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Μέρος 1ο: Γενικές έννοιες 



Πώς ορίζουμε την 
αξιολόγηση;

● Οι δικές σας προτάσεις...



Πώς ορίζουμε την 
αξιολόγηση;



Ερεθίσµατα για σκέψη  
(Green 2013)

Θα αγοράζατε αυτό το αυτοκίνητο;  

Είναι αντιοικονοµικό και τα έξοδα συντήρησής του είναι 
ιδιαίτερα υψηλά για ένα τόσο φτηνό αυτοκίνητο. Τα επίπεδα 
ασφαλείας του είναι χαµηλά, και οι οδηγοί έχουν επισηµάνει 
µηχανικά προβλήµατα. 

Πόσο καλό σάς φαίνεται αυτό το ξενοδοχείο; 

Είναι πολύ κοντά στα βασικά τουριστικά αξιοθέατα. Τα δωµάτια 
ήταν ευρύχωρα σε µοντέρνο στιλ, µε δωρεάν εµφιαλωµένο νερό 
στο ψυγείο, τσάι και καφέ. Το προσωπικό ήταν φιλικό και 
εξυπηρετικό. 



Ερεθίσµατα για σκέψη  
(Green 2013)

Προσδοκίες σε σχέση με την ποιότητα  


συνάρτηση αναγκών 

Πώς μεταφέρεται η παραπάνω σχέση στην αξιολόγηση 
της γλωσσικής διδασκαλίας; 

① Από τους εκπαιδευτικούς-αξιολογητές


② Από τους αξιολογούμενους



Γραμματισμός αξιολόγησης;

● Λόγω των περιορισμένων πόρων ή/ και της έλλειψης 
χρόνου, πολλοί εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν γραμματισμό 
αξιολόγησης (assessment literacy, Popham 2001)


①Μονοδιάστατη αξιολόγηση

② Γλωσσικές δοκιμασίες: πολύ εύκολες ή πολύ δύσκολες 

③ Περιεχόμενο γλωσσικών δοκιμασιών: ασύμβατο με τα 

διδαχθέντα ή με το πρόγραμμα σπουδών (syllabus)



Ερεθίσµατα για σκέψη  
(Green 2013)

Πώς μεταφέρεται η παραπάνω σχέση στην αξιολόγηση της 
γλωσσικής διδασκαλίας; 

① Από τους αξιολογητές/ εκπαιδευτικούς:


• Είναι μη ρεαλιστικό να προσδοκούμε από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς της 
τάξης με τα αυστηρά και πιεστικά ωράρια να μπορούν να κατασκευάσουν 
γλωσσικές δοκιμασίες (τεστ) όμοιες με εκείνες των εθνικών ή διεθνών φορέων 
αξιολόγησης (π.χ. ΠΙ, ΚΕΓ, British Council, κτλ.)


• Δεν μπορούμε να αναμένουμε από τους εθνικούς ή διεθνείς φορείς αξιολόγησης 
να κατασκευάζουν γλωσσικές δοκιμασίες που λαμβάνουν υπόψη τις 
εξειδικευμένες ανάγκες ενός εκπαιδευτικού και της τάξης του


② Από τους αξιολογούμενους 

• Ποια χαρακτηριστικά/ ποιες πρακτικές της αξιολόγησης διαθέτουν για τους 
αξιολογούμενους υψηλή ποιότητα;



Πώς ορίζουμε, λοιπόν, την 
αξιολόγηση;

Ποια από τις παρακάτω εικόνες αντιπροσωπεύει καλύτερα 
την άποψή σας για την αξιολόγηση στη Γ2;



Πώς ορίζουμε, λοιπόν, 
την αξιολόγηση;

Assessment is not a destination;  
it is at the heart of the journey

http://www.grdodge.org/measure-what-matters-assessment-
tutorial/assessment-principles-and-concepts-one-more-time/



Πώς ορίζουμε, λοιπόν, την 
αξιολόγηση;

...

Αξιολόγηση

Γλωσσικά  
τεστ

...

...

...

...

...



Πώς ορίζουμε, λοιπόν, την 
αξιολόγηση;

Η σκόπιµη, συστηµατική και συνεχής συγκέντρωση 
πληροφοριών ως στοιχείων για τη διατύπωση 
κρίσεων σχετικά µε τη µαθησιακή πορεία των 

µαθητών µας 

(Green 2013)



Τύποι αξιολόγησης

Άτυπη αξιολόγηση Τυπική αξιολόγηση

δεν είναι προγραμματισμένη λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο 
χώρο, χρόνο 

δεν αξιολογεί συγκεκριμένη διδακτέα 
ύλη αξιολογεί συγκεκριμένη διδακτέα ύλη

είναι αυθόρμητη έχει σχεδιαστεί από πριν 

πραγματοποιείται παράλληλα με την 
διδασκαλία 

δεν μπορεί να διεξαχθεί παράλληλα 
με τη διδασκαλία

παρατήρηση των εκφράσεων, των 
λεγόμενων και της ευκολίας στην 

κατανόηση προφορικών συζητήσεων
τεστ, βαθμολογούμενες εργασίες, 

παρουσιάσεις
(Oosterhof, 2010) 



Η αξιολόγηση χθες & 
σήμερα…

Η αξιολόγηση χθες... Η αξιολόγηση σήμερα...

Άμεση αξιολόγηση μέσω 
γλωσσικών δοκιμασιών 
(direct testing, 1970)

Εναλλακτικές μέθοδοι 
αξιολόγησης:  
① Δυναμική αξιολόγηση (Lantolf & 

Poehner 2010) 
② Αξιολόγηση της γλωσσικής 
πραγμάτωσης βασισμένη σε 
εργασίες/ δραστηριότητες (task-
based language performance 
assessment, Bachman 2002) 
③ Αυτοαξιολόγηση (self-

assessment, McNamara & Deane 1995)



Η αξιολόγηση χθες... Η αξιολόγηση σήμερα...

Τα τεστ χρησιμοποιούνται ως μέσο τιμωρίας 
για τους μαθητές. 

Το τεστ συνιστά ένα μέσο διεπίδρασης 
ανάμεσα στον διδάσκοντα και τον μαθητή.

Τα τεστ αντικαθιστούν τη γλωσσική 
διδασκαλία.

Τα τεστ έχουν ως στόχο να εξελίξουν τις 
δεξιότητες των μαθητών.

Τα τεστ είναι ο μόνος τρόπος μέτρησης της 
επίδοσης των μαθητών.

Εφαρμόζονται ποικίλοι τρόποι και εργαλεία 
αξιολόγησης.

Τα τεστ δεν αντανακλούν τη διδαχθείσα 
γνώση.

Τα τεστ αντανακλούν τη γνώση που έχουν 
λάβει οι μαθητές κατά τη διδασκαλία.

Τα τεστ επιστρέφονται χωρίς επεξηγηματικά 
σχόλια.

Η παροχή ανατροφοδότησης συνιστά ένα 
βασικό στόχο του τεστ.

Τα τεστ βασίζονται μόνο σε μία μέθοδο 
διδασκαλίας.

Τα τεστ βασίζονται σε ποικίλες μεθόδους 
διδασκαλίας.

Οι ίδιοι οι συντάκτες δεν εμπιστεύονται τον 
εαυτό τους στην κατασκευή του τεστ. 

Οι εκπαιδευτικοί εμπιστεύονται περισσότερο 
τον εαυτό τους στην κατασκευή γλωσσικών 

τεστ.

Η αξιολόγηση μέσω γλωσσικών 
δοκιμασιών χθες & σήμερα... 

