παραγωγισ γραπτοφ λόγου είναι προ των πυλϊν
κακϊσ θ τεχνολογία εξελίςςεται και αναπτφςςονται ποικίλεσ ςχετικζσ εφαρμογζσ που
αφοροφν τθν αυτοματοποιθμζνθ βακμολόγθςθ γραπτοφ λόγου με τθ βοικεια Θ/Υ (πρβλ.
π.χ. Chapelle 2010, Link, Dursun, Karakaya & Hegelheimer 2014, Deane 2013, Dikli & Bleyle
2014, Elliot & Williamson 2013, McNamara, Crossley, Roscoe, Allen & Dai 2015, Weigle
2013, Cotos 2011). Ρρόκειται για μια διαδικαςία που ζχει γίνει γνωςτι ωσ AES – ακρϊνυμο
για “automated essay scoring” θ οποία απαιτεί τθν χριςθ εξειδικευμζνων θλεκτρονικϊν
προγραμμάτων που βακμολογοφν αξιοποιϊντασ τισ αρχζσ επεξεργαςίασ φυςικισ γλϊςςασ
(natural speech processing) – μια διαδικαςία ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι θ ταξινόμθςθ ζνα
μεγάλου ςυνόλου κειμενικϊν οντοτιτων ςε ζνα μικρό αρικμό διακεκριμζνων κατθγοριϊν,
που αντιςτοιχοφν ςε τιμζσ που ζχουν οριςτεί εκ των προτζρων. Θ ςχετικι τεχνολογία
γίνεται ολοζνα και πιο ακριβισ και προβλζπεται μάλιςτα πωσ κα είναι πιο αξιόπιςτθ από
τθν βακμολογία με ανκρϊπινο χζρι, γεγονόσ που κα μποροφςε να αυξιςει τθν
αποτελεςματικότθτα και να μειϊςει το κόςτοσ των τυποποιθμζνων τεςτ μεγάλθσ κλίμακασ.
Τζλοσ, κακϊσ αναπτφςςεται θ τεχνολογία τθσ επεξεργαςίασ φυςικοφ λόγου, προβλζπεται
πωσ το ΡΘΤ κα μπορεί να αξιοποιθκεί ςφντομα και για τθν αξιολόγθςθ παραγωγισ
προφορικοφ λόγου. Ακόμθ και τϊρα υπάρχουν εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ
μζτρθςθ τθσ ικανότθτασ φωνολογικισ ικανότθτασ του εξεταηόμενου και όχι μόνο –
ιδιαίτερα ςτθν αγγλικι, αλλά και τθ γαλλικι, γερμανικι, ιταλικι και ιςπανικι γλϊςςα
(πρβλ. π.χ. Bernstein, Chapelle & Chung, 2010, Cox & Davies 2012, Van Moere, & Cheng
2010, Zechner, Higgins, Xi & Williamson 2009).
Ρολλοί επιςτιμονεσ από το χϊρο τθσ γλωςςοδιδακτικισ όπωσ οι Brown (1997), Chapelle
(2001, 2003), Dunkel (1991), Fulcher & Davidson (2007), Howell and Hricko (2006), Jamieson
(2005), Van der Linden & Glas (2000) και Winke & Fei (2008) ζχουν αναλφςει τα
πλεονεκτιματα των e-εξετάςεων γλωςςομάκειασ ιδιαίτερα ςε ςθμαντικζσ εξετάςεισ (high
stakes testing) που αφοροφν μεγάλο αρικμό υποψθφίων –εξετάςεισ που κα κακορίςουν το
μζλλον τουσ με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο. Ριο ςυγκεκριμζνα:
 Στο πλαίςιο ενόσ ςυνολικοφ ςυςτιματοσ e-εξετάςεων αντιμετωπίηονται
διαδικαςτικά ηθτιματα, κακϊσ και ηθτιματα διαχείριςθσ και προγραμματιςμοφ των
εξετάςεων που χωρίσ τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ είναι δυςεπίλυτα, χρονοβόρα, και
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απαιτοφν ςχετικά μεγάλεσ δαπάνεσ ενϊ με τθν χριςθ τθσ τεχνολογίασ τα ηθτιματα
αυτά ξεπερνιοφνται αρκετά εφκολα. Για παράδειγμα, οι ζντυπεσ εξετάςεισ για
μεγάλο αρικμό υποψθφίων πρζπει να γίνονται ςε κακοριςμζνο χρόνο και τόπο, ενϊ
οι θλεκτρονικζσ εξετάςεισ μποροφν να γίνονται ςε χρόνο και τόπο και βολεφουν τον
υποψιφιο και δεν τον υποχρεϊνουν να υποβλθκεί ςε ζξοδα μετακίνθςθσ, όπωσ
ςτθν περίπτωςθ των ζντυπων εξετάςεων. Τα τεςτ διοχετεφονται μζςω του Θ/Υ επί
τόπου. Δεν χρειάηεται να γίνει αποςτολι των κεμάτων θ οποία και κοςτίηει και
ενζχει κινδφνουσ διαβλθτότθτασ τθσ διαδικαςίασ. Οφτε χρειάηεται να αποςταλοφν
οι απαντιςεισ των εξεταηόμενων ςτα βακμολογικά κζντρα, ϊςτε να γίνει
επεξεργαςία των αποτελεςμάτων τα οποία κα πρζπει να ανακοινωκοφν ςτουσ
υποψιφιουσ. Πλεσ αυτζσ οι ενζργειεσ απαιτοφν ενζργεια, χρόνο και χριμα, ενϊ με
τισ e-εξετάςεισ αυτά τα προβλιματα αυτά επιλφονται με μεγάλθ ευκολία (πρβλ. π.χ.
Roever 2001).
Οι e-εξετάςεισ παρζχουν ςτον εξεταηόμενο ομοιογενείσ πλθροφορίεσ ςτον
εξεταηόμενο ωσ προσ τθ διαδικαςία τθσ εξζταςθσ και ωσ προσ τισ οδθγίεσ των
δοκιμαςιϊν. Ππωσ φαίνεται από τα παραδείγματα εξζταςθσ του e-ΚΡΓ, όλοι οι
εξεταηόμενοι λαμβάνουν ακριβϊσ τισ ίδιεσ οδθγίεσ, για τισ οποίεσ ζχουν
πλθροφορθκεί εκ των προτζρων πράγμα που τουσ βοθκά να ξεπεράςουν το φόβο
και τθ ςφγχυςθ που προκαλεί το άγχοσ για τθν εξζταςθ.
Θ e-εξζταςθ είναι δυνατόν να εξαςφαλίςει τεςτ τα οποία περιλαμβάνουν αυκεντικά
κείμενα με τα πρωτότυπα γραφικά τουσ, με ιχο και εικόνα ςτατικι ι κινοφμενθ (π.χ. ςε
βίντεο), κακϊσ επίςθσ τεςτ προςομοίωςθσ τθσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ ςτόχου ςε
πραγματικζσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ, ενιςχφοντασ τθν πικανότθτα μεγαλφτερθσ
αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των δοκιμαςιϊν και τθσ επικοινωνιακισ γλωςςικισ ικανότθτασ
του εξεταηόμενου (πρβλ. π.χ. Wagner 2008 και 1010)
Στθν e-εξζταςθ, ο Θ/Υ ζχει τθ δυνατότθτα να μετράει το χρόνο, όπωσ κα διαπιςτϊςει ο
αναγνϊςτθσ από τα δείγματα τθσ e-εξζταςθσ του ΚΡΓ. Δθλαδι, μπορεί να ελζγξει και
να καταγράψει το χρόνο που χρειάηεται ο εξεταηόμενοσ για να ολοκλθρϊςει μια
δοκιμαςία. Μπορεί επίςθσ να καταγράψει και διάφορεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ
διαδρομζσ που κάνει ο εξεταηόμενοσ για να ολοκλθρϊςει ζνα τεςτ ι μζροσ αυτοφ,
προςφζροντασ ςτουσ υπεφκυνουσ για τθν e-εξζταςθ μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τισ
ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιεί και αυτι θ εικόνα μπορεί να είναι πολλαπλϊσ
αξιοποιιςιμθ. Ππωσ υποςτθρίηει και ο Alderson (1990), ο Θ/Υ μπορεί να καταγράψει τθ
διαδρομι που κάνει ο εξεταηόμενοσ κακϊσ απαντάει ςτα items ενόσ τεςτ,
αποτυπϊνοντασ πόςο ςυχνά επιςτρζφει ςε ζνα item ι μια δοκιμαςία, πόςο ςυχνά
διορκϊνει τισ απαντιςεισ του, πόςο ςυχνά ηθτά βοικεια, κλπ. Οι απαντιςεισ ςε αυτά
τα ερωτιματα μπορεί να είναι πολφ χριςιμεσ αφενόσ για να κατανοιςει ο ερευνθτισ
τισ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων που χρθςιμοποιεί ο εξεταηόμενοσ και
αφετζρου για να διαπιςτϊςει ο εκπαιδευτικόσ το επίπεδο απόδοςθσ του μακθτι.
Θ e-εξζταςθ και ιδιαίτερα θ προςαρμοςτικι και διαβακμιςμζνθ e-εξζταςθ προςφζρει
μια εξατομικευμζνθ εμπειρία ςτον εξεταηόμενο κακϊσ ο Θ/Υ, χρθςιμοποιϊντασ
ψυχομετρικζσ μεκόδουσ, μπορεί να υπολογίςει ποιο item, ποιο κείμενο, ποια
δοκιμαςία ταιριάηει καλφτερα με το επίπεδο γλωςςομάκειασ του υποψθφίου ι και με
άλλα χαρακτθριςτικά του όπωσ θλικία, επίπεδο εκπαίδευςθσ, γνϊςθ άλλων γλωςςϊν,
κτλ. (πρβλ. π.χ. Gershon 2005, Suvorov & Hegelheimer 2014)
Θ e-εξζταςθ ςυχνά δεν ζχει τουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ που ζχουν οι ζντυπεσ
εξετάςεισ, οι οποίεσ διενεργοφνται ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο και τόπο. Πταν πρόκειται
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για e-εξζταςθ, ο εξεταηόμενοσ μπορεί να επιλζξει τον τόπο και τον χρόνο κατά τον
οποίο κα λάβει μζροσ ςτθν e-εξζταςθ, ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ επιτρζπει ςτον
εξεταηόμενο απαντιςει ςτισ δοκιμαςίεσ ςτο δικό του ρυκμό.
Θ e-εξζταςθ εγγυάται άμεςα αποτελζςματα και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εξαςφαλίηει
και ανατροφοδότθςθ (πρβλ. π.χ. Bejar & Braun 1994)
Θ e-εξζταςθ επίςθσ παρζχει μια ακριβζςτερθ εκτίμθςθ των γλωςςικϊν ικανοτιτων του
εξεταηόμενου δεδομζνου ότι αξιοποιεί ψυχομετρικοφσ υπολογιςμοφσ οι οποίοι
προςφζρουν άπειρεσ δυνατότθτεσ τόςο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ όςο και ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ (πρβλ. π.χ. Bunderson, Inouye & Olsen 1989, Dorans 1990, Green
1988, Henning 1991, Henning, Johnson, Boutin & Rice 1994, Jamieson, Campell, Norfleet
& Berbisada 1993).
Θ e-εξζταςθ εγγυάται το αδιάβλθτο τθσ διαδικαςίασ τθσ εξζταςθσ πολφ περιςςότερο
από τθν παραδοςιακι ζντυπθ εξζταςθ επειδι ο μεγάλοσ όγκοσ των δεδομζνων και θ
ποικιλία των τρόπων διοχζτευςθσ τουσ ςε διαφορετικοφσ εξεταηόμενουσ επιτρζπει τθν
παροχι εντελϊσ διαφορετικϊν τεςτ ςε κάκε εξεταηόμενο.
Θ e-εξζταςθ ζχει ποικίλεσ δυνατότθτεσ προςβαςιμότθτασ ςε άτομα με ειδικζσ
μακθςιακζσ ανάγκεσ ι/και φυςικι αναπθρία (πρβλ. Hansen, Mislevy, Steinberg, Lee &
Forer 2005, Huang, Clark, Milczarksi, Raby 2011, Lange 1990).
Τζλοσ, θ e-εξζταςθ ςε ςφγκριςθ με τθν παραδοςιακι εξζταςθ με μολφβι και χαρτί
απαιτεί λιγότερο χρόνο για να ολοκλθρωκεί (πρβλ. π.χ. Madsen (1991), Kaya-Carton,
Carton & Dandonoli (1991) και Laurier (1999).

Τα πλεονεκτιματα των e-εξετάςεων προβλζπεται να πολλαπλαςιαςτοφν όταν επιλυκοφν
οριςμζνα ηθτιματα όπωσ αυτό τθσ εξακρίβωςθσ τθσ ταυτότθτασ του υποψιφιου – πράγμα
που κα επζτρεπε να γίνεται θ e-εξζταςθ από οπουδιποτε και με οποιοδιποτε θλεκτρονικό
μζςο ςαν τον Θ/Υ, το tablet, το τθλζφωνο, αν και το μζγεκοσ τθσ οκόνθσ του μζςου
δθμιουργεί κάποιουσ περιοριςμοφσ ςτον τρόπο που εμφανίηονται τα κείμενα και
γενικότερα οι δοκιμαςίεσ. Ράντωσ, ακόμθ και ςε μεγάλεσ οκόνεσ Θ/Υ, το μζγεκοσ ενόσ
κειμζνου πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ από τουσ ςχεδιαςτζσ τθσ e-εξζταςθσ (τόςο τουσ
τεχνικοφσ όςο και τουσ ςυγγραφείσ δοκιμαςιϊν) ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κείμενα
κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου. Επίςθσ, κα αυξθκοφν τα πλεονεκτιματα όταν το κόςτοσ τθσ
τεχνολογίασ και τθσ ςυντιρθςισ τθσ μειωκεί ακόμθ περιςςότερο και όταν κα ζχει
δθμιουργθκεί μεγαλφτερθ εμπειρία ςυνεργαςίασ μεταξφ των πλθροφορικϊν και τεχνικϊν
εμπειρογνϊμων από τθ μια και υπολογιςτικϊν γλωςςολόγων και δοκιμαςιολόγων από τθν
άλλθ.

