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1. Θεωρητικό μέρος  

 



Η αξιολόγηση σύμφωνα με το 
ΚΕΠΑ 

 Αξιολόγηση της επάρκειας του χρήστη της 
γλώσσας  γλωσσικές εξεταστικές 
δοκιμασίες, άτυπη παρατήρηση εκ μέρους 
του διδάσκοντος κ.ά.  



Έννοιες-κλειδιά για την αξιολόγηση της επάρκειας  
ΚΕΠΑ (2001), Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου (2003) 

• Εγκυρότητα: ο βαθμός στον οποίο μια 
εξεταστική δοκιμασία μετρά αυτό για το οποίο 
σχεδιάστηκε  

• Αξιοπιστία: ο βαθμός στον οποίο , όταν 
επαναληφθεί το τεστ, θα προκύψει το ίδιο 
αποτέλεσμα  

• Λειτουργικότητα: ο βαθμός στον οποίο μια 
εξεταστική δοκιμασία μπορεί να κατασκευαστεί, 
να διεξαχθεί και να διορθωθεί χωρίς να 
απαιτείται υπερβολικός χρόνος ή κόπος 



Εναλλακτική αξιολόγηση 
Shohamy (1996) 
 
Χρήση πολλαπλών τρόπων και εργαλείων αξιολόγησης: 
1. Αξιολόγηση της γνώσης της γλώσσας (κατανόηση γραπτού 

και προφορικού λόγου): 
 σε βασικό γλωσσικό επίπεδο  
 σε ακαδημαϊκό επίπεδο (για κάθε γνωστικό αντικείμενο 

του σχολείου) 
 στη γλώσσα που χρησιμοποιείται εκτός σχολείου 
 στα βοηθήματα (ικανότητα αξιοποίησης πηγών, λεξικά, 

εγχειρίδια αναφοράς κτλ.) 
2. Διαδικασίες αξιολόγησης 
 τεστ 
 αυτο-αξιολόγηση 
 αξιολόγηση βάσει φακέλου μαθητή (portfolio) 

 
 



Είδη τεστ 

Α) Περιεχόμενο-Στόχευση  
 Τεστ γλωσσομάθειας/ γλωσσικής επάρκειας: δεν περιορίζεται σε 

συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, εξετάζει συνολικά την επάρκεια των 
μαθητών, έχει προκαθορισμένα κριτήρια βαθμολόγησης  

 Διαγνωστικά/ κατατακτήρια τεστ: μέτρηση/ διάγνωση δεξιοτήτων  
 Τεστ επίδοσης: βασίζεται στη διδακτέα ύλη/ στο αναλυτικό πρόγραμμα 

Β) Μορφή 
 Τεστ πολλαπλής επιλογής: γρήγορη και αντικειμενική βαθμολόγηση ≠ 

κίνδυνος εικασίας 
 Τεστ ελεύθερης απάντησης: δύσκολη/ υποκειμενική βαθμολόγηση ≠ 

κλιμακωτή δυσκολία, ώστε να αποφεύγεται η εικασία 
 Τεστ σύζευξης: συνδυασμός ερωτήσεων από δύο στήλες, γρήγορη/ 

αντικειμενική βαθμολόγηση, μικρή δυνατότητα εικασίας 
 Τεστ με τη μορφή Σωστού-Λάθους: γρήγορη και αντικειμενική 

βαθμολόγηση ≠ κίνδυνος εικασίας 
 Τεστ συμπλήρωσης κενών: δυσκολία στη βαθμολόγηση, αν υπάρχουν 

πολλαπλές δυνατότητες σωστής απάντησης 
 Τεστ συμπλήρωσης ελλιπών φράσεων: δυσκολία στη βαθμολόγηση, αν 

υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες σωστής απάντησης 

 



Σχήμα αξιολόγησης 
Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου (2003) 



Σχήμα αξιολόγησης 
Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου (2003) 



Διαγνωστικό τεστ  
Ας μιλήσουμε Ελληνικά  

• Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι 

• Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙ 

• Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙΙ 

• Προφορικά κείμενα 

• Παραγωγή γραπτού λόγου Ι 

• Παραγωγή προφορικού λόγου/ συνεντεύξεις 

• Οδηγίες χορήγησης/ διόρθωσης  

yliko gia tous ekpaideutikous/diagnwstiko test/ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ_Ι.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/diagnwstiko test/ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΙΙ.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/diagnwstiko test/ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΙΙΙ.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/diagnwstiko test/Δράση_2_Ηχογραφήσεις_για_την_Κατανόηση_Προφορικού_λόγου.rar
yliko gia tous ekpaideutikous/diagnwstiko test/Η ιστορία της Γάτας.jpg
yliko gia tous ekpaideutikous/diagnwstiko test/ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.doc
yliko gia tous ekpaideutikous/diagnwstiko test/ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ.pdf