Shohamy (1985)



Αξιολόγηση vs.  
Γλωσσικές δοκιμασίες

Γλωσσικές δοκιμασίες Αξιολόγηση
Έμφαση στο προϊόν Έμφαση στη διαδικασία
Ποσοτικά κριτήρια Ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια

Επίσημο ή ημι-επίσημο περιβάλλον Ανεπίσημο περιβάλλον
Στόχοι «υψηλού κινδύνου» —> 

καθορίζουν την πορεία του μαθητή Στόχοι «χαμηλού κινδύνου»

Η πρόοδος καθορίζεται από τον 
εκπαιδευτικό ή από εξωτερικούς 

θεσμούς
Η πρόοδος αποφασίζεται από τον 

εκπαιδευτικό

Στατικότητα Δυναμικότητα
Παράμετροι  Pass/ Fail —> έλλειψη 
ανάδρασης —> ενοχοποίηση του 

λάθους

Μείωση του άγχους —> ανάδραση —> 
δημιουργική αξιοποίηση του λάθους

Οι ερωτήσεις δεν 
επαναλαμβάνονται Ευελιξία στην επανάληψη

Μετρούν τη γλωσσική ικανότητα Μετρούν τη γλωσσική χρήση/ 
πραγμάτωση



Δύο ευρείες κατηγορίες 
αξιολόγησης ως προς τη στόχευση

Αξιολόγηση με έμφαση στο τελικό προϊόν  
(product-oriented assessment)


vs 

Αξιολόγηση με έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία 
(process-oriented assessment)


(Clegg & Bryan 2006)



Η ποιότητα της 
αξιολόγησης έχει ... τιμή...

P lanning

R eflection

I mprovement 

C ooperation

E vidence Green (2013)



Η ποιότητα της 
αξιολόγησης έχει ... τιμή...

● Σχεδιασμός (planning): όσο πιο ενδελεχής ο σχεδιασμός τόσο πιο 
ποιοτική η αξιολόγηση


● Αναστοχασμός/ αναθεώρηση (reflection): η αποτελεσματικότητα 
της σχεδιαζόμενης αξιολόγησης (επίτευξη στόχων) θα πρέπει 
διαρκώς να εξετάζεται και να αξιολογείται με τη σειρά της


● Βελτίωση (improvement): ο αναστοχασμός θα πρέπει να οδηγεί 
σε βελτίωση του υλικού και των πρακτικών αξιολόγησης 


● Συνεργασία (cooperation): η συνεργασία και η ομαδική δουλειά 
των εκπαιδευτικών προωθεί τον αναστοχασμό και συμβάλλει στη 
βελτίωση (βάση δεδομένων υλικού και πρακτικών αξιολόγησης;)


● Στοιχειοθέτηση (evidence): η συστηματική ανάλυση των 
δεδομένων της αξιολόγησης (τήρηση αρχείου) είναι καθοριστική για 
τη λήψη αποφάσεων που οδηγούν στη βελτίωση του υλικού και των 
πρακτικών αξιολόγησης



Η γλωσσική αξιολόγηση 
σύµφωνα µε το ΚΕΠΑ

● H αξιολόγηση της επάρκειας του χρήστη μιας 
δεύτερης/ ξένης γλώσσας ορίζεται από το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες 
(ΚΕΠΑ).

http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf 


● Λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις του ΚΕΠΑ, το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ορίζει τα επίπεδα 
γλωσσομάθειας από Α1 εως Γ2 ανάλογα με το 
επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού 
της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής: http://www.greek-
language.gr/certification/sites/greeklanguage.gr.certification/files/Common-
Levelmatching_0.pdf

http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf
http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf




Αξιολόγηση και διδασκαλία

● Συνεπώς, στις γλωσσικές δοκιμασίες θα πρέπει να 
ελέγχονται και οι τέσσερις δεξιότητες, ακόμη και στην 
περίπτωση που ο εκπαιδευτικός μέσω της άτυπης 
αξιολόγησης γνωρίζει ότι κάποιοι μαθητές είναι επαρκείς 
στον προφορικό λόγο και χρειάζεται να ελεγχθούν μόνο 
στον γραπτό λόγο (ή αντίστροφα).



Αξιολόγηση και διδασκαλία
● Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η αξιολόγηση της επίδοσης 
των μαθητών στη Γ2 θα πρέπει να εξετάζει το θεματικό 
περιεχόμενο που έχει διδαχτεί και να βασίζεται στις 
μεθόδους διδασκαλίας που έχουν εφαρμοστεί.


● Ειδικότερα, οι επιμέρους θεματικές που διδάσκονται ανά 
επίπεδο ελληνομάθειας (π .χ . Διατροφή , Μέσα 
μεταφοράς, κ.ά) προσεγγίζονται μέσα από τις 4 
δεξιότητες: 


● Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Διαβάζω και καταλαβαίνω)

● Κατανόηση Προφορικού Λόγου (ακούω και καταλαβαίνω)

● Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Μιλάω) και 

● Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Γράφω).



Αξιολόγηση και διδασκαλία

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συμπυκνώνεται στο παρακάτω 
συνεχές:



Σημειώσεις
① Kατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών της 

Ελληνικής ως Γ2 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των 
μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία. 


② Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, 
προκειμένου να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη ένταξή τους 
σε τάξεις που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν λόγω 
γλωσσικών φραγμών. 


③ Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά 
η μαθησιακή πορεία τους, έτσι ώστε να εντοπίζονται και 
αντιμετωπίζονται εγκαίρως ενδεχόμενες δυσκολίες στη 
γλωσσική μάθηση.	



Μέρος 2ο:  
Εργαλεία/ τεχνικές αξιολόγησης



Εργαλεία/ τεχνικές αξιολόγησης 
Η τυπική και άτυπη αξιολόγηση υλοποιείται με τη βοήθεια διαφόρων 
εργαλείων, όπως: 


①Γλωσσικές δοκιμασίες 


②Άτυπη παρατήρηση


③Διαγραμματικές κλίμακες 


④Παρουσίαση project


⑤Αυτοαξιολόγηση μαθητή 


⑥Ετεροαξιολόγηση μαθητών


⑦Ατομικός φάκελος γλωσσομάθειας μαθητή 


⑧Ατομικός φάκελος επιτευγμάτων μαθητή (portfolio)


⑨Συνδυασμός εργαλείων/ τεχνικών 


Σημείωση: Όλα τα εργαλεία αξιολόγησης είναι εξίσου σημαντικά και θα 
πρέπει να εντάσσονται στη διδακτική/ μαθησιακή διαδικασία.



Γλωσσικές δοκιµασίες  
Δηµοτική Εκπαίδευση

Άκουσµα  
(ΙΕΛ, A1)



Γλωσσικές δοκιµασίες  
Δηµοτική Εκπαίδευση

Ερώτηµα-Απάντηση Πληροφορία 
στο κείµενο

Τύπος 
πληροφορίας

Ζητούµενο

Ποιο σπορ αρέσει στον 
Γιάννη;

µπάσκετ Λεξιλόγιο & 
Γραµµατική

➡Αναγνώριση λεξιλογίου 
➡Αναγνώριση δοµής µε υποτακτική και 
οριστική (Πάω να παίξω…, Μου αρέσει 
να παίζω…, Παίζω συχνά…) 

➡Διάκριση ανάµεσα στο αγαπηµένο σπορ, 
στο σπορ που επιλέγει αυτή τη στιγµή 
και στο σπορ που αγαπάει η 
συνοµιλήτριά του 

➡Ταύτιση µε εικόνα



Γλωσσικές δοκιµασίες  
Μέση Εκπαίδευση

Κλικ στα Ελληνικά  
(έφηβοι & ενήλικες, A1)



Γλωσσικές δοκιµασίες

Ερώτηµα-Απάντηση Πληροφορία στο κείµενο Τύπος πληροφορίας Ζητούµενο

Η Κατερίνα γράφει 
ένα...γράµµα.