2. Η πεπίπηωζη ηος ΚΠΓ και η ηλεκηπονική εκδοσή ηοςi
2.1 Σύνηομο ιζηοπικό ηος ΚΠΓ
Οι επιςτιμονεσ τθσ γλωςςοδιδακτικισ των Τμθμάτων Ξζνων Γλωςςϊν και Φιλολογιϊν του
ΕΚΡΑ και ΑΡΘ και οι εκπαιδευτικοί ξζνων γλωςςϊν ιδθ από τθ δεκαετία του ’90
διατφπωναν δθμόςια το αίτθμα τουσ να γίνονται εξετάςεισ γλωςςομάκειασ από ελλθνικό
φορζα και να μθν λυμαίνονται τον χϊρο αυτό (που είναι πολιτικά και ιδεολογικά
φορτιςμζνοσ) ξζνοι οργανιςμοί ιδιωτικϊν ςυμφερόντων που «πουλοφν» τα πιςτοποιθτικά
τουσ («πτυχία» όπωσ πολλζσ φορζσ ςυνειδθτά αποκαλοφν τα πιςτοποιθτικά – ενϊ πτυχίο
χορθγείται μόνο μετά από τθν ολοκλιρωςθ επιτυχϊν πανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν).
Γνωρίηοντασ πωσ θ ελλθνικι κοινωνία δίνει ιδιαίτερθ αξία ςτθ γνϊςθ (και ειδικά όταν αυτι
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ςυνοδεφεται από κάποιο πιςτοποιθτικό) ξζνων γλωςςϊν, και ζχοντασ ςυνείδθςθ πωσ κα
ζπρεπε να μπει μια τάξθ ςτο άναρχο τοπίο που επικρατεί ςτο τοπίο τθσ πιςτοποίθςθσ
γλωςςομάκειασ ςτθν Ελλάδα, ο κλάδοσ τθσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ επεδίωκε τθν
ανάπτυξθ ενόσ ελλθνικοφ ςυςτιματοσ εξετάςεων ξζνων γλωςςϊν ϊςτε, μεταξφ άλλων, να
ςταματιςει και θ εκροι οικονομικϊν πόρων προσ το εξωτερικό.
Το ΚΡΓ κεςμοκετικθκε το 1999 με τον με το Ν. 2740, με τθν ελπίδα πωσ οριςμζνα από τα
παραπάνω προβλιματα κα εξαλείφονταν. Ωςτόςο, θ μζχρι τϊρα λειτουργία του κεςμοφ
δεν επζτρεψε τθ ρφκμιςι τουσ με αποτζλεςμα να υπάρχει ζνα άκρωσ ανταγωνιςτικό
περιβάλλον (ειδικά ωσ προσ τθν αγγλικι γλϊςςα) χωρίσ ο ανταγωνιςμόσ να ςυμβάλει ςτθν
επικράτθςθ των πιο ζγκυρων ι αξιόπιςτων ςυςτθμάτων από τα 50 και πλζον που
«αναγνωρίηει» το ΑΣΕΡ, το οποίο βεβαίωσ δεν ζχει ουδεμία επίςθμθ δικαιοδοςία
διαπίςτευςθσ ςυςτθμάτων πιςτοποίθςθσ.1 Για να επιτευχκεί ο ςκοπόσ αυτόσ κα ζπρεπε το
κράτοσ (ειςακοφγοντασ τουσ ειδικοφσ που ζχουν πολλζσ φορζσ κάνει ποικίλεσ προτάςεισ
προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ), προςτατεφοντασ και το δικό του ςφςτθμα, να ζχει
κεςμοκετιςει ποιοτικοφσ κανόνεσ, όρουσ ςυγκριςιμότθτασ και κριτιρια διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ των διαφόρων πιςτοποιθτικϊν γλωςςομάκειασ. Δεδομζνου ότι θ κατάςταςθ
παραμζνει θ ίδια και μετά τθ κεςμοκζτθςθ του ΚΡΓ, οι κρατικζσ εξετάςεισ ξζνων γλωςςϊν
εξακολουκοφν να αποτελοφν απλά και μόνο μια εναλλακτικι και το ςφςτθμα να εξαρτάται
από τισ εκάςτοτε οικονομικζσ ςυνκικεσ που εν πολλοίσ κακορίηουν τθν εξζλιξθ του.
Ο νόμοσ 2740 του 1999 δεν εφαρμόςτθκε αμζςωσ μολονότι δθμιουργικθκε ςτο Υπουργείο
Ραιδείασ, που ζχει τθν ευκφνθ διενζργειασ των εξετάςεων και ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ
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Το αν «αναγνωρίηεται» το ΚΡΓ για εργαςία και ςπουδζσ ι όχι το ρωτοφν πολλοί ςυμπολίτεσ μασ επειδι
οριςμζνοι που ζχουν οικονομικά ςυμφζροντα και άλλοι που ζχουν άγνοια διαδίδουν πωσ το ΚΡΓ, ςε
αντιδιαςτολι με τα ξζνα πιςτοποιθτικά δεν αναγνωρίηεται ςτο εξωτερικό και πωσ ζχει θμερομθνία λιξθσ
εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ. Θ αλικεια όμωσ είναι ότι (α) αναγνωρίηεται αυτόματα από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
όλων των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αφοφ φζρει τθ ςφραγίδα οργανιςμοφ δθμοςίου ςυμφζροντοσ (του
Υπουργείου Ραιδείασ) κράτουσ μζλουσ τθσ, (β) δεν ζχει θμερομθνία λιξθσ. Αναφορικά με το τελευταίο, κα
πρζπει να ειπωκεί πωσ τα πιςτοποιθτικά αυτά κακαυτά δεν ζχουν θμερομθνία λιξθσ… ςαν τα τρόφιμα. Ο
κάκε οργανιςμόσ όμωσ, που ζχει ωσ κριτιριο προςόντων για ςπουδζσ ι εργαςία ζνα πιςτοποιθτικό
γλωςςομάκειασ, μπορεί, αν επικυμεί, να δθλϊςει πωσ ηθτά το πιςτοποιθτικό αυτό (όποιο και αν είναι) να
είναι των δφο ι τριϊν τελευταίων ετϊν. Ωσ προσ τθν αυτόματθ αναγνϊριςθ του ΚΡΓ να ςθμειωκεί επίςθσ πωσ
αυτό δεν ςυμβαίνει με τα περιςςότερα ξζνα πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ, τα οποία εκδίδονται από
ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ – ιδιαίτερα αυτά που πιςτοποιοφν τθν αγγλομάκεια. Πλα τα πιςτοποιθτικά για τα
αγγλικά, ακόμθ και τα πιο γνωςτά, εκδίδονται από ιδιωτικά ινςτιτοφτα ι επιχειριςεισ (Cambridge ESOL,
Michigan, TOEFL, IELTS) και τισ εξετάςεισ τουσ – όπωσ απαιτοφν οι ςτρατθγικζσ μάρκετινγκ – τισ προβάλουν,
τισ προωκοφν και τισ διαφθμίηουν και φροντίηουν θ διενζργειά τουσ να είναι λειτουργικι προσ όφελοσ του
χριςτθ για να προςελκφουν πελατεία. Επίςθσ, επειδι οι οργανιςμοί αυτοί αποφζρουν κζρδθ ςτισ χϊρεσ όπου
εδρεφουν, θ πολιτεία ςτθν οποία εδρεφουν τα ςτθρίηει (και ζτςι αποκτοφν ιςχφ) προωκϊντασ με τον τρόπο αυτόν
και τθ γλϊςςα τουσ – τα αγγλικά ςτθν περίπτωςθ τθσ Αγγλίασ ι τα γαλλικά ςτθν περίπτωςθ τθσ Γαλλίασ! Ζτςι,
ζχουν φροντίςει π.χ. ςτθν Αγγλία οριςμζνα πανεπιςτιμια να δζχονται κυρίωσ το πιςτοποιθτικό του οργανιςμοφ
ιδιωτικοφ δικαίου που εκδίδει το IELTS. Θ αντίλθψθ που ζχουμε εμείσ περί «αναγνϊριςθσ» ενόσ πιςτοποιθτικοφ
γενικά και αόριςτα είναι ελλθνικι επινόθςθ. Μια επιχείρθςθ, ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, κτλ., ζχει δικαίωμα να
δεχτεί όποιο πιςτοποιθτικό κζλει ι νομίηει πωσ υπθρετεί το ςκοπό του (όπωσ, για παράδειγμα, ζνα ΡΜΣ ενόσ
πανεπιςτθμιακοφ τμιματοσ μπορεί να δζχεται οριςμζνα πιςτοποιθτικά αγγλικισ ι ελλθνικισ γλϊςςασ και όχι
άλλα). Δεν ζχει δικαίωμα «αναγνϊριςθσ» για τθν ποιότθτά του ζνασ οποιοςδιποτε οργανιςμόσ ι ίδρυμα. Φερ’
ειπείν, ο Ανϊτατοσ Οργανιςμόσ Επιλογισ Ρροςωπικοφ (ΑΣΕΡ) ςτον τόπο μασ δζχεται για οριςμζνεσ κζςεισ το Χ ι το
Ψ πιςτοποιθτικό, ενόσ ι περιςςοτζρων επιπζδων γλωςςομάκειασ. Κακϊσ λζμε πωσ τα «αναγνωρίηει». Θ
αναγνϊριςθ τθσ ποιότθτασ ενόσ προϊόντοσ, ενόσ οργανιςμοφ, μιασ υπθρεςίασ μπορεί να γίνει μόνο μετά από μια
διαδικαςία διαπίςτευςθσ («accreditation» είναι ςτα αγγλικά θ λζξθ) από αρμόδιο όργανο, μετά από ζλεγχο για να
διαπιςτωκεί αν ανταποκρίνεται ςε ποιοτικά κριτιρια τα οποία ζχουν εκ των προτζρων κεςπιςκεί.
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γλωςςομάκειασ, μια υπθρεςία με αποκλειςτικι τθσ ευκφνθ τισ εξετάςεισ του ΚΡΓ. Ζνα από
τα προβλιματα για τθ μθ άμεςθ εφαρμογι του νόμου ιταν ότι καταρτίςτθκε χωρίσ τθ
βοικεια ειδικϊν του χϊρου, με πρότυπο τισ πανελλινιεσ εξετάςεισ επιλογισ υποψθφίων2
για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ). Ζτςι ο νόμοσ δεν ιταν κατάλλθλοσ για τθν
περίςταςθ, δεδομζνου ότι εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ γλωςςομάκειασ ζχουν εντελϊσ
διαφορετικό ςκοπό από τισ εξετάςεισ επιλογισ προςϊπων για ςπουδζσ, εργαςία, κτλ., και
ζχουν ςυνεπϊσ εντελϊσ διαφορετικά χαρακτθριςτικά. Άρα, για τθν επίτευξθ των ςτόχων
τουσ απαιτοφνται διαφορετικά όργανα ςε διαφορετικοφσ ρόλουσ, διαφορετικά εργαλεία
και διαφορετικοί κανόνεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι εξετάςεισ που ελζγχουν τθ γλωςςομάκεια
των υποψιφιων για πιςτοποίθςθ – δθλ. τθν επάρκεια των επικοινωνιακϊν ικανοτιτων
τουσ – κα πρζπει, μεταξφ άλλων,
(α) να βαςίηονται ςε ςτακμιςμζνεσ περιγραφζσ των ικανοτιτων που οι εξετάςεισ ελζγχουν
με ςτόχο τθν πιςτοποίθςθ του επιπζδου γλωςςομάκειασ των εξεταηόμενων
(β) να ςτθρίηονται ζνα ζγκυρο μετρικό ςφςτθμα
(γ) να χρθςιμοποιοφν διακριτά τυποποιθμζνα τεςτ (ι όργανα μζτρθςθσ γλωςςομάκειασ)
για κάκε μια ικανότθτα κατανόθςθσ και παραγωγισ λόγου, τα οποία όργανα να
ανταποκρίνονται ςε διαφανείσ προδιαγραφζσ.
Οι πιο πάνω ςυνκικεσ δθμιουργικθκαν όταν το Υπουργείο ανζκεςε, τρία χρόνια μετά τθ
κεςμοκζτθςι του ΚΡΓ, ςε ειδικοφσ επιςτιμονεσ από τα Τμιματα Ξζνων Γλωςςϊν και
Φιλολογιϊν του ΕΚΡΑ και του ΑΡΘ να ςχεδιάςουν ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα
αξιολόγθςθσ γλωςςομάκειασ.
Ακολουκϊντασ διεκνείσ πρακτικζσ και μοντζλα μετρικϊν ςυςτθμάτων που ζχουν
αξιοποιθκεί για αυτοφ του τφπου εξετάςεισ, ϊςτε το πιςτοποιθτικό που τελικά χορθγείται
ςε εκείνουσ που επιτυγχάνουν ςτισ εξετάςεισ του ΚΡΓ να είναι ιςότιμο με τα πιςτοποιθτικά
αντίςτοιχων διεκνϊν ςυςτθμάτων, οι Ζλλθνεσ ειδικοί που ορίςτθκαν από το Υπουργείο
Ραιδείασ ωσ μζλθ τθσ Κεντρικισ Εξεταςτικισ Επιτροπισ (ΚΕΕ) ανταποκρίκθκαν ςτισ πιο
πάνω απαιτιςεισ και ςε άλλα ηθτοφμενα, αναπτφςςοντασ τελικά ζνα ζγκυρο και αξιόπιςτο
ςφςτθμα αξιολόγθςθσ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ γλωςςομάκειασ των υποψθφίων. Τα
χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ αποτυπϊκθκαν εκ των υςτζρων ςτισ ποικίλεσ
τροποποιιςεισ του νόμου που ξεκίνθςαν μόλισ πριν διενεργθκοφν οι πρϊτεσ εξετάςεισ για
το ΚΡΓ, και κατζλθξαν ςτθν πιο πρόςφατθ που ζγινε το 2017 (Υ.Α. Αρ. 170141/Α5 (ΦΕΚ αρ.
3650, τ.Β/16-10-2017).
Με τθν κακιζρωςθ του ΚΡΓ, το οποίο αποτελεί ζνα ςφςτθμα εξωτερικισ και όχι
ενδοςχολικισ αξιολόγθςθσ, οι εκπαιδευτικοί ξζνων γλωςςϊν άρχιςαν να ηθτοφν από τθν
εκάςτοτε πολιτικι θγεςία να πραγματοποιθκεί κάποιασ μορφισ ςφνδεςθσ τθσ
ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτο ςχολείο με τθν κρατικι πιςτοποίθςθ γλωςςομάκειασ ϊςτε,
ολοκλθρϊνοντασ το ςχολείο, κάκε μακθτισ να ζχει ςτο χζρι το πολυπόκθτο πιςτοποιθτικό.
Ρίςτευαν ότι με αυτόν τον τρόπο κα αναβακμίηονταν και το μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο
ςχολείο το οποίο (παρά τισ απαιτιςεισ για γλωςςομάκεια τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ) είναι
υποβακμιςμζνο ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του ςχολείου, αφοφ ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ
γλϊςςασ αφιερϊνονται πολφ λιγότερεσ ϊρεσ από αυτζσ που προβλζπονται (με επίςθμεσ
2

Υπάρχουν αρκετά είδθ εξετάςεων επιλογισ (selection testing) που αναφζρονται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία
αλλά δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται ςε αυτά και το δικό μασ μοντζλο των πανελλθνίων εξετάςεων που
ακολουκοφν μια λογικι παραγωγισ ερωτθμάτων που αποςκοποφν ςτον ζλεγχο των γνϊςεων τθσ ςχολικισ
φλθσ, για τθν επιλογι εν τζλει των ικανότερων υποψθφίων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (και τθν τοποκζτθςι
τουσ ςε εκπαιδευτικό περιβάλλον που ταιριάηει με τισ γνϊςεισ τουσ).