Τα μέρη του τεστ 

Εργαλεία 

 γλωσσικής 

 αξιολόγησης 

 Παραγωγή προφορικού λόγου 

Συνέντευξη κλιμακούμενης 

δυσκολίας 

 

Γραπτό Τεστ 

Κατανόηση  

Προφορικού 

Λόγου 

Κατανόηση 

Γραπτού 

Λόγου 

Παραγωγή 

Γραπτού 

Λόγου 

Γραμματική 



Διαγνωστικό τεστ  
Ας μιλήσουμε Ελληνικά 

Βαθμολόγηση-Μοριοδότηση 

Α. Γραπτό μέρος  
Κατανόηση προφορικού λόγου: 3 ασκήσεις x 5=15  

Κατανόηση Γραπτού Λόγου: 3 ασκήσεις x 5=15  

Γραμματική: διακύμανση ασκήσεων ανά επίπεδο, σύνολο 15 

Παραγωγή γραπτού λόγου: διακύμανση ασκήσεων ανά 
επίπεδο, σύνολο 15 

 

Β. Προφορικό μέρος: ερωτήσεις κλιμακούμενης 
δυσκολίες, σύνολο 40  



 
Παράμετροι των δραστηριοτήτων του 
τεστ 
• Τύπος της άσκησης: 

– Πολλαπλής επιλογής (με εικόνα ή/και κείμενο) 
– Αντιστοίχιση 
– Σωστό – Λάθος 
– Συμπλήρωση κενού 

• Δεδομένα προς πρόσληψη: τροπικότητα των δεδομένων (Εικόνα 
– Ήχος – Κείμενο) 

• Τύποι, έκταση κειμένων και επικοινωνιακές λειτουργίες: 
– Ανεπίσημοι διάλογοι 
– Οδηγίες 
– Ανεπίσημα γράμματα 
– Αφηγήσεις 
– Επίσημοι διάλογοι 
– Πληροφοριακά κείμενα (π.χ. άρθρα περιοδικών) 
– Δελτία ειδήσεων και καιρού 



Παράμετροι των δραστηριοτήτων του 
τεστ 

• Θεματικά πεδία:  

– Χαμηλότερα επίπεδα: το σπίτι, το σχολείο και η τάξη, τα 
ζώα, η οικογένεια, το φαγητό, τα ρούχα, τα χρώματα και τα 
μέρη του σώματος 

– Υψηλότερα επίπεδα (πιο αφηρημένες έννοιες): ο 
αθλητισμός, η διασκέδαση, ο πολιτισμός, η υγεία, η 
προστασία του περιβάλλοντος 

• Γλωσσικές παράμετροι: 

– Λεξιλόγιο: Υψηλής συχνότητας στα χαμηλότερα επίπεδα 

– Γραμματικές δομές: Έρευνα Βαρλοκώστα & 
Τριανταφυλλίδου (2003), διαβάθμιση στα εγχειρίδια 
διδασκαλίας της Ελληνικής ως Γ2 και ΑΠ για τη Διδασκαλία 
της Ελληνικής ως Γ2 σε ενήλικες του ΕΚΠΑ 

 



Δομή τελικής εξέτασης (ΚΕΓ)  
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/119  

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/119


Δομή τελικής εξέτασης (ΚΕΓ)  
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/119 

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/119


Δομή τελικής εξέτασης (ΚΕΓ)  
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/119 

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/119


Δομή τελικής εξέτασης (ΚΕΓ)  
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/119 

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/119


 
Ενδεικτικά θέματα τελικής αξιολόγησης 

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/131  
 Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών (κατανόηση γραπτού 

λόγου) 
Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών (παραγωγή γραπτού 

λόγου)  
Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών (κατανόηση 

προφορικού λόγου)  
Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών (παραγωγή 

προφορικού λόγου)  
Επίπεδο Β1 (κατανόηση προφορικού λόγου) 
Επίπεδο Β1 (κατανόηση γραπτού λόγου) 
Επίπεδο Β1 (παραγωγή γραπτού λόγου) 
Επίπεδο Β1 (παραγωγή προφορικού λόγου) 