Αγαπηµένη µου 
Μαρία...Φιλιά...

Κειµενικός τύπος Αναγνώριση 
κειµενικού τύπου

Η Κατερίνα δουλεύει... 
όλη µέρα.

Είµαι στο γραφείο από το 
πρωί ως το βράδυ

Λεξιλόγιο & Γραµµατική Κατανόηση 
εναλλακτικής 
διατύπωσης

Η Κατερίνα θέλει να...  
πάει εκδροµή µε τη φίλη 
της. 

Θέλω να πάω ένα ταξίδι Γραµµατική & Λεξιλόγιο Αναγνώριση δοµής µε 
υποτακτική & 
Κατανόηση 
εναλλακτικής 
διατύπωσης

Η Μαρία µπορεί να... 
ζητήσει πληροφορίες...

Θέλεις να πας σε ένα 
ταξιδιωτικό γραφείο και 
να πάρεις τιµές;

Γραµµατική, Λεξιλόγιο, 
Γλωσσική πράξη

Αναγνώριση δοµής µε 
υποτακτική, 
Αναγνώριση 
ερωτηµατικής 
πρότασης & 
Κατανόηση 
εναλλακτικής 
διατύπωσης



Άτυπη παρατήρηση

Αποτελεί μέρος της καθημερινής πρακτικής 
στη σχολική τάξη. Είναι ο συνηθέστερος 
τρόπος συλλογής αξιολογικών πληροφοριών 
για τους μαθητές. 


Περισσότερα για την άτυπη παρατήρηση στο: 
Μαυρομμάτης κ.ά. (2008)

http://www.pi-schools.gr/download/programs/erevnes/ax_poiot_xar_prot_deft_ekp/
poiot_ekp_erevn/s_241_280.pdf



Διαγραµµατικές κλίµακες 



Παρουσίαση project

● Η συγκεκριμένη μέθοδος αξιολόγησης χαρακτηρίζεται από 
δύο βασικές αξίες: την ομαδοσυνεργατικότητα και την 
αυτενέργεια των μαθητών (Frey 1986, Ματσαγγούρας 
1995).


 

● Στη μέθοδο project εκτιμάται η ατομική και ομαδική 
εμπειρία. Η ποιότητα των ενεργειών και η συλλογική 
προσπάθεια είναι τα στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη 
παιδαγωγική αξία, έστω και αν το τελικό αποτέλεσμα δεν 
θεωρείται επιτυχημένο (Frey 1986). 



Αυτοαξιολόγηση & 
ετεροαξιολόγηση

• Πρόκειται για μεθόδους αξιολόγησης που προωθούν την 
προσωπική συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη 
του μαθητή.


• Μέσω του κριτικού αναστοχασμού και της 
ενδοσκόπησης οι μαθητές αναπτύσσουν κριτικές 
αναλυτικές δεξιότητες και αυτογνωσία.


• Εφόσον οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως μέτοχοι στη 
μαθησιακή και αξιολογική διαδικασία, αναπτύσσουν τον 
αυτοσεβασμό και την αυτοπεποίθησή τους.


• Έτσι, αυξάνονται τα κίνητρα μάθησης, μία έννοια κλειδί 
για την επιτυχία στη μάθηση της Γ2 (Ushioda 1996). 



Αυτοαξιολόγηση
• Ο μαθητής θα πρέπει να παίρνει ο ίδιος αποφάσεις σχετικά με 

τους στόχους, το περιεχόμενο και τις μεθόδους μάθησης —> 
μαθητοκεντρικότητα (Little 2005)


• 3 λόγοι για εμπλοκή σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης (Nunan 
1988):


①Ένα μαθητοκεντρικό curriculum συνιστά τη συνεργατική 
προσπάθεια ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές —> 
οι μαθητές θα πρέπει να συμμετέχουν και οι ίδιοι στην 
αξιολόγησή τους


②Η αξιολόγηση είναι μια από κοινού ευθύνη εκπαιδευτικού και 
μαθητή —> αυτονόμηση του μαθητή


③Η ικανότητα για ακριβή αυτοαξιόλογηση αποτελεί εργαλείο του 
μαθητή για να μετατρέψει τις όποιες περιστάσεις γλωσσικής 
χρήσης συναντήσει εκτός σχολείου σε ευκαιρίες για 
περαιτέρω άμεση μάθηση



Παράδειγμα αυτο/ετεροαξιολόγησης σε 
μικρο-επίπεδο δραστηριοτήτων 
Παραγωγή προφορικού λόγου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη Διδασκαλία 
της Ελληνικής ως Γ2, Φύλλα Εργασίας, 
Βιβλίο 2, ΠΙ Κύπρου



Παράδειγμα αυτο/ετεροαξιολόγησης σε 
μικρο-επίπεδο δραστηριοτήτων 
Παραγωγή προφορικού λόγου

Κειμενικό είδος Αφήγηση

Γλωσσικά  
χαρακτηριστικά

αόριστος vs ενεστώτας 
βοηθητικά ρήματα 

πρόσωπο 
χρονικά επιρρήματα 

...

Λεξιλόγιο καθημερινό-αξιοποίηση 
καρτέλων



Παράδειγμα αυτο/ετεροαξιολόγησης σε 
μικρο-επίπεδο δραστηριοτήτων 
Παραγωγή προφορικού λόγου

Στόχος Γλώσσα

Λέω τι έκανα χθες

αόριστος vs ενεστώτας 
βοηθητικά ρήματα 

πρόσωπο 
χρονικά επιρρήματα 

...

καθημερινό-αξιοποίηση 

καρτέλων
Λέω τι κάνω κάθε μέρα



Παράδειγμα αυτο/ετεροαξιολόγησης σε 
μικρο-επίπεδο δραστηριοτήτων 
Παραγωγή προφορικού λόγου



Παράδειγμα αυτο/ετεροαξιολόγησης σε 
μικρο-επίπεδο δραστηριοτήτων 
Παραγωγή γραπτού λόγου

Γράφουμε μια συνταγή φαγητού από την πατρίδα μας για τη σχολική μας 
εφημερίδα. Ξαναβλέπουμε τα γλωσσικά χαρακτηριστικά και το λεξιλόγιο 
που συναντήσαμε στην ενότητα Διατροφή. Παρουσιάζουμε τις συνταγές 
μας στους συμμαθητές μας και τις αξιολογούμε με βάση τα παρακάτω 
κριτήρια:

Σκοπός Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση Έκφραση απόψεων
Κειμενικό είδος Περιγραφή Αφήγηση Επιχειρηματολογία

Γλωσσικά  
χαρακτηριστικά

ενεστώτας 
βοηθητικά ρήματα 

πρόσωπο 
επίθετα 

επιρρήματα 
...

εξιστόρηση γεγονότων 
αόριστος 
υποτακτική 
προστακτική 

χρονικά επιρρήματα 
...

συνδετικές λέξεις 
εκφράσεις που δηλώνουν 
το πιθανό ή το αναγκαίο 

δευτερεύουσες προτάσεις 
...