7

Ευρωπαϊκζσ μετριςεισ) για να φτάςει ο μακθτισ ςτο επίπεδο γλωςςομάκειασ που θ
κοινωνία επικυμεί, ενϊ επίςθσ δεν εξαςφαλίηονται οι εκπαιδευτικζσ ςυνκικεσ που κα
επζτρεπαν τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ των ωρϊν που το μάκθμα
προςφζρεται.
Για να γίνει θ επικυμία των εκπαιδευτικϊν πραγματικότθτα, εκτόσ από τθν εκπόνθςθ ενόσ
μακροπρόκεςμου ςχεδίου ξενόγλωςςθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ από εξειδικευμζνουσ
επιςτιμονεσ, το οποίο κα ζπρεπε να αποδεχτεί θ θγεςία του Υπουργείου, απαιτείτο επίςθσ
να προγραμματιςτεί θ ςφνδεςθ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ για το ΚΡΓ με τθν φλθ του
ςχολικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν και να επιλυκοφν πρακτικά προβλιματα, μεταξφ των
οποίων θ διαχείριςθ των εξετάςεων με τρόπο που να εξυπθρετείται μια μεγάλθ μάηα
μακθτϊν, με οικονομικότερο τρόπο από ότι οι πανελλινιεσ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ οι
οποίεσ κοςτίηουν ςτο ελλθνικό δθμόςιο περίπου 12 εκατομμφρια ευρϊ ετθςίωσ!
Σχζδιο ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ για όλεσ τισ βακμίδεσ τισ εκπαίδευςθσ ζχει εκπονθκεί
από τουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ, ςτθ βάςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων, και ζχει κατατεκεί
τόςο ςτισ Ενϊςεισ των εκπαιδευτικϊν ξζνων γλωςςϊν του δθμοςίου, που το αποδζχονται,
όςο ςτισ εναλλαςςόμενεσ θγεςίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ. Ωςτόςο, καμιά θγεςία ςτον
τόπο μασ δεν ζχει ποτζ υιοκετιςει ι καταρτίςει από μόνθ τθσ ζνα ολοκλθρωμζνο
πρόγραμμα ξενόγλωςςθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ. Ζγινε όμωσ ζνα βιμα τελευταία προσ
τθν κατεφκυνςθ τθσ ςφνδεςθσ του ΚΡΓ με τθν φλθ του ξενόγλωςςου μακιματοσ του
ςχολείου. Θεςμοκετικθκε πρόςφατα ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ το
οποίο εκπονικθκε από ειδικοφσ επιςτιμονεσ με γνϊμονα τθ ςυμβατότθτά του με το
ςφςτθμα αξιολόγθςθσ για το ΚΡΓ αλλά όχι μόνον (βλ. Dendrinos & Gotsoulia 2013). Το
«Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Ξζνων Γλωςςϊν» (γνωςτό και με το ακρϊνυμο ΕΡΣ-ΞΓ)
περιλαμβάνει περιγραφθτζσ των βαςικϊν ικανοτιτων κατανόθςθσ και παραγωγισ λόγου
οι οποίοι ζχουν ςτακμιςτεί και αντιςτοιχιςτεί μετά από ςυςτθματικι ζρευνα με τουσ
δείκτεσ γλωςςομάκειασ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ του ΚΡΓ.3
Ωσ προσ το ηιτθμα τθσ διαχείριςθσ των εξετάςεων θ λφςθ που κεωρικθκε ωσ θ πλζον
κατάλλθλθ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ιταν θ μετάπτωςθ του ΚΡΓ ςε θλεκτρονικι μορφι.
Υποβάλλοντασ αίτθςθ για χρθματοδότθςθ για να επιχειριςουν αυτό το απαιτθτικό ζργο,
μια ςφμπραξθ ιδρυμάτων ΑΕΙ ζλαβαν χρθματοδότθςθ από το ΕΣΡΑ (2010-2014) και
3

Το ΕΡΣ-ΞΓ αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ τ επικοινωνιακϊν γλωςςικϊν ικανοτιτων για τισ οποίεσ ο μακθτισ κα
μπορεί να πιςτοποιθκεί βάςει τθσ 6βακμθσ κλίμακασ γλωςςικισ επάρκειασ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ,
όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο ΚΕΡΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ Γλώςςεσ, 2001). Θ ανάπτυξθ
του ΕΡΣ-ΞΓ ζχει αποτελζςει αφετθρία ςυςτθματικισ ζρευνασ ςτο Κζντρο Ζρευνασ για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ
(RCeL) του ΕΚΡΑ (βλ. http://gr.rcel.enl.uoa.gr/ereyna/gia-thn-3enoglwssh-ekpaideysh.html) με ςτόχο τθν
τεκμθρίωςθ των περιγραφθτϊν των επιπζδων γλωςςομάκειασ που υιοκετοφνται ςτο ΕΡΣ-ΞΓ – ςτακμιςμζνων
και ςτοιχιςμζνων με τουσ περιγραφικοφσ δείκτεσ του ΚΕΡΑ. Το ερευνθτικό αυτό ζργο ςυνδζεται με τθν
ανάπτυξθ μιασ πολφγλωςςθσ βάςθσ δεδομζνων, όπου περιγράφονται ςτοιχεία επιμζρουσ γλωςςικϊν
ικανοτιτων (λειτουργικισ, γραμματικισ, λεξικισ, πραγματολογικισ) του μακθτι τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, κατά
επίπεδα γλωςςομάκειασ, όπωσ αποτυπϊνονται ςε ποικίλεσ πθγζσ, μεταξφ των οποίων και οι προδιαγραφζσ
εξετάςεων του ΚΡΓ. Θ βάςθ αυτι υποςτθρίηει τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ ςυνζπειασ αλλά και τθν
αντιπαραβολι περιγραφϊν από ποικίλεσ πθγζσ και ςκοπόσ είναι να χρθςιμοποιθκεί για τθ διαμόρφωςθ
αναλυτικϊν γλωςςικϊν περιγραφϊν που χαρακτθρίηουν τθ γνϊςθ κάκε γλϊςςασ ςε κάκε επίπεδο και τθ
διακρίνουν από εκείνθ των υπόλοιπων επιπζδων. Επίςθσ. θ βάςθ ςυνδζεται και με ζνα άλλο ερευνθτικό ζργο
του RCeL – ζνα ζργο περιγραφισ του γλωςςικοφ προφίλ του μακθτι των ξζνων γλωςςϊν, ενςωματϊνοντασ
γλωςςικά δεδομζνα από τα ςϊματα κειμζνων των υποψθφίων του ΚΡΓ. Τα δεδομζνα ςτο ςφνολό τουσ,
οργανωμζνα βάςει κοινοφ μοντζλου αναπαράςταςθσ και ςυςχετιςμζνα με ζνα κοινό ςφνολο μεταδεδομζνων
για τισ γλϊςςεσ του ςχολείου, επιτρζπουν τθν εξειδίκευςθ των περιγραφικϊν δεικτϊν του ΕΡΣ-ΞΓ.
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ξεκίνθςαν να εργάηονται για τθ μετάπτωςθ του ςυςτιματοσ με ςτόχο τθν πιλοτικι αρχικά
διενζργεια θλεκτρονικϊν εξετάςεων για το ΚΡΓ.

2.2 Η ζημεπινή οπγάνωζη και λειηοςπγία ηος ΚΠΓ
Από το 2003 διεξάγονται ζντυπεσ εξετάςεισ δφο φορζσ τον χρόνο (Νοζμβρθ και Μάϊο) από
το Υπουργείο Ραιδείασ, το οποίο ζχει τθν οργανωτικι ευκφνθ για αυτζσ, κακϊσ επίςθσ τθν
ευκφνθ διενζργειάσ τουσ, αξιοποιϊντασ τθν υποδομι των πανελλαδικϊν εξετάςεων, τθν
ευκφνθ του κακοριςμοφ των ποικίλων υποςτθρικτικϊν δομϊν, όπωσ π.χ. τα εξεταςτικά
κζντρα ανά τθν Ελλάδα, και τθσ ςτελζχωςισ των δομϊν με ανκρϊπινο δυναμικό. Επίςθσ
επιβλζπει τθν λειτουργία των βακμολογικϊν κζντρων και ζχει τθν ευκφνθ τθσ ζκδοςθσ
αποτελεςμάτων.4
Τθν ςυνολικι ευκφνθ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, τθσ προετοιμαςίασ των οργάνων
μζτρθςθσ γλωςςομάκειασ και των εργαςιϊν που απαιτοφνται για τον ποιοτικό ζλεγχο των
κεμάτων και γενικότερα των εξετάςεων ζχουν οι ειδικοί των ξενόγλωςςων τμθμάτων του
ΕΚΡΑ και του ΑΡΘ που διαχρονικά ορίηονται ωσ μζλθ τθσ ΚΕΕ – κακζνα από τα επτά μζλθ
τθσ οποίασ ζχει τθν επιςτθμονικι ευκφνθ των οργάνων μζτρθςθσ τθσ γλϊςςασ που
εκπροςωπεί, ςε ςυνεργαςία με άλλουσ ειδικοφσ που ορίηονται από το Υπουργείο Ραιδείασ
ωσ ειςθγθτζσ κεμάτων. Τθν επιςτθμονικι ευκφνθ τθσ επιμόρφωςθσ αξιολογθτϊν τθσ κάκε
γλϊςςασ του ΚΡΓ και τθσ διενζργειασ του βακμολογικοφ ζργου ζχουν επίςθσ ειδικοί των
δφο πανεπιςτθμίων ςτουσ κόλπουσ των οποίων ζχουν αναπτυχκεί οι κατάλλθλεσ υλικζσ
υποδομζσ και ζχει εκπαιδευτεί το ανκρϊπινο δυναμικό για τθν υποςτιριξθ των εξετάςεων,
με κρατικοφσ (ανταποδοτικοφσ) πόρουσ και με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο με το ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ (2007-08) και το ΕΣΡΑ (2010-2014).
Οι πρϊτεσ εξετάςεισ, που διενεργικθκαν το 2003, ιταν για τθν πιςτοποίθςθ ενόσ επιπζδου
γλωςςομάκειασ ςε τζςςερισ γλϊςςεσ. Το ςφςτθμα αναπτφχκθκε ςταδιακά ςε περιςςότερα
επίπεδα γλωςςομάκειασ και ςτον εμπλουτιςμό του με περιςςότερεσ γλϊςςεσ από αυτζσ
με τισ οποίεσ ξεκίνθςε. Συγκεκριμζνα, ςτισ εξετάςεισ Αγγλικισ, Γαλλικισ, Γερμανικισ και
Ιταλικισ προςτζκθκαν εξετάςεισ ςτθν Ιςπανικι ςε όλα τα επίπεδα γλωςςομάκειασ και
εξετάςεισ Τουρκικισ ςε τρία επίπεδα γλωςςομάκειασ.5 Ολοκλθρϊκθκε ο ςχεδιαςμόσ του
ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και διενεργικθκαν ςθμαντικά ερευνθτικά ζργα με δεδομζνα από
τισ εξετάςεισ του ΚΡΓ,6 εκπονικθκε μελζτθ για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ του ςυςτιματοσ,7
και δθμοςιεφτθκαν ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό ποικίλα επιςτθμονικά άρκρα για το ΚΡΓ8
κακϊσ επίςθσ και βιβλία (π.χ. Dendrinos 2013, Karavas 2009, Liontou 2015, Stathopoulou
2015, Τςοπάνογλου 2009). Δοκιμαςίεσ του ΚΡΓ αναγνωρίςτθκαν ωσ δείγματα καλισ
πρακτικισ και δθμοςιεφτθκαν ςτθν ιςτοςελίδα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ,9 ενϊ
διαμορφϊκθκαν οι ςυνκικεσ για τθν ςφνδεςθ τθσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτο ςχολείο
με τισ εξετάςεισ του ΚΡΓ.10
4