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/131
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1__gia_paidia_kgl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1__gia_paidia_kgl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1__gia_paidia_kgl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1__gia_paidia_kgl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1_gia_paidia_pgl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1_gia_paidia_pgl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1_gia_paidia_pgl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1_gia_paidia_pgl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1_gia_paidia_kpl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1_gia_paidia_kpl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1_gia_paidia_kpl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1_gia_paidia_kpl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1_gia_paidia_ppl.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1_gia_paidia_ppl.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1_gia_paidia_ppl.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1_gia_paidia_ppl.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/a1_gia_paidia_ppl.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/kpl_b1.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/B1_kgl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/B1_pgl_0.pdf
yliko gia tous ekpaideutikous/epipeda KEPA/B1_ppl.pdf




 



Ενδεικτική βιβλιογραφία 

 

 

Συμβούλιο της Ευρώπης. 2001. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: 
Μάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 

Βαρλοκώστα Σ. & Λ. Τριανταφυλλίδου. 2003. Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα: Καθορισμός 
Επιπέδων Γλωσσομάθειας του Προφορικού Λόγου των Αλλοδαπών Μαθητών. 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών». ΚεΔΑ: Αθήνα. 

Cummins J. 1999.  Ταυτότητες υπό ∆ιαπραγµάτευση–Εκπαίδευση  µε σκοπό την 
Ενδυνάµωση σε  µια Κοινωνία της Ετερότητας (επιµ.  Σκούρτου  Ε., µετφρ.  Αργύρη  Σ.).  
Αθήνα: Gutenberg. 

Omaggio Hadley A.C. 1993. Teaching Language in Context: Proficiency Oriented Instruction 
(2nd Edition). Boston, MA: Heinle & Heinle. 

Shohamy E. 1996. “Language Testing: Matching assessment procedures with language 
knowledge”. In M. Birenbaum & F.J.R.C. Dochy (eds.). Alternatives in Assessment of 
Achievements, Learning Processes and Prior Knowledge. Dodrecht: Kluwer Academic 
Publishers, 143-160. 



2. Εφαρμοσμένο μέρος  



Δραστηριότητα 

 

 

 Σας δίνονται 2 γραπτά και 2 προφορικά κείμενα 
στα οποία θα εξεταστούν μαθητές επιπέδου Α1. 
Προσπαθείτε, δουλεύοντας σε ομάδες, να 
κατασκευάσετε ερωτήσεις αξιολόγησης για κάθε 
κείμενο με βάση τις οδηγίες: 



Δραστηριότητα 1 

 

 Ομάδα 1η: Γράμμα σε μια φίλη. Κατασκευάζετε 
μια άσκηση Σωστού-Λάθους διατυπώνοντας με 
σαφήνεια την εκφώνηση. Οι ερωτήσεις θα 
πρέπει να είναι 7 χωρίς το παράδειγμα και η 
άσκηση βαθμολογείται με 7 μονάδες. 

 



Κείμενο 1 



Δραστηριότητα 2 

 Ομάδα 2η: Γραπτό κείμενο Μικρές Αγγελίες. 
Κατασκευάζετε μια άσκηση πολλαπλών 
επιλογών για κάθε αγγελία διατυπώνοντας με 
σαφήνεια την εκφώνηση. Οι ερωτήσεις θα 
πρέπει να είναι 4 χωρίς το παράδειγμα. Η 
άσκηση βαθμολογείται με 6 μονάδες. 

 





Δραστηριότητα 3 

  

 Ομάδα 3η: Προφορικό κείμενο Οι φίλοι μας τα 
ζώα (εκπομπή). Κατασκευάζετε μια άσκηση της 
επιλογής σας διατυπώνοντας με σαφήνεια την 
εκφώνηση. Η άσκηση βαθμολογείται με 6 
μονάδες χωρίς το παράδειγμα. 

 





Δραστηριότητα 4 

  

 Ομάδα 4η: Προφορικό κείμενο Τηλεφωνική 
συνομιλία. Κατασκευάζετε μια άσκηση λήψης 
σημειώσεων διατυπώνοντας με σαφήνεια την 
εκφώνηση. Τα θεματικά πεδία που θα ορίσετε 
θα πρέπει να είναι 6 χωρίς το παράδειγμα και η 
άσκηση βαθμολογείται με 6 μονάδες. 

 

 





Ευχαριστώ πολύ  

για την προσοχή σας  

 

 

 

 