Λεξιλόγιο καθημερινό ειδικό καθημερινό & ειδικό
Οργάνωση  
του κειμένου γλώσσα εικόνα ήχος



Δυναμική-ολιστική 
αυτοαξιολόγηση

• Η μαθητοκεντρικότητα επιβάλλει η αυτοαξιολόγηση του 
μαθητή να ενσωματώνεται σε άλλες τεχνικές 
αξιολόγησης (Little 2005)


• Κυκλική δυναμική αξιολόγησης



Δυναμική-ολιστική 
αυτοαξιολόγηση (Little 2005)

Τι μαθαίνουμε;

Γιατί το μαθαίνουμε;

Πώς το μαθαίνουμε;Με πόση επιτυχία;

Τι θα μάθουμε μετά;

Ενσωμάτωση αυτοαξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών 
http://www.schools.ac.cy/dme/dmecircular/data/Doc3710b.pdf



Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών 
http://www.schools.ac.cy/dme/dmecircular/data/Doc3710b.pdf

•Τι είναι: προσωπικός φάκελος, στον οποίο αυτοί που 
µαθαίνουν ή έχουν µάθει µια γλώσσα - στο σχολείο ή εκτός 
σχολείου - µπορούν να τεκµηριώσουν και να αποδείξουν, 
να βελτιώσουν και να εµπλουτίσουν τις ικανότητές τους 
στις διάφορες γλώσσες, σύµφωνα µε τα επίπεδα που 
καθορίζονται από το Συµβούλιο της Ευρώπης, καθώς και 
τις διαπολιτισµικές τους εµπειρίες 

•Περιεχόµενο:  
➡α) Το Διαβατήριο γλωσσών  
➡β) Το Γλωσσικό βιογραφικό/ Η Γλωσσογραφία  
➡γ) Ο Φάκελος 



Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών 

Το Διαβατήριο γλωσσών: Τι ξέρω  

Ο µαθητής δίνει µια συνολική εικόνα για αυτά που µπορεί 
να κάνει σε διάφορες γλώσσες και σε διάφορα επίπεδα: 
① κατατάσσει τις ικανότητές του σύµφωνα µε τα τέσσερα 
επίπεδα του ΚΕΠΑ για τις γλώσσες (Α1 – Β2)  
② αυτοαξιολογείται 
③ τεκµηριώνει την αυτοαξιολόγησή του µε πληροφορίες 
που σχετίζονται µε:  

➡τα µαθήµατα που παρακολούθησε σε µια γλώσσα  
➡τις επίσηµες πιστοποιήσεις που απέκτησε στη γλώσσα  
➡τις «επαφές» του µε τη γλώσσα και τον πολιτισµό  
➡τα διάφορα έγγραφα ή άλλο υλικό που περιέχονται 
στο Φάκελο



Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών 
http://www.greek-language.gr/certification/sites/

greeklanguage.gr.certification/files/
portfolio_gia_paidia_9-12_etwn_0.pdf

Το Διαβατήριο γλωσσών  



Ευρωπαϊκό 
Portfolio 
Γλωσσών 

http://www.greek-language.gr/certification/
sites/greeklanguage.gr.certification/files/
portfolio_gia_paidia_9-12_etwn_0.pdf



Ευρωπαϊκό 
Portfolio 
Γλωσσών 

http://www.greek-language.gr/certification/
sites/greeklanguage.gr.certification/files/
portfolio_gia_paidia_9-12_etwn_0.pdf



Ευρωπαϊκό 
Portfolio 
Γλωσσών 

http://www.greek-language.gr/certification/
sites/greeklanguage.gr.certification/files/
portfolio_gia_paidia_9-12_etwn_0.pdf



Ευρωπαϊκό 
Portfolio 
Γλωσσών 

http://www.greek-language.gr/certification/
sites/greeklanguage.gr.certification/files/
portfolio_gia_paidia_9-12_etwn_0.pdf



Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών 
http://www.pi-schools.gr/lessons/french/

portfolio_gymnasiou.pdf
Το Διαβατήριο γλωσσών  



Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών 
http://www.schools.ac.cy/dme/dmecircular/data/Doc3710b.pdf

Το Γλωσσικό βιογραφικό/ Η Γλωσσογραφία  

Ο µαθητής τεκµηριώνει την προσωπική του πορεία στην 
εκµάθηση γλωσσών και στην απόκτηση και εµπλουτισµό 
των διαπολιτισµικών του εµπειριών:  
①σηµειώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις 
σηµαντικότερες γλωσσικές και διαπολιτισµικές του 
εµπειρίες  
②σκέφτεται και µελετά τους τρόπους µε τους οποίους 
µαθαίνει µια γλώσσα και εµπλουτίζει τις 
διαπολιτισµικές του εµπειρίες  
③χαράσσει τη δική του πορεία στην εκµάθηση γλωσσών  
④µε τη βοήθεια των καταστάσεων αυτοαξιολόγησης, 
αξιολογεί τις µέχρι σήµερα ικανότητές του.



Το Γλωσσικό βιογραφικό/  
Η Γλωσσογραφία  

Ευρωπαϊκό 
Portfolio 
Γλωσσών 

http://www.greek-language.gr/certification/
sites/greeklanguage.gr.certification/files/
portfolio_gia_paidia_9-12_etwn_0.pdf



Το Γλωσσικό βιογραφικό/  
Η Γλωσσογραφία  

Ευρωπαϊκό 
Portfolio 
Γλωσσών 

http://www.greek-language.gr/certification/
sites/greeklanguage.gr.certification/files/
portfolio_gia_paidia_9-12_etwn_0.pdf



Το Γλωσσικό βιογραφικό/  
Η Γλωσσογραφία  

Ευρωπαϊκό 
Portfolio 
Γλωσσών 

http://www.greek-language.gr/certification/
sites/greeklanguage.gr.certification/files/
portfolio_gia_paidia_9-12_etwn_0.pdf



Το Γλωσσικό βιογραφικό/  
Η Γλωσσογραφία  

Ευρωπαϊκό 
Portfolio 
Γλωσσών 

http://www.greek-language.gr/certification/
sites/greeklanguage.gr.certification/files/
portfolio_gia_paidia_9-12_etwn_0.pdf



Το Γλωσσικό βιογραφικό/  
Η Γλωσσογραφία  

Ευρωπαϊκό 
Portfolio 
Γλωσσών 

http://www.greek-language.gr/certification/
sites/greeklanguage.gr.certification/files/
portfolio_gia_paidia_9-12_etwn_0.pdf



Το Γλωσσικό βιογραφικό/  
Η Γλωσσογραφία  

Ευρωπαϊκό 
Portfolio 
Γλωσσών 

http://www.greek-language.gr/certification/
sites/greeklanguage.gr.certification/files/
portfolio_gia_paidia_9-12_etwn_0.pdf



Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών 
http://www.pi-schools.gr/lessons/french/

portfolio_gymnasiou.pdf



Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών 
http://www.schools.ac.cy/dme/dmecircular/data/Doc3710b.pdf

Ο Φάκελος  

περιέχει οποιοδήποτε υλικό που µπορεί να αποδείξει µε 
σαφή τρόπο την πρόοδο και τα επιτεύγµατα που πέτυχε 
ο µαθητής και που σηµείωσε στο Διαβατήριο γλωσσών 
και το Γλωσσικό βιογραφικό.  
Αποτελείται από:  
① αντίγραφα των διάφορων πιστοποιητικών και 
διπλωµάτων γλωσσών που απέκτησε  
② υλικό (γραπτά, ηχογραφηµένα, οπτικογραφηµένα 
και άλλα παραδείγµατα) για αυτά που µπορεί να κάνει 
στις διάφορες γλώσσες  
③ οποιοδήποτε άλλο υλικό αποδεικνύει τις «επαφές» 
του µε άλλες γλώσσες και πολιτισµούς 