Για τθν οργάνωςθ και δομι του ςυςτιματοσ, βλ. http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/gr_organisation.htm
Για το χρονικό ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ, βλ. http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/gr_about_xroniko.htm
6
http://gr.rcel.enl.uoa.gr/ereyna/gia-to-kpg.html
7
Βλ. Ραράρτθμα 1 του παρόντοσ για ζνα διάγραμμα των εργαςιϊν που απαιτοφνται για τισ εξετάςεισ.
8
http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/gr_papers.htm
9
Βλ. δείγματα δοκιμαςιϊν κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου https://www.coe.int/en/web/common-europeanframework-reference-languages/reading-comprehension και δείγματα δοκιμαςιϊν κατανόθςθσ προφορικοφ
λόγου https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/listeningcomprehension των πζντε γλωςςϊν του ΚΡΓ.
10
Βλ. http://rcel2.enl.uoa.gr/diapeg/gr_upoerga_10.htm.
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Για το ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ ελιφκθςαν υπόψθ εξ αρχισ οι δείκτεσ
επικοινωνιακϊν ικανοτιτων του ΚΕΡΑ και εκπονικθκαν από τθν ΚΕΕ περιγραφθτζσ οι
οποίοι ςυςτοιχίςτθκαν με τουσ δείκτεσ επικοινωνιακισ επάρκειασ του ΚΕΡΑ με τθ μορφι
δθλϊςεων για το τι αναμζνεται να μπορεί να κάνει ο ικανόσ ομιλθτισ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ
ςε κακζνα από τα επίπεδα τθσ 6βακμθσ κλίμακασ γλωςςομάκειασ (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και
Γ2) του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. Ραράλλθλα, αναπτφχκθκαν από τθν ΚΕΕ και
κεςμοκετικθκαν κοινζσ προδιαγραφζσ αξιολόγθςθσ για όλεσ τισ γλϊςςεσ, ολοκλθρϊκθκε
κοινόσ ςχεδιαςμόσ των οργάνων μζτρθςθσ γλωςςομάκειασ, εκπονικθκε εκπαιδευτικό
υλικό για τθν επιμόρφωςθ αξιολογθτϊν του ΚΡΓ και οι κανόνεσ λειτουργείασ του
ςυνολικοφ ςυςτιματοσ.
Το ζργο για το ΚΡΓ, το οποίο δεν αφορά μόνο ςτισ ζντυπεσ εξετάςεισ ςυνεχίηει να
αναπτφςςεται. Ειδικά για τισ ζντυπεσ εξετάςεισ πάντωσ οι εργαςίεσ υλοποιοφνται ανάλογα
με τουσ παρεχόμενουσ πόρουσ. Βάςει των δθμοςιευμζνων προδιαγραφϊν των εξετάςεων11
και των περιγραφθτϊν του ΚΡΓ,12 τροφοδοτείται θ Τράπεηα Θεμάτων κάκε γλϊςςασ,
ετοιμάηονται τα όργανα μζτρθςθσ γλωςςομάκειασ που χρθςιμοποιοφνται κάκε εξεταςτικι
περίοδο από τισ επιςτθμονικζσ ομάδεσ και τα οποία είναι διακζςιμα δωρεάν αμζςωσ μετά
τθ χρθςιμοποίθςι τουσ, κακϊσ αναρτϊνται ςτθν ςχετικι ιςτοςελίδα του ΥΡΡΕΘ κακϊσ
ςτθν ςχετικι ιςτοςελίδα ςτον ιςτότοπο του ΚΡΓ του ΕΚΡΑ.13 Επίςθσ, εκπονοφνται οδθγοί
βακμολόγθςθσ των γραπτϊν των υποψθφίων,14 επιδιϊκοντασ με τον τρόπο αυτόν να
εξαςφαλίηεται θ διαβακμολογικι αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων.
Ραράλλθλα εκτελοφνται μια ςειρά από άλλεσ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν
εγκυρότθτα και αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ.15
Μζχρι ςιμερα ζχουν εξεταςτεί περίπου 500.000 υποψιφιοι ςτισ γλϊςςεσ του ΚΡΓ και όςοι
επιτυγχάνουν ςτισ εξετάςεισ πιςτοποιοφνται ςε ζνα από τα ζξι επίπεδα γλωςςομάκειασ για
τισ ικανότθτζσ τουσ να κατανοοφν και να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο, κακϊσ
επίςθσ να διαμεςολαβοφν από τθν ελλθνικι γλϊςςα ςτθν ξζνθ.
Σθμειϊνεται πωσ θ διαγλωςςικι διαμεςολάβθςθ αποτελεί ζνα καινοτόμο ςτοιχείο του
ΚΡΓ,16 το οποίο ζχει αποτελζςει αντικείμενο ζρευνασ και δθμοςιεφςεων (βλ. π.χ.
Stathopoulou 2015), ενϊ θ ερευνιτρια του Κζντρου Ζρευνασ RCeL του ΕΚΡΑ μζλοσ τθσ
επιςτθμονικισ ομάδασ υποςτιριξθσ του ζργου για το ΚΡΓ – ςυνειςζφερε ςτο ζργο τθσ
Ειδικισ Ομάδασ για το ΚΕΡΑ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ θ οποία εργάςτθκε για τθν
11

Για τισ προδιαγραφζσ βλ. http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/files/KPG_Prodiagrafes.pdf
Για τουσ περιγραφθτζσ του ΚΡΓ βλ. http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/files/KPG_Perigrafites.pdf
13
Βλ. http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/gr_past_papers.htm
14
Βλ. http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/files/Script_Raters_Guide_May_2014.pdf
15
Βλ. http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/files/KPG_Handbook_17X24.pdf, ςελ. 109-114.
16
Ο όροσ «διαγλωςςικι διαμεςολάβθςθ» που ςυνεπάγεται τθ μεταφορά μθνυμάτων από μία γλϊςςα ςε μια
άλλθ ζχει αναλυκεί εκτενϊσ από τθ ςυγγραφζα του παρόντοσ άρκρου ςε μελζτθ που δθμοςιεφτθκε το 2006
(Mediation in communication, language teaching and testing. (Greek) Journal of Applied Linguistics 22, S. 9–
35), όπου εξθγεί πωσ πρόκειται για μια κοινωνικι πρακτικι θ οποία εξυπθρετεί περιςτάςεισ κατά τισ οποίεσ θ
επικοινωνία δεν είναι εφικτι ι προβλθματικι, λόγω ζλλειψθσ γλωςςικϊν ικανοτιτων ςτθ μία από τισ δυο
γλϊςςεσ. Στθν εν λόγω μελζτθ εξθγεί επίςθσ πωσ πρόκειται για μια πρακτικι που διαφζρει ςθμαντικά από τθ
μετάφραςθ και τθ διερμθνεία, οι οποίεσ απαιτοφν απόλυτο ςεβαςμό ςτο πλιρεσ περιεχόμενο του κειμζνου –
ςε κάκε του λζξθ – και ςτόχοσ του μεταφραςτι ι διερμθνζα είναι να αποδϊςει κάκε πλθροφορία ι ιδζα του
αρχικοφ κειμζνου και μάλιςτα ςτθν ίδια κειμενικι μορφι. Αντίκετα, θ διαγλωςςικι διαμεςολάβθςθ δεν ζχει
τζτοιουσ περιοριςμοφσ αφοφ ςκοπόσ του διαμεςολαβθτι είναι να επιλζξει από το αρχικό κείμενο τθν
πλθροφορία που ςχετίηεται με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται.
12
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επικαιροποίθςθ του ΚΕΡΑ με τθν ςυμπερίλθψθ, μεταξφ και άλλων νζων ςτοιχείων,
περιγραφθτϊν διαγλωςςικισ και ενδογλωςςικισ διαμεςολάβθςθσ.17
Ζνα άλλο ςθμαντικό καινοτόμο ςτοιχείο του ςυςτιματοσ είναι πωσ τα όργανα μζτρθςθσ τθσ
γλωςςομάκειασ που χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο των ικανοτιτων των υποψθφίων
είναι διαβακμιςμζνα, καλφπτοντασ κάκε φορά ζνα από τα τρία μακρο-επίπεδα (Α, Β και Γ)
και δφο μικρο-επίπεδα (Α1+Α2, Β1+Β2, Γ1+Γ2), όπωσ ορίηονται ςτο ΚΕΡΑ.
Οι λόγοι για τουσ οποίουσ ζγινε θ διαβακμιςμζνθ εξζταςθ είναι αφενόσ οικονομικοί
αφετζρου επιςτθμονικοί. Από οικονομικισ απόψεωσ υπάρχει κζρδοσ για τουσ υποψιφιουσ
αφοφ δίνουν μια κοινι εξζταςθ για δφο επίπεδα και δεν πλθρϊνουν δφο ξεχωριςτζσ
εξετάςεισ, ενϊ υπάρχει κζρδοσ και για τθν πολιτεία αφοφ δεν υφίςταται το κόςτοσ
διενζργειασ δφο εξετάςεων.
Από επιςτθμονικι άποψθ, ο ειςθγθτισ τθσ πρόταςθσ τθν οποία αποδζχτθκε θ ΚΕΕ του ΚΡΓ,
Κακθγθτισ Α. Τςοπάνογλου εξθγεί: οι εξετάςεισ που οδθγοφν ςε πιςτοποίθςθ τθσ
γλωςςομάκειασ είναι μία μορφι επιςτθμονικισ ζρευνασ κατά τθν οποία ςυλλζγεται
πλθροφορία αναφορικά με ζναν αρικμό μεταβλθτϊν που διακζτουν τα υποκείμενα τθσ
ζρευνασ, δθλαδι οι εξεταηόμενοι. Οι μεταβλθτζσ αυτζσ δεν είναι τίποτε άλλο από
επιμζρουσ γλωςςικζσ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, όπωσ για παράδειγμα α) θ ικανότθτα
αποκατάςταςθσ/ςυμπλιρωςθσ ενόσ κειμζνου όταν κάποια ςτοιχεία του λείπουν ι β) θ
ικανότθτα εντοπιςμοφ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ ςε ζνα προφορικό κείμενο ι γ) θ
ικανότθτα απόδοςθσ ςτθν ξζνθ γλϊςςα του βαςικοφ νοιματοσ ενόσ κειμζνου που διαβάηει
κανείσ ςτθ μθτρικι του γλϊςςα, κτλ.
Για να ςυλλζξει κανείσ αυτι τθν ποιοτικι πλθροφορία αναφορικά με αυτζσ τισ μεταβλθτζσ
ιδιότθτεσ ζχει ανάγκθ από ζνα όργανο μζτρθςθσ. Τα κζματα εξζταςθσ είναι ακριβϊσ
«όργανα μζτρθςθσ». Κανονικά, απαιτείται διαφορετικό όργανο μζτρθςθσ για αυτοφσ που
ζχουν αναπτφξει μικρό βακμό γλωςςομάκειασ, διαφορετικό για αυτοφσ που ζχουν μζςο
επίπεδο και διαφορετικό για όςουσ ζχουν υψθλό επίπεδο. Αυτό ακριβϊσ εφαρμόηει το ΚΡΓ
και δεν κάνει εξετάςεισ με ζξι όργανα μζτρθςθσ όπωσ τα περιςςότερα ςυςτιματα
εξετάςεων για πιςτοποίθςθ γλωςςομάκειασ (με ςκοπό κυρίωσ το κζρδοσ), τα οποία
χρθςιμοποιϊντασ τθν 6βακμθ κλίμακα για μζτρθςθ τθσ γλωςςομάκειασ που ζχει προτείνει
το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, τα τρία όργανα μζτρθςθσ (Α, Β και Γ) ζγιναν ζξι. Αυτό
δθμιουργεί και πρακτικά προβλιματα ςτθ διεξαγωγι των εξετάςεων και είναι αντίκετο με
βαςικζσ αρχζσ τθσ μετρολογίασ ι επιςτιμθσ των μετριςεων, εξθγεί ο Τςοπάνογλου. Αυτόσ
είναι ο λόγοσ που το ΚΡΓ κζλθςε να καινοτομιςει και να κάνει χριςθ ενόσ διαβακμιςμζνου
τεςτ, δθλαδι ενόσ οργάνου μζτρθςθσ που να μετράει τθ γλωςςομάκεια είτε αυτι είναι
επιπζδου Α1 είτε Α2. Μάλιςτα, μετά από τθν επιτυχι εφαρμογι διαβακμιςμζνου οργάνου
ςτα δφο αυτά επίπεδα, και μία περίοδο ερευνθτικϊν διεργαςιϊν, θ ΚΕΕ του ΚΡΓ πρότεινε
και το Υπουργείο δζχτθκε να γίνει χριςθ ανάλογου οργάνου και για τα δφο πιο
προχωρθμζνα επίπεδα – το Β και το Γ.
Θ χριςθ οργάνων με μεγαλφτερθ διαβάκμιςθ, δθλαδι οργάνων που να μετροφν τθ
γλωςςομάκεια ςε οποιοδιποτε από τα ζξι επίπεδα, είναι πρακτικά πολφ δφςκολο να γίνει
όταν θ εξζταςθ δεν είναι θλεκτρονικι. Ζτςι, ςτθ ςυμβατικι του μορφι το κάκε ζντυπο
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όργανο μζτρθςθσ κα μετρά τα επίπεδα ανά δφο, ενϊ θ e-εξζταςθ καταςκευάςτθκε για να
είναι ενιαία για όλα τα επίπεδα.
Είναι προφανζσ ότι από τθ χριςθ διαβακμιςμζνων οργάνων μζτρθςθσ κερδίηουν ιδιαίτερα οι
υποψιφιοι, αφοφ αφενόσ δεν κα χρειάηεται να προγνϊςουν με ακρίβεια το επίπεδό τουσ και
αφετζρου κα ζχουν πολφ λιγότερεσ πικανότθτεσ να αποτφχουν τελείωσ και να μθν
εξαςφαλίςουν πιςτοποιθτικό κάποιου επιπζδου από ότι αν το τεςτ δεν κα ιταν
διαβακμιςμζνο.
2.3 Η μεηάπηωζη ηος ΚΠΓ ζε ηλεκηπονική μοπθή
Οι εργαςίεσ για τθ μετάπτωςθ του ΚΡΓ και ςε θλεκτρονικι μορφι ξεκίνθςαν το 2010, με ςτόχο
να γίνει θ πιλοτικι εφαρμογι του τζλοσ του 2014. Ζργα που ςυγχρθματοδοτικθκαν από το
ΕΣΡΑ, επζτρεψαν τθν λειτουργία δφο παράλλθλων Ρράξεων, ςτο πλαίςιο των οποίων
ςυνεργάςτθκαν το ΕΚΡΑ και το ΑΡΘ με το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για το ςχεδιαςμό, τθ δθμιουργία και
τθν ανάπτυξθ μιασ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ και μιασ ςειράσ υποςυςτθμάτων, μεταξφ των
οποίων:
1) υποςφςτθμα ςυγγραφισ και απεικόνιςθσ δοκιμαςιϊν
2) υποςφςτθμα διαχείριςθσ των δεξαμενϊν δοκιμαςιϊν κάκε γλϊςςασ
3) υποςφςτθμα εμπειρικοφ ελζγχου των δοκιμαςιϊν και items, πριν τθν καταχϊριςι
τουσ ςτθ δεξαμενι δοκιμαςιϊν κάκε γλϊςςασ
4) υποςφςτθμα παραγωγισ testlets (τριάδων δοκιμαςιϊν) ςτθν κάκε γλϊςςα για
κακζνα από τα ζξι επίπεδα γλωςςομάκειασ
5) υποςφςτθμα ςυγγραφισ δοκιμαςιϊν ελζγχου παραγωγισ λόγου
6) υποςφςτθμα προγραμματιςμοφ και διαχείριςθσ των εξετάςεων, και
7) (υπο)ςφςτθμα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ αξιολογθτϊν (εξεταςτϊν προφορικοφ
λόγου και βακμολογθτϊν γραπτοφ λόγου) του ΚΡΓ για όλεσ τισ εξεταηόμενεσ
γλϊςςεσ
Για κάκε υποςφςτθμα ζπρεπε να οριςτοφν οι ρόλοι των ειδικϊν που μετζχουν ςτθν
λειτουργία τουσ. Ζπρεπε να ςχεδιαςτεί λεπτομερϊσ θ ροι και να προςδιοριςτοφν
επακριβϊσ οι ρόλοι εκείνων που ζχουν τθν ευκφνθ για τθ ςυγγραφι, τθ μορφοποίθςθ, τον
ζλεγχο και τελικι καταχϊριςθ των δοκιμαςιϊν κάκε γλϊςςασ ςτθν ειδικι δεξαμενι
δοκιμαςιϊν μετά από πιλοτικζσ δοκιμζσ ςε αξιόπιςτο δείγμα πλθκυςμοφ.
Θ πιο απαιτθτικι δράςθ που υλοποίθςαν τα τρία ιδρφματα από κοινοφ είναι θ καταςκευι
ενόσ πρωτότυπου εργαλείου προςαρμοςτικισ θλεκτρονικισ εξζταςθσ ςτθν οποία ζχουμε
ιδθ δϊςει το ακρϊνυμο ΡΘΤ, μζςω του οποίου είναι δυνατόν να ελεγχκοφν οι ικανότθτεσ
κατανόθςθσ γραπτοφ και προφορικοφ λόγου (από το επίπεδο Α1 ζωσ το επίπεδο Γ2) ςτισ
γλϊςςεσ του ΚΡΓ, ςτθ βάςθ μιασ ενιαίασ οντολογίασ τριάδασ δοκιμαςιϊν που ονομάηονται
testlets.18
Τα testlets επιλζγονται για τον κάκε εξεταηόμενο από το ςφςτθμα βάςει ενόσ αλγόρικμου
που ακολουκεί ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ. Συγκεκριμζνα, το ΡΘΤ λειτουργεί με τουσ κανόνεσ
και διαδικαςίεσ που ζχουν κζςει οι ειδικοί ϊςτε να υποςτθρίηεται θ ανάκεςθ δοκιμαςιϊν