Ο Φάκελος 

Ευρωπαϊκό 
Portfolio 
Γλωσσών 

http://www.greek-language.gr/certification/
sites/greeklanguage.gr.certification/files/
portfolio_gia_paidia_9-12_etwn_0.pdf



Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών 
http://www.pi-schools.gr/lessons/french/

portfolio_gymnasiou.pdf



Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών 
Στόχοι

■ Καταπολέµηση της κοινωνικής περιθωριοποίησης 
■ Ενίσχυση του πνεύµατος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας 
■ Αναγνώριση της πολιτισµικής κληρονοµιάς κάθε 
κράτους-µέλους 

■ Ενίσχυση της γλωσσοµάθειας, η οποία: 
➡αµβλύνει τις γλωσσικές και πολιτισµικές προκαταλήψεις 
➡βοηθά στην απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
➡βοηθά στην ανάπτυξη της ταυτότητας του ενεργού 
ευρωπαίου πολίτη 

■ Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι 
απαραίτητη η ανάδειξη της διαπολιτισµικής 
επικοινωνίας



Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών 
Πλεονεκτήματα

■ Απαγκίστρωση από την εξετασιοκεντρική 
λογική 

■ Υιοθέτηση κουλτούρας αυτόνοµης µάθησης 
■ Οι µαθητές αποκτούν υπεύθυνη συµπεριφορά 
απέναντι στη διδακτική και µαθησιακή πράξη, 
κρίνουν την επίδοσή τους, µαθαίνουν από τα 
λάθη τους, εκτιµούν τις προσωπικές τους 
παρεµβάσεις



Μέρος 3ο:  
Δημιουργία ατομικού φακέλου 

επιτευγμάτων μαθητή



Φάκελος µαθητή 
(portfolio)

 … µια εµπρόθετη συλλογή των εργασιών των 
µαθητών που εµπεριέχει τις προσπάθειες, την 
πρόοδο και την επιτυχία των µαθητών σε 

συγκεκριµένες περιοχές. Αυτή η συλλογή θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη τη συµµετοχή των ίδιων των 

µαθητών στην επιλογή του περιεχοµένου, οδηγίες 
για την επιλογή του περιεχοµένου, κριτήρια για την 

αυτοαξιολόγηση των µαθητών και στοιχεία 
αναστοχασµού των µαθητών 

   
    (Arter and Spandel, 1992) 



Φάκελος µαθητή 
(portfolio)

Σύμφωνα με τον εποικοδομισμό η γνώση χτίζεται από τον 
μαθητή με τη δική του ενεργό συμμετοχή (Ταρατόρη 2013). 

Το portfolio συνιστά ένα εργαλείο αξιολόγησης που 
προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή.

Το portfolio αποτελείται από:  

① μια οργανωμένη συλλογή αρχείων (ζωγραφιές, τεστ, 

φύλλα εργασίας, κατασκευές, προϊόντα project, 
ηχογραφήσεις λόγου) και 


② ένα κείμενο του εκπαιδευτικού που αφορά την πρόοδο 
του μαθητή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων 
που έχουν τεθεί.



Φάκελος µαθητή 
(portfolio)

Σύμφωνα με τον εποικοδομισμό η γνώση χτίζεται από τον 
μαθητή με τη δική του ενεργό συμμετοχή (Ταρατόρη 2013). 

Το portfolio συνιστά ένα εργαλείο αξιολόγησης που 
προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή.

Το portfolio αποτελείται από:  

① μια οργανωμένη συλλογή αρχείων (ζωγραφιές, τεστ, 

φύλλα εργασίας, κατασκευές, προϊόντα project, 
ηχογραφήσεις λόγου) και 


② ένα κείμενο του εκπαιδευτικού που αφορά την πρόοδο 
του μαθητή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων 
που έχουν τεθεί.



Φάκελος µαθητή 
(portfolio)

Gober (2002)



Φάκελος µαθητή 
(portfolio)

https://eportfoliogr.weebly.com



Φάκελος µαθητή 
(portfolio)

https://eportfoliogr.weebly.com



E-portfolio
https://www.youtube.com/watch?v=TFb0u6dI3u4



E-portfolio
www.padlet.com


http://www.padlet.com


Στάδια ανάπτυξης portfolio 
(Delett et al. 2001)

Στάδιο 1ο: Καθορίζω τους στόχους του portfolio (σε συνεργασία 
με τους μαθητές μου):
➡εκτίμηση προόδου (;) 
➡αύξηση εμπλοκής μαθητών (;)
➡ανάπτυξη αυτονομίας (;)

Στάδιο 2ο: Καθορίζω τις δραστηριότητες του φακέλου
➡Εναρμονίζω τις δραστηριότητες με τους διδακτικούς στόχους
➡Καλύπτω τις 4 δεξιότητες αλλά και τη διαπολιτισμική επίγνωση των 

μαθητών (μαγνητοσκοπημένες συνομιλίες μαθητών, γραπτά 
κείμενα, κ.ά.) 

Στάδιο 3ο: Καθορίζω τα κριτήρια αξιολόγησης ανά δεξιότητα 
(ΚΓΛ, ΚΠΛ, ΠΠΛ, ΠΓΛ)
➡Ακρίβεια (accuracy): προφορά, γραμματική
➡Ευχέρεια (fluency): λεξιλόγιο, συνοχή, περιεχόμενο, ζωντάνια
➡Μέθοδοι αξιολόγησης: διαγραμματικές κλίμακες, αυτο-/ ετερο- 

αξιολόγηση, έγγραφα αναστοχασμού (μαθησιακά ημερολόγια), κ.ά.



Στάδια ανάπτυξης portfolio
Στάδιο 4ο: Καθορίζω την οργάνωση του portfolio —> 4 μέρη 
• Αντιπροσωπευτικά δείγματα της εργασίας των μαθητών κατά τη διάρκεια 

του τριμήνου/ τετραμήνου (listening, speaking, reading, writing, 
πολιτισμός) μαζί με ένα γραπτό κείμενο που εξηγεί τη σημασία της 
εργασίας στην πρόοδο του μαθητή(cover sheet) 

• Μαθησιακά ημερολόγια (learning journals), δλδ. συλλογές σημειώσεων, 
παρατηρήσεων, σκέψεων, κ.ά. σε μια συγκεκριμένη περίοδο μελέτης 
και μάθησης, που αποτυπώνουν τον αναστοχασμό των μαθητών σχετικά 
με τη μάθηση ή τη χρήση του portfolio, στοιχεία αυτο-/ετερο-
αξιολόγησης και στοιχεία ανάδρασης από τον εκπαιδευτικό 

• Φύλλο εβδομαδιαίας διαχείρισης του χρόνου, φύλλο ελέγχου των 
προσωπικών στόχων της μάθησης (ανά μήνα και ανά τρίμηνο/ 
τετράμηνο), φύλλο αθροιστικής αξιολόγησης (summative assessment) 
για το τρίμηνο/ τετράμηνο με τα «δυνατά» και «αδύνατα» σημεία του 
μαθητή , σχέδιο βελτίωσης των αδύνατων σημείων , φύλλο 
αυτοαξιολόγησης κατά τη διάρκεια του τριμήνου/ τετραμήνου

• Οδηγίες για τη δημιουργία του portfolio: βασικές απαιτήσεις του 
μαθήματος, βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση μέσω portfolio 
(κριτήρια, διαγραμματικές κλίμακες, τρόποι αξιολόγησης των 
δραστηριοτήτων, βασική περιγραφή των επιπέδων ελληνομάθειας, 
όπως καθορίζονται στο syllabus, κτλ.) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ



Στάδια ανάπτυξης portfolio
Στάδιο 5ο: Προετοιμάζω τους μαθητές
• Το portfolio είναι ένα διαδραστικό εργαλείο αξιολόγησης —> 

απαραίτητη η εμπλοκή των μαθητών  
Τι γίνεται αν οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τη δημιουργία 

portfolio;
• Σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με το νέο εργαλείο αξιολόγησης 
Στάδιο 6ο: Αξιολογώ το portfolio
• Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει αθροιστική και διαμορφωτική 

αξιολόγηση: συζητήσεις στην τάξη αλλά και αυτο-/ ετερο- 
αξιολόγηση με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (οι οι ίδιοι 
μαθητές διεξάγουν τη διαμορφωτική τους αξιολόγηση αξιοποιώντας 
τις διαγραμματικές κλίμακες ή άλλους δείκτες προόδου)

• Στο τέλος του τριμήνου/ τετραμήνου, οι ατομικοί φάκελοι 
επιτευγμάτων των μαθητών δίνονται στον εκπαιδευτικό για τελική 
αξιολόγηση 

• Ακολουθεί προσωπική συνάντηση με τον κάθε μαθητή, ο οποίος 
παρουσιάζει σε 15 λεπτά τον φάκελό του, εξηγεί ποια βαθμολογία 
του έχει δώσει και γιατί



Παράδειγμα portfolio 
Δημοτική Εκπαίδευση



Σκοπός Ενότητα  
Μέρη του σώματος-Θέματα υγείας

Στάδιο 1 
Καθορισμός στόχων

εκτίμηση προόδου:   
➡αναγνώριση και κατονομασία μερών του σώματος 
➡χρήση των μερών του σώματος στον ενικό & 
πληθυντικό αριθμό 

➡χρήση βασικών λέξεων & φράσεων για περιγραφή 
θεμάτων υγείας και επίσκεψη σε γιατρό 

➡χρήση βασικών ρημάτων αισθήσεων σημαντικών 
 κατανόηση των αντώνυμων που έχουν σχέση με 
τα μέρη του σώματος:  

➡περιγραφή ενός άνθρωπου ή ενός ζώου με το  
λεξιλόγιο της ενότητας

Στάδιο 2 
Καθορισμός των 
δραστηριοτήτων 

Ηχογραφημένα αρχεία λόγου (προφορά, ανάγνωση) 
Διαδραστικά παιχνίδια με παράλληλη χρήση λεξικού/ 

καρτέλων 
Υπόδυση ρόλων με παράλληλη χρήση χρηστικών 

φράσεων 
…



Σκοπός Ενότητα  
Μέρη του σώματος-Θέματα υγείας

Στάδιο 4 
Καθορισμός της οργάνωσης του portfolio



Σκοπός Ενότητα  
Μέρη του σώματος-Θέματα υγείας

Στάδιο 5 
Προετοιμασία μαθητών

Αφιερώνω χρόνο στο να δείξω στους 
μαθητές μου τι είναι το portfolio και 

γιατί είναι σημαντικό

Στάδιο 6  
Αξιολόγηση του portfolio

Αφιερώνω χρόνο στο να αξιολογήσω 
σε συνεργασία με τους μαθητές μου 
τον ατομικό φάκελο του καθενός —> 

εξατομικευμένη αξιολόγηση



Παράδειγμα portfolio 
Μέση Εκπαίδευση



Σκοπός

Ενότητα  
Γνώση των μερών του σώματος-Αναγνώριση 

και επεξήγηση διάφορων συμπτωμάτων 
ασθενειών και του σωματικού πόνου

Στάδιο 1 
Καθορισμός στόχων

εκτίμηση προόδου:   
➡αναγνώριση και κατονομασία μερών του σώματος, 
ασθενειών 

➡χρήση αναφορικής, ερωτηματικής αντωνυμίας και 
κτητικού επίθετου 

➡χρήση βασικών λέξεων & φράσεων σε ιατρικές 
συμβουλές, συνταγές γιατρών, οδηγίες φαρμάκων  

➡χρήση βασικών ρημάτων αισθήσεων σημαντικών 
για να εκφράσουν σωματικό πόνο  

➡κατανόηση των αντώνυμων που έχουν σχέση με τα 
μέρη του σώματος:  

➡περιγραφή ασθένειας ή έκφραση σωματικού 
πόνου (e-mail, social media, γραπτό σημείωμα)

Στάδιο 2 
Καθορισμός των 
δραστηριοτήτων 

Ηχογραφημένα αρχεία λόγου (προφορά, ανάγνωση) 
Υπόδυση ρόλων με παράλληλη χρήση χρηστικών 

φράσεων 
E-mail, σημειώματα, οδηγίες φαρμάκων 

…



Σκοπός
Ενότητα  

Γνώση των μερών του σώματος-Αναγνώριση 
και επεξήγηση διάφορων συμπτωμάτων 
ασθενειών και του σωματικού πόνου

Στάδιο 4 
Καθορισμός της οργάνωσης του portfolio



Σκοπός

Ενότητα  
Γνώση των μερών του σώματος- 

Αναγνώριση και επεξήγηση διάφορων 
συμπτωμάτων ασθενειών και του 

σωματικού πόνου

Στάδιο 5 
Προετοιμασία μαθητών

Αφιερώνω χρόνο στο να δείξω στους 
μαθητές μου τι είναι το portfolio και 

γιατί είναι σημαντικό

Στάδιο 6  
Αξιολόγηση του portfolio

Αφιερώνω χρόνο στο να αξιολογήσω 
σε συνεργασία με τους μαθητές μου 
τον ατομικό φάκελο του καθενός —> 

εξατομικευμένη αξιολόγηση



Μέρος 4ο: 
Κατασκευή γλωσσικών δοκιμασιών



Τα συστατικά της 
γλωσσικής δοκιµασίας 



Είδη γλωσσικών δοκιµασιών  
(περιεχόµενο-στόχευση)

Διαγνωστικές/ κατατακτήριες δοκιµασίες: παρέχουν μέτρηση/ διάγνωση των 
δεξιοτήτων των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία πριν τη διδακτική 
παρέμβαση. 


Δοκιµασίες επίδοσης: βασίζoνται στη διδακτέα ύλη/ στο αναλυτικό πρόγραμμα/ 
στους δείκτες επάρκειας. 


Δοκιµασίες γλωσσοµάθειας/ γλωσσικής επάρκειας: δεν περιορίζονται σε 
συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, εξετάζουν συνολικά την επάρκεια των μαθητών, 
έχουν προκαθορισμένα κριτήρια βαθμολόγησης.


Εναλλακτικές µορφές γλωσσικών δοκιµασιών (Shohamy 1996): αξιολόγηση 
της γνώσης της γλώσσας (κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου):


● σε ακαδημαϊκό επίπεδο (για κάθε γνωστικό αντικείμενο του σχολείου, π.χ. 
Φυσική)


● στη γλώσσα που χρησιμοποιείται εκτός σχολείου

● στα βοηθήματα (ικανότητα αξιοποίησης πηγών, λεξικά, εγχειρίδια αναφοράς 
κτλ.)