18

Το 'testlet' είναι μια ςυςτάδα ςτοιχείων (items) που μποροφν να διαταχκοφν είτε ιεραρχικά είτε γραμμικά.
Ρρόκειται για μια πρακτικι, θ εφαρμογι τθσ οποία ςυμβάλει ςτθν αποτελεςματικότθτα ενόσ
προςαρμοςτικοφ τεςτ αφοφ ζτςι διατθρείται ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ τθσ καταςκευισ του (πρβλ. Sheehan & Lewis
1992).
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αντίςτοιχου επιπζδου δυςκολίασ με τισ ικανότθτεσ του εκάςτοτε εξεταηόμενου κατά τθν
εξεταςτικι διαδικαςία.19
Για τθν μετάπτωςθ του ΚΡΓ ςε θλεκτρονικι εκδοχι, προβλζφκθκε και ςχεδιάςτθκε και ο
ζλεγχοσ παραγωγισ γραπτοφ και προφορικοφ λόγου ςε ψθφιακι μορφι επίςθσ. Ζτςι, θ eεξζταςθ θ οποία περιγράφεται πιο κάτω διενεργείται ςε δφο φάςεισ ωσ εξισ:
 Φάςη Α: Θ πρϊτθ φάςθ είναι ενιαία και περιλαμβάνει, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί τα
testlets που ελζγχουν τισ ικανότθτεσ κατανόθςθσ γραπτοφ και προφορικοφ λόγου του
εξεταηόμενου, κακϊσ και τθ γλωςςικι του επίγνωςθ. Ρρόκειται δθλαδι για τθν
«φλθ» που περιλαμβάνει θ Ενότθτα 1 και Ενότθτα 3 τθσ παραδοςιακισ ζντυπθσ
εξζταςθσ.
 Φάςη Β: Θ δεφτερθ φάςθ περιλαμβάνει δφο μζρθ που ελζγχουν θ μία τθν ικανότθτα
παραγωγισ γραπτοφ λόγου και γραπτισ διαμεςολάβθςθσ του υποψιφιου, και θ άλλθ
τθν ικανότθτα παραγωγισ προφορικοφ λόγου και προφορικισ διαμεςολάβθςθσ.
Ρρόκειται για τθν «φλθ» που περιλαμβάνει θ Ενότθτα 2 και θ Ενότθτα 4 τθσ
παραδοςιακισ ζντυπθσ εξζταςθσ. Μεταξφ των δφο αυτϊν μερϊν αυτισ τθσ φάςθσ
τθσ εξζταςθσ, μεςολαβεί ζνα χρονικό διάςτθμα. Πμωσ, θ εξζταςθ γίνεται μζςα ςτθν
ίδια θμζρα. Σε διαφορετικι μζρα από τθν εξζταςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ μπορεί να γίνει
θ δεφτερθ φάςθ. Δθλαδι, ο εξεταηόμενοσ είναι δυνατόν να λάβει μζροσ ςτισ δφο
φάςεισ τθσ εξζταςθσ ςε διαφορετικό χρόνο τθσ ίδιασ θμζρασ ι και ςε διαφορετικι
μζρα, βδομάδα, ι ακόμα και ςε διαφορετικό μινα – αν αυτό βολεφει τον ίδιον.
Θ Φάςθ Α τθσ e-εξζταςθσ που επιτρζπει τον προςδιοριςμό του επιπζδου γλωςςομάκειασ
του εξεταηόμενου είναι πλιρωσ αυτοματοποιμζνθ. Θ Φάςθ Β, που επιτρζπει ακριβζςτερα
τον προςδιοριςμό τθσ επίδοςθσ του εξεταηόμενου, δεν είναι αυτοματοποιθμζνθ όπωσ θ
πρϊτθ, αλλά γίνεται και αυτι θλεκτρονικά. Συγκεκριμζνα, το πλθροφοριακό ςφςτθμα
αφενόσ επιτρζπει τθν καταχϊριςθ των κειμζνων που παράγει ςε ψθφιακι μορφι ο
εξεταηόμενοσ, και αφετζρου αποκθκεφει με αςφάλεια τθν προφορικι του παραγωγι ζτςι
ϊςτε να γίνει θ αξιολόγθςθ του γραπτοφ και προφορικοφ λόγου που παριχκθ από
επιμορφωμζνουσ, ζμπειρουσ αξιολογθτζσ, ςε άλλο χϊρο και χρόνο.

3. Πεπιγπαθή ηηρ e-εξέηαζηρ ηος ΚΠΓ
Ξεκινϊντασ ο υποψιφιοσ τθν e-εξζταςθ, για τθν οποία ζχει ςυμπλθρϊςει θλεκτρονικι
αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ των εξετάςεων – επιλζγοντασ
το χρόνο και τον τόπο που κα εξεταςτεί – του δίνεται θ δυνατότθτα να απαντιςει ςε
ερϊτθμα που αφορά το επίπεδο γλωςςομάκειασ που κεωρεί πωσ ζχει. Εφόςον το δθλϊςει,
θ εξζταςθ με τθν αξιοποίθςθ του ΡΘΤ αρχίηει με το πρϊτο testlet του επιπζδου δυςκολίασ
που διλωςε. Εάν δεν είναι ςε κζςθ ι δεν επικυμεί να απαντιςει ςε αυτι τθν ερϊτθςθ, θ
εξζταςθ κα αρχίηει από εκεί που ζχει ορίςει το ςφςτθμα ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ και αυτό είναι
το επίπεδο Β1.
Το ΡΘΤ του ΚΡΓ και ολόκλθρθ θ e-εξζταςθ – τόςο θ πρϊτθ όςο και θ δεφτερθ φάςθ –
παρουςιάηει τθν πρωτοτυπία να είναι δραςτθριοκεντρικι και όχι «ςθμειοκεντρικι» (item
19

To μεγαλφτερο πλεονζκτθμα τθσ προςζγγιςθσ με τθν αξιοποίθςθ των testlets εξθγοφν οι Wainer & Kiely
(1987) είναι πωσ χριςθ ξεχωριςτϊν ςυςτάδων ιεραρχικά οργανωμζνων για τθν αξιολόγθςθ κάκε
επικοινωνιακισ ικανότθτασ χωριςτά επιτρζπει τθ μζτρθςθ πιο ομοιογενϊν ςτοιχείων από ό, τι διαφορετικά
κα ιταν εφικτό με μζτρθςθ βάςει μεμονωμζνων items. H ομοιογζνεια βοθκά ςτο να διατθρείται θ
μονοδιάςτατθ φφςθ τθε μζτρθςθσ και αποτρζπει τθν ανεξζλεγκτθ υπόςταςθ τθσ διαδικαςίασ.
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based), όπωσ όριηε θ κεωρία τθσ δοκιμαςιολογίασ για πολλά χρόνια. 20 Συγκεκριμζνα, ο
εξεταηόμενοσ ελζγχεται με δοκιμαςίεσ που του ηθτοφν να ανταποκρικεί ςε δραςτθριότθτεσ
και όχι ςε μεμονωμζνα items. Κάκε μια δοκιμαςία τθσ Φάςθσ Α περιλαμβάνει μια
δραςτθριότθτα θ οποία αποτελείται από ζνα ερζκιςμα (γλωςςικό, οπτικό ι και ςφνκετο)
και πζντε ςχετικά ερωτιματα. Στθ Φάςθ Β θ κάκε δοκιμαςία είναι μια δραςτθριότθτα που
απαιτεί να ανταποκρικεί ο εξεταηόμενοσ ςε μία ι περιςςότερεσ εργαςίεσ που είναι
ςχετικζσ θ μία με τθν άλλθ. Με άλλα λόγια, θ e-εξζταςθ του ΚΡΓ είναι ζνα «task based» και
όχι ζνα «item based» όργανο μζτρθςθσ γλωςςομάκειασ,21 ςυνθγορϊντασ ςτθν
δραςτθριοκεντρικι προςζγγιςθ για τθν εκμάκθςθ και αξιολόγθςθ γλωςςομάκειασ που
υποςτθρίηεται από πολλοφσ επιςτιμονεσ όπωσ οι Long (2015), Norris (2009) και Thomas &
Reinders (2010).22
Ζτςι, θ e-εξζταςθ ακολουκεί τθν λογικι τθσ ζντυπθσ εξζταςθσ, όπωσ φαίνεται ςτο
παρακάτω παράδειγμα – μια δοκιμαςία εξζταςθσ (Γ1) κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου ςτθ
Γερμανικι.

20

Για τθν γνωςτι και πολφ δθμοφιλι ςτουσ κφκλουσ τθσ μετρολογίασ «item response theory» πρβλ. π.χ.
Hambleton & Swaminathan 1985, Henning 1991.
21
Θ δραςτθριοκεντρικι (task-based) προςζγγιςθ, θ οποία προωκείται και από το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν (το
ΕΡΣ-ΞΓ) για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ, κεωρικθκε ςκόπιμο να αποτυπϊνεται και ςτον τρόπο αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ
των μακθτϊν και όχι μόνο ςτον τρόπο διδαςκαλίασ/μάκθςθσ. Ωσ γνωςτό, θ δθμοφιλισ προςζγγιςθ δεν ζχει
αξιοποιθκεί αρκετά ςε ςυςτιματα αξιολόγθςθσ, μολονότι θ υιοκζτθςθ μιασ κοινισ προςζγγιςθσ και ςτα δφο
«άκρα» ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (τόςο κατά τθ διδαςκαλία, όςο και κατά τθν αξιολόγθςθ/εξζταςθ) είναι
μια παιδαγωγικά ορκι πρακτικι (πρβλ. task based teaching and testing – reference). Είναι μάλλον ςχιμα οξφμωρο
θ διδαςκαλία να γίνεται μζςω δραςτθριοκεντρικισ προςζγγιςθσ και θ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ με item-based
εξετάςεισ. Αντίςτοιχθ ιταν θ ιδζα του project του ΕCML που κατζλθξε ςτθ δθμοςίευςθ του τόμου με τίτλο
Guidelines for task-based university language testing
22
Σθμειϊνεται πωσ ςτθν Ελλάδα θ δραςτθριοκεντρικι προςζγγιςθ υιοκετικθκε ςτθν πράξθ, πολφ πριν θ
κεωρία περί αυτισ βρει πολλοφσ υποςτθρικτζσ, με τθν εκπόνθςθ τθσ ςειράσ Task-Way English 1, 2 & 3 (τθν
επιςτθμονικι ευκφνθ τθσ οποίασ είχε θ ςυγγραφζασ του παρόντοσ). Θ ςειρά εκδόκθκε από το κράτοσ (τον
τότε ΟΑΕΔ και αξιοποιικθκε για τθ διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ ςτο γυμνάςιο επί μια δεκαετία (1986-1996).
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Στθν e-εξζταςθ του ΚΡΓ:

Τρεισ (3) δοκιμαςίεσ απαρτίηουν ζνα testlet και κάκε testlet περιλαμβάνει:
1) Μια δοκιμαςία κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου
2) Μια δοκιμαςία γλωςςικισ επίγνωςθσ
3) Μια δοκιμαςία κατανόθςθσ προφορικοφ λόγου

Τρία (3) testlets ςυνιςτοφν μια εξεταςτικι ενότθτα

Τρεισ ζωσ πζντε ενότθτεσ ςυνιςτοφν ζνα ολόκλθρο test για κακζνα από τα
χαμθλότερα επίπεδα γλωςςομάκειασ

Κάκε τεςτ περιλαμβάνει 3 testlets (45 items ςυνολικά) για τα χαμθλότερα επίπεδα
και 4 testlets (60 items ςυνολικά) για τα υψθλότερα επίπεδα.
Ακολουκεί ο Ρίνακασ 1 που παρουςιάηει τα testlets τριϊν διαφορετικοφ τφπου
δοκιμαςιϊν, που ςυνδυαςτικά ελζγχουν ζνα κάκε φορά από τα 6 επίπεδα κατανόθςθσ
γραπτοφ και προφορικοφ λόγου.
Ρίνακασ 1

Φάςη:

Α
η

Ενότητα (ζντυπησ) εξζταςησ:
Τριάδα/δυάδα:
Επίπεδο:

Β

η

1 και 3 (ςυνδυαςτικά)
1η

2η

15

3η

2
4η

η

Μόνη

4η
Μόνη

Α1

11-1
12-3
31-4

11-2
12-3
31-4

11-2
12-4
31-2

21-5
21-6

41-7
42-8
43-8

Α2

11-1
12-3
31-4

11-2
12-4
31-1

11-2
12-4
31-4

21-5
21-6

41-7
42-8
43-8

Β1

11-1
12-3
31-4

11-2
12-4
31-2

11-2
12-4
31-1

21-6
22-6

41-7
42-8
43-8

Β2

11-1
12-3
31-4

11-2
12-4
31-1

11-1
12-3
31-4

11-2
12-4
31-1

21-6
22-6

41-8
42-8
43-8

Γ1

11-1
12-3
31-4

11-2
12-4
31-1

11-1
12-3
31-4

11-2
12-4
31-1

21-6
22-6

41-8
42-8
43-7

Γ2

11-1
12-3
31-4

11-2
12-4
31-1

11-1
12-3
31-4

11-2
12-4
31-1

21-6
22-6

41-8
42-8
43-8

Ωσ προσ τθ διαδικαςία προςαρμογισ, τα testlets διοχετεφονται ςτον εξεταηόμενο από το
ςφςτθμα ωσ εξισ ςτθν πρϊτθ φάςθ τθσ e-εξζταςθσ:
 Κατά τθ μετάβαςθ από το πρϊτο testlet (1θ τριάδα δοκιμαςιϊν) ςτο δεφτερο, τα
όρια 50% και 90% προςδιορίηουν (α) τθν κάκοδο επιπζδου (λιγότερο από 50%), (β)
τθν παραμονι ςτο ίδιο επίπεδο (50% - 89%) ι, τζλοσ, (γ) τθν άνοδο επιπζδου (90% ι
περιςςότερο).
 Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 2θσ τριάδασ δοκιμαςιϊν, το ςφςτθμα εξάγει ζνα
αποτζλεςμα είτε μόνο από τθν επίδοςθ ςτθν τριάδα του νζου επιπζδου (εκδοχι α
και γ), είτε ακροιςτικά για τισ δφο τριάδεσ (εκδοχι β: θ επίδοςθ υπολογίηεται κάκε
φορά ακροιςτικά για όλεσ τισ τριάδεσ, εφόςον είναι ίδιου επιπζδου). Στο ςθμείο
αυτό υπάρχουν και πάλι οι ίδιεσ τρεισ εκδοχζσ.
Πταν το ςφςτθμα διαπιςτϊςει ότι ο εξεταηόμενοσ ζχει απαντιςει ςυνολικά ςε 3 testlets
επιπζδου Α1 ι Α2 ι Β1 (45 ερωτιματα/items) ι ςε 4 τριάδεσ επιπζδου Β2 ι Γ1 ι Γ2 (60
ερωτιματα/items), κεωρεί πωσ χρθςιμοποιικθκε ζνα πλιρεσ όργανο μζτρθςθσ. Δθλαδι
ολοκλθρϊκθκε θ Φάςθ Α τθσ εξζταςθσ (Ενότθτεσ 1 και 3), και εξάγει το αποτζλεςμα, που ζχει
τισ εξισ εκδοχζσ: 1) θ επίδοςθ είναι μικρότερθ του 50% ςε επίπεδο Α1, οπότε διακόπτεται θ
εξζταςθ και δε χορθγείται πιςτοποιθτικό, 2) θ επίδοςθ είναι μικρότερθ του 50% ςε επίπεδο
Α2/Β1/Β2/Γ1/Γ2, οπότε θ εξζταςθ ςυνεχίηεται με τα μζρθ τθσ Φάςθσ Β τθσ εξζταςθσ (Ενότθτεσ
2 και 4) του αμζςωσ κατϊτερου επιπζδου, 3) θ επίδοςθ είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ του 50%, οπότε
θ εξζταςθ ςυνεχίηεται με τισ Ενότθτεσ 2 και 4 του ςυγκεκριμζνου επιπζδου.
Ρίνακασ 2

Τestlets (τριάδεσ) ίδιου επιπζδου:

1η

Υποβάκμιςθ αν οι ςωςτζσ απαντιςεισ
8
είναι λιγότερεσ από:

16

2η

3η

4η

15

24

30

Ραραμονι ςτο ίδιο επίπεδο αν οι
ςωςτζσ απαντιςεισ είναι (από, ζωσ 8-13
και):

15-26

24-40

30-60

Αναβάκμιςθ αν οι ςωςτζσ απαντιςεισ
13
είναι περιςςότερεσ από:

26

40

--

Ρερνϊντασ τϊρα ςτθ ΦΑΣΘ Β τθσ εξζταςθσ, τα testlets διοχετεφονται ςτον εξεταηόμενο από
το ςφςτθμα ωσ εξισ:
 Κατά τθ μετάβαςθ από το πρϊτο μζροσ τθσ Φάςθσ Β (δθλ. από τθν παραγωγι
γραπτοφ λόγου – Ενότθτα 2 τθσ παραδοςιακισ εξζταςθσ) ςτο δεφτερο μζροσ τθσ
ίδιασ φάςθσ (δθλ. ςτθν παραγωγι προφορικοφ λόγου – Ενότθτα 4 τθσ
παραδοςιακισ εξζταςθσ) δε γίνεται διαφοροποίθςθ επιπζδου. Δεν ιςχφει κανζνα
όριο βακμολογίασ. Αυτό ςθμαίνει πωσ το ςφςτθμα βλζπει τα δφο μζρθ (Ενότθτεσ 2
και 4) ωσ ςφνολο, παρόλο ότι ςε αυτζσ προκφπτουν δφο επιδόςεισ και θ εξζταςθ
γίνεται διαδοχικά.
 Κατά τθν εξαγωγι, τθσ ςυνολικισ/τελικισ βακμολογίασ και των δφο φάςεων (όλων
των Ενοτιτων) και τον προςδιοριςμό του επιπζδου που κα αναγράφεται ςτο
πιςτοποιθτικό, ιςχφει μόνον ζνα όριο: το 60%. Αυτό ςθμαίνει ότι ακόμθ κι αν
εξετάςτθκε κανείσ ςε όλεσ τισ ενότθτεσ ενόσ επιπζδου Χ, εάν εξαςφαλίςει επίδοςθ
μικρότερθ του 60%, του χορθγείται πιςτοποιθτικό χαμθλότερου επιπζδου (Χ-1),
εφόςον υπάρχει, δθλαδι αν το Χ δεν είναι το Α1.
3.1 Εμθάνιζη ηων δοκιμαζιών επί ηηρ οθόνηρ ηος Η/Υ
Κατά τθν πιλοτικι εφαρμογι τθσ e-εξζταςθσ αξιοποιϊντασ το ΡΘΤ, ελζγχκθκε θ αξιοπιςτία
και αποτελεςματικότθτα τθσ εκφϊνθςθσ των δοκιμαςιϊν, κακϊσ επίςθσ θ ευχρθςτία και
λειτουργικότθτα τθσ χωροταξίασ τθσ οκόνθσ του Θ/Υ επάνω ςτθν οποία υπάρχει ποικιλία
οδθγιϊν και ενδείξεων που ςτόχο ζχουν τθ διευκόλυνςθ του χριςτθ. Συγκεκριμζνα,
υπάρχει οδθγία λειτουργίασ για τθν απάντθςθ του εξεταηόμενου, ζνδειξθ χρονομζτρθςθσ
(πόςο χρόνοσ μζνει ςτον εξεταηόμενο να απαντιςει τα ερωτιματα), βελάκια που δείχνουν
το πωσ μεταβαίνει ο εξεταηόμενοσ από το ζνα testlet ςτο άλλο, ζνδειξθ για τθν ζνταςθ του
ιχου όταν πρόκειται για το θχθτικό μινυμα, κτλ. Ακολουκοφν τζςςερα δείγματα που
δείχνουν πωσ εμφανίηονται οι δοκιμαςίεσ επί τθσ οκόνθσ του Θ/Υ. Τα πρϊτα δφο δείγματα
είναι από τθ ΦΑΣΘ Α τθσ e-εξζταςθσ.
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ΔΕΙΓΜΑ 1

ΔΕΙΓΜΑ 2

18

ΔΕΙΓΜΑ 3

ΔΕΙΓΜΑ 4
Diese Fotos stammen aus Ihrem
elektronischen Familienalbum.
Welche Personen sind auf den
Fotos abgebildet?

Αυτό πατάσ για
να αρχίςει θ
θχογράφθςθ
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3.2 Η ηςπολογία ηηρ e-εξέηαζηρ
ΦΑΣΗ Α /
Ενότητα

Τφποσ Δοκιμαςίασ
1. Επιλογι

Σκοπόσ Δοκιμαςίασ
Κατανοϊ γραπτό / προφορικό κείμενο.
1. Συνδζω λζξεισ ι ςφντομα κείμενα με εικόνεσ
βάςει ςθμαςιολογικϊν κριτθρίων.
2. Συνδζω λζξεισ μζςα ςε κείμενο με λζξεισ ι
φράςεισ που μου δίνονται ςε λίςτα.

2. Αντιςτοίχιςθ

4. Συνδζω κείμενο με κείμενο (π.χ. διλωςθ με
ςχόλιο, ερϊτθςθ με απάντθςθ, τίτλο με
υπότιτλο ι υπζρτιτλο).

1. ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ
ΓΑΡΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ &
ΓΛΩΣΣΙΚΘ
ΕΡΙΓΝΩΣΘ

3. Συνδζω μεταξφ τουσ τα τμιματα προτάςεων ι
ςφντομων μθνυμάτων.

1. Συμπλθρϊνω προτάςεισ ι εκτενζςτερα κείμενα
με «πλιρεισ λζξεισ» από λίςτα που μου δίνεται.
3. Συμπλιρωςθ με
επιλογι

2. Συμπλθρϊνω προτάςεισ ι εκτενζςτερα κείμενα
με «γραμματικζσ λζξεισ» από λίςτα που μου
δίνεται.
1. Γράφω λζξεισ που λείπουν από κείμενο
βαςιηόμενοσ/θ ςε εικόνεσ.

4. Συμπλιρωςθ με
πλθκτρολόγθςθ

2. Γράφω λζξεισ που λείπουν από κείμενο
βαςιηόμενοσ/θ ςε οριςμό ι ςε άλλο γλωςςικό
ερζκιςμα.
3. Γράφω λζξεισ που λείπουν από κείμενο, ςτθ
ςωςτι μορφι, βάςει των ςυμφραηόμενων.
1. Κατανοϊ μεμονωμζνα εκφωνιματα.

1. Επιλογι
2. Κατανοϊ εκτενζςτερα προφορικά κείμενα.

3. ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ
ΡΟΦΟΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ

2. Αντιςτοίχιςθ

Συνδζω αυτά που άκουςα με εικόνεσ που μου
δίνονται.

4. Συμπλιρωςθ με
πλθκτρολόγθςθ

Συνάγω (από αυτά που άκουςα) και γράφω τθ
λζξθ που λείπει.

ΦΑΣΗ Β: Οι τφποι δοκιμαςιϊν παραγωγισ γραπτοφ λόγου και γραπτισ διαμεςολάβθςθσ
κακϊσ και οι τφποι δοκιμαςιϊν παραγωγισ προφορικοφ λόγου και προφορικισ
διαμεςολάβθςθσ είναι παρόμοιοι με τθν ζντυπθ εξζταςθ.
Ακολουκοφν δείγματα διαφορετικϊν τφπων δοκιμαςιϊν.
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Δοκιμαςία τφπου «επιλογή», Γαλλικά επίπεδο Β2: Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου. Ο εξεταηόμενοσ
επιλζγει κάκε φορά τθν πιο ςωςτι απάντθςθ, πατϊντασ τον κφκλο δίπλα ςτο γράμμα Α, Β, ι C.

Δοκιμαζία ηύπου «ανηιζηοίχιζη», Ιηαλικά επίπεδο Α1: Σύνδεζη λέξηρ ή ζύνηομος κειμένος με
εικόνερ, βάζει ζημαζιολογικών κπιηηπίων.

Δοκιμαςία τφπου «ςυμπλήρωςη», Γερμανικά επίπεδο A1: Συμπλιρωςθ κειμζνου ςφροντασ τθν ςωςτι λζξθ
από αριςτερά μζςα ςτο κείμενο).
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Δοκιμαςία τφπου «αντιςτοίχιςη», Ιταλικά επίπεδο Γ1: Σφνδεςθ κειμζνου με κείμενο (π.χ. διλωςθ
με ςχόλιο, ερϊτθςθ με απάντθςθ, κτλ.) ςφροντασ το γράμμα τθσ ςωςτισ απάντθςθσ (A-F) ςτο item
με το οποίο ταιριάηει.

22

Δοκιμαςία τφπου «αντιςτοίχιςη», Ιςπανικά επίπεδο Α2: Σφνδεςθ κειμζνου με κείμενο, ςφροντασ
το γράμμα τθσ ςωςτισ απάντθςθσ (A-F) ςτο item με το οποίο ταιριάηει ςτα αριςτερά.

Δοκιμαςία τφπου «ςυμπλήρωςη με πληκτρολόγηςη», Αγγλικά επίπεδο Β2, Ρλθκτρολόγθςθ των
λζξεων που λείπουν από κείμενο, ςτθ ςωςτι μορφι, βάςει ςυμφραηομζνων (με ζνδειξθ ςτισ οδθγίεσ
ςυμπλιρωςθσ ςχετικά με το πόςα γράμματα ζχει θ λζξθ που πρζπει να ςυμπλθρωκεί).
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Δοκιμαςία τφπου «ςυμπλήρωςη με πληκτρολόγηςη», Αγγλικά επίπεδο Β2: Ρλθκτρολόγθςθ των
λζξεων που λείπουν από κείμενο, ςτθ ςωςτι τουσ μορφι, βάςει ςυμφραηομζνων.

Είναι ςαφζσ θ τυπολογία δεν διαφζρει ουςιαςτικά από τθν παραδοςιακι ζντυπθ εξζταςθ.
Γενικότερα, για τθν e-εξζταςθ αξιοποιοφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των οργάνων
μζτρθςθσ γλωςςομάκειασ και γενικότερα του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ που ζχει
αναπτυχκεί και δοκιμαςτεί από τθν κεςμοκζτθςθ του ΚΡΓ μζχρι ςιμερα ϊςτε οι eεξετάςεισ να είναι ιςότιμεσ με τισ ζντυπεσ, δεδομζνου ότι το πιςτοποιθτικό που κα
χορθγείται με τισ δφο εκδοχζσ των εξετάςεων κα είναι το ίδιο – δθλαδι ίςθσ αξίασ και,
φυςικά, με τθν ςφραγίδα του ελλθνικοφ Υπουργείου Ραιδείασ, γεγονόσ που το κακιςτά
αυτόματα αναγνωρίςιμο από δθμόςιουσ φορείσ άλλων χωρϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, αντίκετα από τα πιςτοποιθτικά ιδιωτικϊν φορζων οριςμζνα εκ των οποίων
προωκοφνται τοπικά από τισ πολιτικζσ δομζσ που τα υποςτθρίηουν για λόγουσ
οικονομικοφσ και γλωςςικισ πολιτικισ για τθν είςοδο ςε ιδρφματα ιδιωτικοφ δικαίου των
χωρϊν τουσ – και ωσ γνωςτό ιδιωτικά τα περιςςότερα ΑΕΙ τθσ Ευρϊπθσ και του υπόλοιπου
Δυτικοφ κόςμου.