Απόσπασμα από το Διαπιστωτικό Δοκίμιο 
Ελληνομάθειας για Παιδιά με Μεταναστευτική 
Βιογραφία, Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού 

Κύπρου, 2017-2018  



Απόσπασμα δείγματος 
θεμάτων πιστοποίησης 

επάρκειας της 
ελληνομάθειας για παιδιά 

8-12 ετών, ΚΕΓ 
http://www.greek-language.gr/

certification/sites/
greeklanguage.gr.certification/files/
1._a1_kids_katanohsi_grapta_0.pdf



Είδη γλωσσικών δοκιµασιών: Μορφή
Δοκιµασίες µε «κλειστά» ερωτήµατα ή «συγκλίνουσας» παραγωγής 
(Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003, Τοκατλίδου 2011)
●  Τεστ πολλαπλής επιλογής: + γρήγορη και αντικειμενική βαθμολόγηση - 
κίνδυνος εικασίας

●  Τεστ σύζευξης: + συνδυασμός ερωτήσεων από δύο στήλες, γρήγορη/ 
αντικειμενική βαθμολόγηση, μικρή δυνατότητα εικασίας

●   Τεστ σύνδεσης προτάσεων ή παραγράφων:  + 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

●  Τεστ τακτοποίησης ή εύρεση σειράς: + γρήγορη και αντικειμενική βαθμολόγηση - 
κίνδυνος εικασίας   



Είδη γλωσσικών δοκιµασιών: Μορφή

Δοκιµασίες µε «ανοιχτά» ερωτήµατα ή  «αποκλίνουσας» 
παραγωγής (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003, 2011)

Τεστ ελεύθερης απάντησης: + διαβαθμιζόμενη δυσκολία, ώστε 
να αποφεύγεται η εικασία , - δύσκολη / υποκειμενική 
βαθμολόγηση
 
Τεστ µεταφοράς πληροφορίας από απλό ή πολυτροπικό κείμενο, 
γράφημα ή διάγραμμα, + διαβαθμιζόμενη δυσκολία, ώστε να 
αποφεύγεται η εικασία 

Σημείωση: Οι ανοιχτές ερωτήσεις δεν έχουν μία μόνον απάντηση 
αλλά τόσες όσες είναι οι εξεταζόμενοι. Επομένως, η 
βαθμολόγηση θα πρέπει να γίνεται βάσει κριτηρίων που 
ορίζονται κατά την κατασκευή της δοκιμασίας.



Σχήµα αξιολόγησης  
Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου (2003)



Κριτήρια κατασκευής γλωσσικών δοκιµασιών  

Οι γλωσσικές δοκιμασίες θα πρέπει να βασίζονται σε συγκερκιμένα κριτήρια 
που εγγυώνται την αποτελεσματικότητά τους (Bachman 1990, Βαρλοκώστα 
& Τριανταφυλλίδου 2003): 

• Εγκυρότητα: Ο βαθμός στον οποίο μια εξεταστική δοκιμασία μετρά 

αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε. 
• Πρακτικότητα: Ο βαθμός στον οποίο οι διαθέσιμοι πόροι επαρκούν 

για την εφαρμογή του τεστ.
• 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.

• Αυθεντικότητα: Ο βαθμός στον οποίο μια δοκιμασία μετρά αξιολογεί 
τις ικανότητες των μαθητών σε πραγματικές περιστάσεις 
επικοινωνίας.

• Αντικειµενικότητα: Ο βαθμός στον οποίο η δοκιμασία είναι δίκαιη 
απέναντι σε όλους τους εξεταζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας, 
φύλου, θρησκείας, κτλ.



Η δοµή της γλωσσικής δοκιµασίας (ΚΕΓ)  
http://www.greek-language.gr/certification/node/119.html

• Για κάθε επίπεδο ελληνοµάθειας υπάρχουν συγκεκριµένες 
προδιαγραφές. Στις προδιαγραφές περιγράφονται οι ενότητες 
της εξέτασης (κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού 
λόγου), οι τύποι των δοκιµασιών, ο αριθµός και η κατανοµή των 
ερωτηµάτων, τα είδη και η έκταση των κειµένων, η χρονική 
διάρκεια και το ποσοστό βαθµολογίας της κάθε ενότητας.  

• Από το επίπεδο Β2 και εξής, εκτός από τις 4 δεξιότητες, ελέγχεται 
και η επάρκεια των µαθητών στη χρήση της γλώσσας (γλωσσική 
επίγνωση, γραµµατική & λεξιλόγιο). 



Η δοµή της γλωσσικής δοκιµασίας (ΚΕΓ)  
http://www.greek-language.gr/certification/node/119.html

Αξιοποιούνται ποικίλοι τύποι κειµένων: 
● Ανεπίσηµοι διάλογοι 
● Οδηγίες 
● Ανεπίσηµα γράµµατα 
● Αφηγήσεις 
● Επίσηµοι διάλογοι 
● Πληροφοριακά κείµενα (π.χ. άρθρα περιοδικών) 
● Δελτία ειδήσεων και καιρού  

Σηµείωση: Στην περίπτωση που κάποιοι µαθητές εισέρχονται σε 
ένα τµήµα στο µέσο της σχολικής χρονιάς, η τελική γλωσσική 
δοκιµασία θα πρέπει να είναι διαβαθµιζόµενης δυσκολίας, έτσι 
ώστε να ανταποκρίνεται στη διαφοροποιηµένη διδασκαλία που 
έχει εφαρµοστεί. 



Σχεδιασμός γλωσσικών δοκιμασιών:  
Παράμετροι ορθού σχεδιασμού

•Κάθε επιμέρους δραστηριότητα της γλωσσικής δοκιμασίας -όποιον 
τύπο ερωτημάτων και αν αξιοποιεί- θα πρέπει να κατασκευάζεται με 
βάση τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, έτσι ώστε η αξιολόγηση να 
είναι έγκυρη, λειτουργική, αξιόπιστη, κτλ.


•Η κατασκευή γλωσσικών δοκιμασιών είναι μια απαιτητική 
διαδικασία, καθώς προϋποθέτει πλήρη συγκέντρωση, καλή γνώση 
του αντικειμένου, ουσιαστική επαφή με τους εξεταζόμενους μαθητές 
και κατανόηση των αναγκών και των χαρακτηριστικών τους, 
σαφήνεια και οικονομία στη διατύπωση.


• Ιδιαίτερα για τις δραστηριότητες Κατανόησης Προφορικού Λόγου 
είναι απαραίτητο να αξιοποιούνται αυθεντικά κείμενα σε φυσικό 
λόγο (βίντεο, τραγούδια, κ.ά.) ή ημιαυθεντικά κείμενα, π.χ. 
ηχογραφημένοι διάλογοι που προσομοιώνουν τη φυσική επικοινωνία.



Συμβουλές προς τους συντάκτες 
γλωσσικών δοκιμασιών  

(Bachman & Palmer 1996)

① Συνδέστε τη γλωσσική αξιολόγηση µε τη γλωσσική 
διδασκαλία και τη γλωσσική χρήση. 
② Σχεδιάστε τις γλωσσικές δοκιµασίες έτσι ώστε να 
ενθαρρύνετε τους εξεταζόµενους να φτάσουν τις 
υψηλότερες δυνατές επιδόσεις. 
③ «Εξανθρωπίστε» τη γλωσσική αξιολόγηση: Aναζητήστε 
τρόπους να εµπλέξετε πιο άµεσα τους εξεταζόµενους στη 
διαδικασία αξιολόγησης. Αντιµετωπίστε τους εξεταζόµενους 
ως υπεύθυνα άτοµα. Εφοδιάστε τους µε όσο το δυνατόν πιο 
πλήρεις πληροφορίες για την αξιολογική διαδικασία. 
④ Λάβετε υπόψη σας ότι οι αποφάσεις που βασίζονται στη 
βαθµολογία των γλωσσικών δοκιµασιών είναι γεµάτες 
διλήµµατα: συχνά υπεισέρχονται αστάθµητοι παράγοντες.