5. Τα πλεονεκηήμαηα ηος e-ΚΠΓ
Το ςφςτθμα θλεκτρονικϊν εξετάςεων, ςε αντίκεςθ με τισ ζντυπεσ εξετάςεισ, οι οποίεσ
ςταδιακά κα μποροφςαν να αντικαταςτακοφν πλιρωσ από τισ θλεκτρονικζσ, είναι πιο
οικονομικζσ, ευκολότερεσ διαχειριςτικά ενϊ ςυντρζχουν και άλλοι λόγοι αξιοποίθςισ τουσ:
παιδαγωγικοί ερευνθτικοί και ανκρωπιςτικοί.
Ππωσ είδαμε ςτο πρϊτο μζροσ αυτοφ του άρκρου, οι εξετάςεισ ιδιαίτερα με το ΡΘΤ ζχουν
πολλά πλεονεκτιματα ζναντι τθσ παραδοςιακισ ζντυπθσ εξζταςθσ. Για το ΚΡΓ ειδικότερα,
τα οφζλθ από τθν e-εξζταςθ είναι τα εξισ:
 Εξυπθρετεί διαφορετικζσ και εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ των εξεταηόμενων ενϊ
γενικότερα το ςφςτθμα τθσ e-εξζταςθσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτον υποψιφιο να
εξεταςτεί όποια ςτιγμι κζλει ςτο επίπεδο γλωςςομάκειασ που πραγματικά ζχει.
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Οι εξεταηόμενοι ελζγχονται από το ςφςτθμα με αυτοματοποιθμζνο τρόπο,
προκειμζνου να αξιολογθκεί θ γλωςςομάκεια του κακενόσ, πράγμα ιδιαίτερα
ςθμαντικό για τθν ςφνδεςθ του ΚΡΓ με τθν ςχολικι εκπαίδευςθ, επειδι το επίπεδο
γλωςςομάκειασ διαφζρει ακόμθ και ςε μακθτζσ τθσ ίδιασ τάξθσ.
Είναι πολυγλωςςικι και περιλαμβάνει εξετάςεισ για τισ πζντε πιο ςυχνά
διδαςκόμενεσ γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα και τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ (Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ιταλικά, Ιςπανικά). Ο μακθτισ μπορεί να εξεταςτεί ςτθ γλϊςςα που
διδάςκεται ςτο ςχολείο αλλά και ςε όποια άλλθ γλϊςςα επικυμεί, τθν ίδια ι ςε
διαφορετικι χρονικι περίοδο, ςτο επίπεδο που ο ίδιοσ κα επιλζξει, ϊςτε να
πιςτοποιθκεί κατόπιν θ γλωςςομάκειά του ςτθ γλϊςςα τθσ επιλογισ του.
Τροφοδοτεί testlets με βάςθ το προφίλ του εξεταηόμενου και άρα να λαμβάνουν οι
υποψιφιοι διαφορετικϊν θλικιακϊν ομάδων δοκιμαςίεσ κατάλλθλεσ για τθν θλικία
τουσ και το γενικότερο προφίλ τουσ.

Θ e-εξζταςθ ςυνεπάγεται και πρόςκετα πλεονεκτιματα, όπωσ το ότι τα Άτομα με Ειδικζσ
Μακθςιακζσ Ανάγκεσ και Αναπθρίεσ (ΑΜΕΑ) εξετάηονται κοντά ςτον τόπο διαμονισ τουσ,
ενϊ για τθν παραδοςιακι εξζταςθ, αν ηουν ςτθν περιφζρεια, πρζπει να ταξιδζψουν ςτθν
Ακινα ι τθ Θεςςαλονίκθ.
Θ e-εξζταςθ ςυνεπάγεται και οικονομικά οφζλθ:
 Τα εξζταςτρα για τθν e-εξζταςθ υπολογίηεται να είναι κατά 45-50% φκθνότερα από
ότι εκείνα των περιςςοτζρων ξζνων εξετάςεων, οι φορείσ των οποίων λειτουργοφν
όπωσ όλεσ οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ.
 Τα ζςοδα από τθν e-εξζταςθ, όπωσ άλλωςτε και από τθν παραδοςιακι εξζταςθ δεν
εξάγονται ςτο εξωτερικό αλλά μζνουν ςτον τόπο. Στθν e-εξζταςθ όμωσ, με τθ ςωςτι
διαχείριςθ, τα εξζταςτρα είναι δυνατόν να αποφζρουν μεγαλφτερα και μάλιςτα
ανταποδοτικά ζςοδα και να μειϊςουν τθ δαπάνθ εξζταςτρων των υποψθφίων.
 Θ e-εξζταςθ μπορεί να είναι μζχρι και 40% πιο ςφντομθ από ότι θ ζντυπθ και
πάραυτα να διατθρεί υψθλότερου επιπζδου ακρίβεια ελζγχου. Αυτό ςυνεπάγεται
κζρδοσ χρόνου και οικονομικό όφελοσ για το ςφςτθμα όταν πρόκειται για μεγάλο
αρικμό υποψθφίων.
 Οικονομικό όφελοσ για το ςφςτθμα ςυνεπάγεται και θ αξιολόγθςθ προφορικοφ
λόγου κεντρικά, αφοφ δεν χρειάηεται οι εξεταςτζσ να ταξιδεφουν ςτα διάφορα μζρθ
τθσ Ελλάδασ.
 Με τθ ςφνδεςθ τθσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτο ςχολείο με το ΚΡΓ, όπωσ
προβλζπεται να γίνει όταν κα αρχίςουν να διενεργοφνται ςε ευρεία κλίμακα οι eεξετάςεισ , θ προετοιμαςία γι’ αυτζσ μπορεί να γίνεται ςτο ςχολείο ι και από τον
ίδιο το μακθτι, χωρίσ τθ δαπάνθ του φροντιςτθρίου, αξιοποιϊντασ και το
θλεκτρονικό ςχολείο του ΚΡΓ23, το οποίο περιγράφεται ςε αυτόνομο άρκρο του
παρόντοσ υλικοφ.
 Θ εν μζρει αξιολόγθςθ του γραπτοφ του μακθτι με αυτοματοποιθμζνο εργαλείο
όπωσ προγραμματίηεται να γίνεται ςτο μζλλον, ςυνεπάγεται κζρδοσ οικονομικό και
κζρδοσ χρόνου.
Θ e-εξζταςθ είναι ιδιαίτερα ζγκυρθ και αξιόπιςτθ. Ριο ςυγκεκριμζνα:

23

Το e-school του ΚΡΓ εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ Ρράξθσ ΕΣΡΑ από το ΕΚΡΑ, ςε
ςυνεργαςία με το ΑΡΘ (βλ. http://rcel2.enl.uoa.gr/kpgeschool/).
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Θ υψθλι αξιοπιςτία τθσ βακμολογίασ ςτθ Φάςθ Α τθσ e-εξζταςθσ, με το ΡΘΤ,
οφείλεται και ςτο ότι ο βακμόσ του κάκε εξεταηόμενου ορίηεται με βάςθ το
ποςοςτό δοκιμαςιϊν και ερωτθμάτων που απαντά και το επίπεδο ευκολίασ ι
δυςκολίασ τουσ. Ζτςι, αν δφο υποψιφιοι απαντιςουν τον ίδιο αρικμό ερωτθμάτων,
εκείνοσ που κα λάβει υψθλότερθ βακμολογία είναι εκείνοσ που απάντθςε τα πιο
δφςκολα ερωτιματα.
Θ υψθλι αξιοπιςτία τθσ βακμολογίασ ςτθ Φάςθ Β τθσ e-εξζταςθσ οφείλεται ςτο ότι
γίνεται από ζνα μικρό αλλά πολφ καλά εκπαιδευμζνο ςϊμα αξιολογθτϊν που
εφαρμόηουν με τον ίδιο τρόπο τα κριτιρια για όλουσ τουσ υποψιφιουσ.
Ρρόςκετθ αξία τθσ αξιολόγθςθσ ενόσ μζροσ του γραπτοφ λόγου του υποψιφιου θ
οποία προβλζπεται να γίνεται αυτοματοποιθμζνα με θλεκτρονικό εργαλείο.
Επειδι ο αλγόρικμοσ του ΡΘΤ του ΚΡΓ είναι ευζλικτοσ μπορεί να προςαρμοςτεί ςε
χιλιάδεσ μεταλλαγζσ με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει ο κίνδυνοσ «διαρροισ» των
κεμάτων, γεγονόσ που διαςφαλίηει τθν εγκυρότθτα τθσ εξζταςθσ ςε μεγαλφτερο
βακμό από ότι ςτισ ςυμβατικζσ εξετάςεισ.
Θ e-εξζταςθ ζχει αυξθμζνθ αξιοπιςτία ςε ςχζςθ με τθν ζντυπθ εξζταςθ επειδι είναι
μεγαλφτερθ θ ακρίβεια και ομοιογζνεια των αποτελεςμάτων δεδομζνου ότι
χρθςιμοποιοφνται δοκιμαςίεσ και ερωτιματα (items) που ζχουν υψθλό δείκτθ
διάκριςθσ.

Θ e-εξζταςθ ςυνεπάγεται και κζρδοσ χρόνου. Συγκεκριμζνα:
 Τα αποτελζςματα των εξετάςεων εξάγονται αμζςωσ, ενϊ των παραδοςιακϊν
εξετάςεων τα αποτελζςματα παίρνουν μινεσ.
 Θ διενζργεια τθσ e-εξζταςθσ είναι απλοφςτερθ και εξοικονομεί χρόνο ςε ςχζςθ με
τθν παραδοςιακι εξζταςθ.