Πιθανά προβλήματα  
(Alderson, Clapham & Wall 1995) 

① Ελέγχω τις γλωσσικές δεξιότητες ή την ευφυΐα;  
π.χ.  

③ Η ορθή απάντηση είναι µοναδικά και αποκλειστικά ορθή 
χωρίς να απλουστεύεται το ερώτηµα;



Πιθανά προβλήματα  



Σχεδιασμός των οδηγιών των 
δραστηριοτήτων 

Οι οδηγίες συνιστούν την πρώτη επαφή των εξεταζομένων με τη γλωσσική 
δοκιμασία (Bachman & Palmer 1996). 


Σκοπός: Ο πρωταρχικός σκοπός των οδηγιών είναι να κατανοήσουν οι 
μαθητές τη φύση της αξιολογικής διαδικασίας, τον τύπο των 
δραστηριοτήτων, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να απαντήσουν στις 
δραστηριότητες αυτές και τον τρόπο αξιολόγησης των απαντήσεών τους.

Χαρακτηριστικά: Οι εύστοχες και αποτελεσματικές οδηγίες διαθέτουν τα 
εξής χαρακτηριστικά:

➡Είναι διατυπωμένες σε αρκετά απλό λόγο, έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές 
από τους εξεταζόμενους.


➡Είναι αρκετά σύντομες, έτσι ώστε οι μαθητές να μην αναλώσουν μεγάλο 
μέρος του διαθέσιμου χρόνου στην κατανόησή τους.


➡Παρέχουν τόσες πληροφορίες όσες οι μαθητές χρειάζονται για  να 
απαντήσουν εύστοχα.



Σχεδιασμός των οδηγιών των 
δραστηριοτήτων 

Προϋπόθεση: Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό 
εύστοχων οδηγιών είναι η καλή γνώση των χαρακτηριστικών 
των εξεταζόμενων.  

Παροχή παραδείγµατος: Για να κατανοήσουν οι μαθητές τον 
τύπο της δραστηριότητας και πώς πρέπει να επεξεργαστούν 
τις απαντήσεις τους, είναι επιβεβλημένη η παροχή 
παραδείγματος.

Σηµείωση: Καθώς η γλωσσική αξιολόγηση βασίζεται στη 
γλωσσική διδασκαλία, οι μαθητές θα πρέπει να είναι 
εξοικειωμένοι με τον τύπο των δραστηριοτήτων και να έχουν 
εκτεθεί στο παρελθόν σε παρόμοιες οδηγίες. Ένας πολύ 
αποτελεσματικός τρόπος για να εξοικειωθούν οι μαθητές με 
τις οδηγίες των δραστηριοτήτων είναι να τους δοθεί ως 
άσκηση η κατασκευή οδηγιών στο πλαίσιο του μαθήματος.



Παράδειγµα από το Διαπιστωτικό 
Δοκίµιο Ελληνοµάθειας για                                    
Παιδιά µε Μεταναστευτική Βιογραφία, 
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισµού 
Κύπρου, 2017-2018  



Παράδειγμα  
Δημοτική 

Εκπαίδευση



Παράδειγμα προς 
επεξεργασία

ΝΑΙ ΟΧΙ

1. Η Μαράµ είναι λίγο κουρασµένη. (Παράδειγµα) +

2. Η Μαράµ πήγε στην παιδική χαρά.

3. Ο Ηλίας αγαπάει τη µουσική.

4. Στον Ηλία και τη Μαράµ αρέσουν τα αθλήµατα.

5. Ο Ηλίας και η Μαράµ συναντήθηκαν το απόγευµα.

Διαβάζω τις προτάσεις και βάζω + στο ΝΑΙ, αν είναι σωστές, ή στο ΟΧΙ, 
 αν είναι λαθεμένες.



Παράδειγμα  
Μέση Εκπαίδευση



Με λένε Αμίρ και είμαι 15 χρονών. 


Είμαι μαθητής στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου στη 
Λευκωσία. Είμαι από τη Δαμασκό αλλά μένω μόνιμα 
στον Άγιο Δομέτιο, Θέτιδος 24.


Κάθε μέρα πηγαίνω στο σχολείο με τα πόδια. Δεν είναι 
πολύ μακριά, αλλά ξυπνάω νωρίς, γιατί θέλω να είμαι 
στην ώρα μου.


Βρίσκομαι στην Κύπρο εδώ και έξι μήνες. Οι γονείς 
μου δεν μιλούν ελληνικά. Έχω δύο αδέρφια, τον 
Μπαράκ, 8 χρονών και την Μπαχάρ, έντεκα χρονών. 
Πηγαίνουν στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου Β΄.


Όπως καταλαβαίνετε, είμαι ο μεγάλος αδερφός και 
φροντίζω τα αδέρφια μου. Τώρα που σας γράφω 
βοηθάει την αδερφή μου στα Αγγλικά και τον Μπαράκ 
στα Μαθηματικά. Όποιος θέλει να γίνουμε φίλοι, ας 
μου γράψει. Έχω πολλή δουλειά για το σχολείο, αλλά 
θέλω πολύ να βρω φίλους στη Λευκωσία.



Παράδειγμα προς επεξεργασία
Διαβάζω τις προτάσεις και κυκλώνω το σωστό:


1. Ο Αμίρ ζει:

α. στη Λάρνακα

β. στη Λευκωσία

γ. στη Δαμασκό


2. Πηγαίνει στο σχολείο:

α. με το λεωφορείο

β. περπατώντας

γ. με αυτοκίνητο  


3. Πηγαίνει:

α. στο Λύκειο

β. στο Γυμνάσιο

γ. στο Δημοτικό


3. Το πιο μικρό από τα αδέρφια της οικογένειας είναι:

α. ο Μπαράκ

β. η Μπαχάρ

γ. ο Αμίρ



Δραστηριότητα εμπέδωσης 1
Διαβάζω τις παρακάτω προτάσεις και επιλέγω ΝΑΙ, αν συμφωνώ, 
ή ΟΧΙ, αν διαφωνώ:

ΝΑΙ ΟΧΙ

1. Η τυπική αξιολόγηση µέσω γλωσσικών δοκιµασιών είναι 
πιο σηµαντική από την άτυπη, π.χ. από τον φάκελο του 
µαθητή.

2. Η τελική γλωσσική δοκιµασία µπορεί να περιοριστεί στην 
Κατανόηση και την Παραγωγή Γραπτού Λόγου, εφόσον ο 
µαθητής διαθέτει επικοινωνιακή ευχέρεια στον προφορικό 
λόγο.
3. Όσο πιο σύνθετη είναι µια γλωσσική δοκιµασία τόσο 
περισσότερο διασφαλίζω ότι θα διακριθούν οι συνεπείς 
µαθητές µε ουσιαστική βελτίωση στη Γ2.
4. Όσο πιο εκτενείς είναι οι οδηγίες των δραστηριοτήτων της 
γλωσσικής δοκιµασίες, τόσο πιο εύληπες είναι.

5. Η χρονική διάρκεια του τεστ, καθώς και ο αριθµός και η 
κατανοµή των ερωτηµάτων είναι διαφορετικός ανά επίπεδο 
ελληνοµάθειας.



Δραστηριότητα εµπέδωσης 2

	 Μελετήστε την παρακάτω δραστηριότητα Κατανόησης Γραπτού 
Λόγου. Στη συνέχεια διατυπώστε με σαφήνεια τις οδηγίες προς 
τον μαθητή.
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