6. Η ολοκλήπωζη ηηρ μεηάπηωζηρ ηος ΚΠΓ ζε ηλεκηπονική μοπθή
Το ζργο για το e-ΚΡΓ, το οποίο απαίτθςε πόρουσ, εντατικι εργαςία χρόνων και τθ ςυμβολι
ςθμαντικοφ αρικμοφ ειδικϊν τθσ πλθροφορικισ με ειδίκευςθ ςτα πλθροφοριακά
ςυςτιματα για τθν εκπαίδευςθ, επιςτθμόνων υπολογιςτικισ γλωςςολογίασ,
γλωςςοδιδακτολόγων και δοκιμαςιολόγων ζχει φτάςει ςε ζνα πολφ ικανοποιθτικό ςθμείο.
Με τθν ολοκλιρωςθ μάλιςτα τθσ προαναφερκείςασ Ρράξθσ και τθ διενζργεια εξετάςεων
πιλοτικοφ χαρακτιρα δοκιμάςτθκε το ΡΘΤ του ΚΡΓ το 2015 ςε δείγμα μακθτϊν από 22
ςχολεία ανά τθν Ελλάδα. Κατά τθ διαδικαςία τθσ αυτοματοποιθμζνθσ εξζταςθσ,
εντοπίςτθκαν και ςτθν ςυνζχεια διορκϊκθκαν τα προβλιματα που παρουςιάςτθκαν.
Αναγνωρίηοντασ τα οφζλθ τθσ θλεκτρονικισ εκδοχισ του ΚΡΓ, το 2017 ψθφίςτθκε ο Ν.
4452/2017 που προβλζπει τθ διενζργεια e-εξετάςεων και δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 17
Τεφχοσ Α1/15.02.2017.
Αναμζνεται τϊρα θ πολιτεία να επιτρζψει τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ του ςθμαντικοφ ζργου
με μια νζα χρθματοδότθςθ που κα επιτρζψει αφενόσ τον κατάλλθλο εξοπλιςμό κζντρων
θλεκτρονικϊν εξετάςεων ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ και αφετζρου τθν μετεξζλιξθ του
e-ΚΡΓ για το γενικό πλθκυςμό που προβλζπεται να τροφοδοτεί το ςφςτθμα με 30.000 50.000 υποψιφιουσ ετθςίωσ – ιδίωσ μετά ςτθν ςφνδεςθ του ΚΡΓ με τθν ξενόγλωςςθ
εκπαίδευςθ ςτο ςχολείο.
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Λόγοι για τθν του ΚΡΓ ςτθν θλεκτρονικι του εκδοχι είναι ακόμθ πολλοί. Ο βαςικότεροσ
όμωσ είναι πωσ πρζπει να είναι ικανό το ςφςτθμα να ςυνεχίςει να λειτουργεί ςε ζνα
περιβάλλον ανταγωνιςτικό επιτυγχάνοντασ:
- να αποκτιςει τθ δυναμικι διαχείριςθσ και διαρκοφσ ενςωμάτωςθσ επιςτθμονικϊν
και τεχνολογικϊν εξελίξεων που άπτονται του πεδίου τθσ αξιολόγθςθσ και
πιςτοποίθςθσ τθσ γλωςςομάκειασ και τθσ αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ, με ρυκμοφσ που κα
επιτρζπουν τθν αμεςότερθ και ταχφτερθ εφαρμογι τουσ
- να αφομοιϊςει κεςμικά και διαδικαςτικά τα αποτελζςματα των πρόςφατων
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων που ςτόχο είχαν τθν πρϊτθ φάςθ ανάπτυξθσ τθσ
ψθφιακισ αναβάκμιςθσ του και να διευρφνει τθ δυνατότθτα διεξαγωγισ εξετάςεων
με το νζο ςφςτθμα εξαςφαλίηοντασ τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ
- να εκςυγχρονίςει τισ διαδικαςίεσ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ ςτο ςφςτθμα παροχισ
εξετάςεων ϊςτε να γίνουν ελκυςτικότερεσ για τουσ υποψθφίουσ
- να δθμιουργιςει ςχζδιο και προχποκζςεισ για τθ ςφνδεςθ του με τθν ξενόγλωςςθ
εκπαίδευςθ ςτο ςχολείο
- να εξαςφαλίςει ςυνκικεσ αυτοχρθματοδότθςθσ ϊςτε να καταςτεί διαχρονικά
βιϊςιμο.
Οι δράςεισ που ζχουν προβλεφκεί για τθ μετεξζλιξθ και ολοκλιρωςθ του e-ΚΡΓ ςε
θλεκτρονικι μορφι ζχουν λάβει υπόψθ τα κετικά αποτελζςματα των ζργων που ζχουν
υλοποιθκεί μζχρι ςιμερα και ζχουν δϊςει τθ δυνατότθτα ςτο Υπουργείο Ραιδείασ να
προωκιςει τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν ευρεία αξιοποίθςθ του από το ςχολικό
πλθκυςμό για να πιςτοποιείται το επίπεδο γλωςςομάκειασ που αποκτοφν οι μακθτζσ ςτο
ςχολείο και εκτόσ αυτοφ. Φυςικά, και όταν ολοκλθρωκεί θ μετάπτωςθ, υπάρχουν
απαιτιςεισ και προχποκζςεισ βιωςιμότθτασ και ειδικότερα θ ανάπτυξθ, λειτουργία και
ςυντιρθςθ των υπο-ςυςτθμάτων που ζχουν δθμιουργθκεί για τισ θλεκτρονικζσ εξετάςεισ
οι οποίεσ απαιτοφν εξειδικευμζνεσ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ ςτουσ χϊρουσ τθσ
εφαρμοςμζνθσ και υπολογιςτικισ γλωςςολογίασ, τθσ γλωςςοδιδακτικισ και
δοκιμαςιολογίασ, κακϊσ φυςικά τθσ εκπαιδευτικισ πλθροφορικισ. Σθμαντικι είναι και θ
ερευνθτικι διάςταςθ που απαιτείται για τθν εξζλιξθ των εξεταςτικϊν ςυςτθμάτων, με
κυρίαρχα ςτοιχεία:
• τθν ανάπτυξθ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν κριτθρίων για τθν εγκυρότθτα και
αξιοπιςτία των δοκιμαςιϊν και γενικότερα των δοκιμαςιϊν κατανόθςθσ και
παραγωγισ λόγου
• τθ γλωςςικι τεκμθρίωςθ των περιγραφθτϊν ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ και
ζλεγχο εγκυρότθτασ
• τθ διαχείριςθ των εξετάςεων για πιςτοποίθςθ γλωςςομάκειασ που οδθγοφν, μετά
από εφαρμογι βακμολογικϊν κριτθρίων, ςτθν κατάταξθ των υποψθφίων ωσ ικανϊν
χρθςτϊν μιασ γλϊςςασ ςε ζνα από τα ζξι επίπεδα γλωςςομάκειασ
• τθν παραγωγι, και τθν προβολι υλικοφ εκμάκθςθσ, εξοικείωςθσ προσ τουσ
δυνθτικά ενδιαφερόμενουσ εξεταηόμενουσ ςε ςυνδυαςμό με προωκθτικζσ
ενζργειεσ που πραγματοποιοφνται μζςα από ςτοχευμζνεσ δράςεισ
• τθ διαρκι εξζλιξθ των ςυςτθμάτων αξιοποιϊντασ ςφγχρονα μζςα και μεκόδουσ.
Ο κφκλοσ εργαςιϊν για τθν ανάπτυξθ, τθν ςυντιρθςθ και τθν υποςτιριξθ των πιο πάνω
δραςτθριοτιτων είναι μεγάλοσ και απαιτεί δομζσ ευζλικτεσ που πρζπει να διακζτουν: (α)
επιςτθμονικό υπόβακρο υψθλοφ επιπζδου και τεχνογνωςία ςτουσ τομείσ που αφοροφν τθν
εγκυρότθτα θ οποία πρζπει να εξαςφαλίηεται λειτουργϊντασ με κανόνεσ διαςφάλιςθσ
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ποιότθτασ ςε διεκνζσ επίπεδο, (β) υποδομζσ και ανκρϊπινο δυναμικό που κα ςτελεχϊνει ςε
ςτακερι βάςθ και όχι ευκαιριακά τισ υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ, ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ αλλά
και τθ διαχείριςθ ενόσ εξεταςτικοφ ςυςτιματοσ ςε διαρκι λειτουργία, και (γ) βακμοφσ
ελευκερίασ ϊςτε να μποροφν να επεκτείνονται οι δραςτθριότθτεσ ςε επίπεδα βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ ςε επιςτθμονικό, ερευνθτικό και οικονομικό επίπεδο.
Οι ουςιαςτικζσ απαιτιςεισ βιωςιμότθτασ για μια διαρκι εξζλιξθ και ςυνεχι επζκταςθ του
ςυςτιματοσ ϊςτε να παραμζνει ανταγωνιςτικό, εντοπίηονται ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ:
• Σφνδεςθ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ τθσ γλωςςομάκειασ με τθν ξενόγλωςςθ
εκπαίδευςθ ςτο ςχολείο.
• Εξαςφάλιςθ των ελάχιςτων προχποκζςεων για τθν διεξαγωγι εξετάςεων ςτο νζο
ψθφιακό περιβάλλον.
• Φπαρξθ διαρκοφσ μθχανιςμοφ παραγωγισ ζγκυρων και αξιόπιςτων δοκιμαςιϊν για
τθ δεξαμενι κεμάτων ϊςτε να ανατροφοδοτείται επαρκϊσ θ διαδικαςία τθσ
θλεκτρονικισ εξζταςθσ.
• Φπαρξθ διαρκοφσ μθχανιςμοφ επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ, ζρευνασ και
τεχνολογικισ υποςτιριξθσ που κα προζρχεται από τουσ φορείσ που κατά τεκμιριο
ζχουν αποδϊςει προςτικζμενθ αξία ςτθν ανάπτυξθ του εξεταςτικοφ ςυςτιματοσ
για το ΚΡΓ και διακζτουν τθν αναγκαία τεχνογνωςία.
• Δθμιουργία ενιαίου περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ που κα είναι ενταγμζνο ςε
ομογενζσ και ομοιογενζσ ςχιμα και κα επιτρζπει τθ διαμόρφωςθ ςκοπϊν και
ςτόχων.
• Ενιαίο τεχνολογικό περιβάλλον ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ των πλθροφοριϊν που
αφοροφν ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων με δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ τουσ από
όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ κατά λόγο αρμοδιότθτασ.
• Ουςιαςτικι διαςφάλιςθ των χαρακτθριςτικϊν εγκυρότθτασ για τισ διαδικαςίεσ
πιςτοποίθςθσ και ζκδοςθσ αποτελεςμάτων ωσ προσ το επιςτθμονικό κφροσ και τθ
διατιρθςθ του χαρακτιρα του ΚΡΓ ωσ δθμόςιο αγακό.
• Συνεχισ εκπόνθςθ μελετϊν και δραςτθριοτιτων για τθ διαρκι εςωτερικι
αξιολόγθςθ με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ των εξετάςεων.
• Συνεχι ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ και επιμορφωτικοφ διαδραςτικοφ υλικοφ που
διευκολφνει τθν προετοιμαςία των υποψθφίων.
• Ενςωμάτωςθ πρόςκετων δυνατοτιτων αυτοματοποίθςθσ τθσ εξεταςτικισ και
βακμολογικισ διαδικαςίασ με χριςθ ΤΡΕ.
• Διεκνείσ ςυνεργαςίεσ με ΑΕΙ, ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ και ερευνθτικά ιδρφματα
για τθν περαιτζρω κακιζρωςθ του ΚΡΓ και εκτόσ Ελλάδασ.
• Σχεδιαςμόσ θλεκτρονικοφ μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ
του κεςμοφ του ΚΡΓ και του e-ΚΡΓ ειδικότερα και των επιπτϊςεων από τθν
εφαρμογι του ςυςτιματοσ εξετάςεων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτισ
πρακτικζσ των εκπαιδευτικϊν
• Σχεδιαςμόσ μθχανιςμοφ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ (α) των δοκιμαςιϊν κατανόθςθσ
γραπτοφ και προφορικοφ λόγου, με ζλεγχο τθσ εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ τουσ ςε
3 φάςεισ -- a-priori, κατά τθν αξιοποίθςθ τoυσ και a-posteriori – και (β) για τθ
διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ των εξετάςεων γραπτοφ και προφορικοφ λόγου με
ποιοτικοφσ και ποςοτικοφσ δείκτεσ
• Τροφοδότθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων με ςϊματα κειμζνων από τθν παραγωγι λόγου
εκ μζρουσ των υποψθφίων για τθν επικφρωςθ των δεικτϊν ευκολίασ/δυςκολίασ
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•

•

των κεμάτων των εξετάςεων και τθν ςυςτοίχθςθ των περιγραφθτϊν κατά επίπεδο
γλωςςομάκειασ του ΚΡΓ.24
Δθμιουργία και ανάπτυξθ του ψθφιακοφ φροντιςτθρίου ςτο πλαίςιο του
θλεκτρονικοφ ςχολείου του ΚΡΓ, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει πολυμεςικό
διαδραςτικό εκπαιδευτικό υλικό για όλεσ τισ γλϊςςεσ του ΚΡΓ και όλα τα επίπεδα
γλωςςομάκειασ, με πολλά παραδείγματα και οδθγίεσ (με θχθτικό υλικό) ςχετικά με
το τι πρζπει να κάνει ο εξεταηόμενοσ και γιατί. Επίςθσ, θ δράςθ προβλζπει μεταξφ
άλλων τθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα για τθν
εκπαίδευςθ των μακθτϊν, τθν παραμετροποίθςθ ενόσ delivery system για να
εξυπθρετεί τουσ ςκοποφσ τθσ ψθφιακι εκπαίδευςθσ των Αξιολογθτϊν, τον
ςχεδιαςμό ιςτοςελίδων και τθν θλεκτρονικι οργάνωςθ, αποκικευςθ και
αξιοποίθςθ του πολυμεςικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ (με ερωτιςεισ και κλειςτζσ
απαντιςεισ, δειγματικζσ εξετάςεισ με δυνατότθτα ςχολιαςμοφ, Φόρουμ για
ερωτιςεισ, ανταλλαγι απόψεων και ιδεϊν, οργανωμζνθ ςε κεματικζσ ενότθτεσ.
Επζκταςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ οργάνωςθσ και διαχείριςθσ των
εξετάςεων με ςτόχο τθν πλιρθ αυτοματοποίθςθ όλων των ςχετικϊν διαδικαςιϊν.

4. Πποεκηάζειρ από ηην μεηεξέλιξη ηος ζςζηήμαηορ ζε e-ΚΠΓ
Ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα του θλεκτρονικοφ ΚΡΓ είναι πωσ είναι πολυγλωςςικό –
αντίκετα από όλεσ τισ γνωςτζσ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ από
ξζνουσ ιδιωτικοφσ
οργανιςμοφσ και φορείσ των οποίων οι e-εξετάςεισ είναι ςε μία μόνο γλϊςςα – αυτι τθν
οποία προωκοφν με ςκοπό το ςυμβολικό ι/και οικονομικό όφελοσ. Οι γνωςτζσ
θλεκτρονικζσ εξετάςεισ για τα Αγγλικά – όπωσ αυτζσ του Cambridge ESOL, του IELTS, του
TOEFL – ι για όποιεσ άλλεσ μεγάλεσ γλϊςςεσ υπάρχουν είναι μονογλωςςικζσ. Το ΚΡΓ είναι
πολυγλωςςικό τόςο ςτθν θλεκτρονικι όςο και ςτθν παραδοςιακι, ζντυπθ μορφι του,
δεδομζνου ότι εξ αρχισ το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ δομικθκε ςτθ βάςθ: 1) πολυγλωςςικϊν
προτφπων, αφοφ οι εξετάςεισ όλων των γλωςςϊν του ΚΡΓ ςτθρίηονται ςε (α) κοινι κλίμακα
επιπζδων γλωςςομάκειασ ευκυγραμμιςμζνθ με τθν 6βακμθ κλίμακα του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ, (β) κοινοφσ περιγραφθτζσ και γλωςςικά χαρακτθριςτικά και (γ) κοινι κεωρθτικι
γλωςςικι προςζγγιςθ, 2) πολυγλωςςικζσ λειτουργικότθτεσ εφόςον (α) ελζγχουν κοινζσ
επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ και ςτρατθγικζσ, (β) διζπονται από κοινζσ προδιαγραφζσ, και (γ)
χρθςιμοποιοφν κοινι τυπολογία δοκιμαςιϊν.
Ολοκλθρϊνοντασ αυτι τθν ςφντομθ περιγραφι του e-ΚΡΓ είναι ίςωσ ςκόπιμο να τονιςτεί
ότι μια πολυγλωςςικι αντιμετϊπιςθ από πλευράσ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ τθσ
γλωςςομάκειασ αναμζνεται να ζχει κετικζσ προεκτάςεισ και ςτθ διαδικαςία τθσ
διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ γλωςςϊν εντόσ και εκτόσ ςχολείου – αν και θ απιχθςθ τθν
οποία κα ζχει κα πρζπει να μετρθκεί με ςυςτθματικι ζρευνα και να αξιοποιθκεί θ
ανατροφοδότθςθ. Τζλοσ, ςθμειϊνεται πωσ το αποτζλεςμα των εργαςιϊν για το e-ΚΡΓ ζχει
παρουςιαςτεί από τθν ςυγγραφζα του παρόντοσ ςε ομάδα εργαςίασ για τθν πολυγλωςςία
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και προκάλεςε πολφ κετικζσ αντιδράςεισ για το καινοτόμο αυτό
ζργο, ζτςι ϊςτε ζχει διατυπωκεί θ ςκζψθ, όταν το ζργο ολοκλθρωκεί από ελλθνικισ
πλευράσ να αποτελζςει τθ βάςθ για ζνα Ευρωπαϊκό πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ με τθ
ςυνεργαςία ΑΕΙ και αντίςτοιχων οργανιςμϊν άλλων κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.
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Bλ. http://gr.rcel.enl.uoa.gr/ereyna/gia-thn-3enoglwssh-ekpaideysh/to-glwssiko-profil-toy-ma8hti-twn3enwn-glwsson.html.
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------------------------------Σθμείωςθ: Ευχαριςτίεσ ςτουσ ςυναδζλφουσ και ςυνεργάτεσ του ζργου για το e-ΚΡΓ, τον Α. Τςοπάνογλου, Ομότ.
Κακθγθτι του ΑΡΘ, τον Χ. Ηαγοφρα, Ομότ. Κακθγθτι του Αντιπρόεδρο του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και τον Δρα Ρ.
Σκοινιϊτθ, Διευκυντι του Τμιματοσ Εξετάςεων του Ινςτιτοφτου όχι μόνο για τθν άριςτθ ςυνεργαςία για τθν
υλοποίθςθ αυτοφ του επίπονου ζργου αλλά και για τθν πρϊτθ παρουςίαςθ του e-ΚΡΓ ςτο ελλθνικό κοινό ςτο
ςυνζδριο που οργάνωςε το Τμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ, 4-6/11/2016, με τίτλο «Ο
Κοινωνικόσ
και
Ρολιτικόσ
Λόγοσ
Σιμερα
για
τθν
Ξενόγλωςςθ
Εκπαίδευςθ»
(http://rcel.enl.uoa.gr/synedrio/schedule/). Στοιχεία από τισ παρουςιάςεισ τουσ ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο παρόν.
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