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ΓΕΝΙΚΑ
Περιγραφή – σκοπός
Η εξέταση πιστοποίησης επάρκειας της ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο των εξετάσεων Regents είναι μια τρίωρη εξεταστική δοκιμασία
με σκοπό την αξιολόγηση των μαθητών στις δεξιότητες που αφορούν την κατανόηση και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Αρχές

Η εξέταση αυτή ακολουθεί τις προδιαγραφές του αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για τις σύγχρονες γλώσσες (New York State Syllabus: Modern Languages for Communication). Το επίπεδο γλωσσομάθειας αντιστοιχεί προς το επίπεδο γλωσσομάθειας του τρίτου έτους σπουδών των σύγχρονων γλωσσών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Φορέας υλοποίησης – ομάδα-στόχος

Οι εξεταστικές δοκιμασίες καταρτίζονται από το Γραφείο Παιδείας Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής (Direct Archdiocesan District Office of Education / Greek Orthodox Archdiocese of America), σύμφωνα με τις Οδηγίες για τις εξεταστικές δοκιμασίες στην ξένη γλώσσα επιπέδου Regents (Checkpoint B) της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.
Οι εξετάσεις διενεργούνται μία φορά τον χρόνο σε δημόσια και κοινοτικά-ιδιωτικά σχολεία που εδρεύουν στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης και απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, της 8ης τάξης ή πιο προχωρημένους, οι οποίοι έχουν διδαχτεί την κοινή νεοελληνική για τουλάχιστον τρία έτη.

Αξιολόγηση

Οι μαθητές που επιτυγχάνουν στην Εξέταση Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνικής Γλώσσας συγκεντρώνουν τρεις διδακτικές μονάδες.
Προκειμένου η συμμετοχή στην Εξέταση να θεωρηθεί επιτυχής, οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα τριών σχολικών ετών
οφείλουν να συγκεντρώσουν 65 μονάδες, ενώ όσοι δεν έχουν διδαχτεί την ελληνική σε δημόσιο ή κοινοτικό-ιδιωτικό σχολείο οφείλουν
να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 85 μονάδες.
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Η εξεταστική δοκιμασία στην ελληνική γλώσσα αποτελείται από τα εξής:
Μέρος 1: Παραγωγή προφορικού λόγου
(24 μονάδες)
Μέρος 2: Κατανόηση προφορικού λόγου
(30 μονάδες)
Μέρος 3: Κατανόηση γραπτού λόγου		
(30 μονάδες)
Μέρος 4: Παραγωγή γραπτού λόγου		
(16 μονάδες)

Σχεδιασμός της εξεταστικής δοκιμασίας

Τα εξεταστικά ερωτήματα (communication tasks) του πρώτου μέρους (προφορική εξεταστική δοκιμασία) επιλέγονται από μια σειρά θεμάτων που καταρτίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.
Το Γραφείο Παιδείας Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής φέρει την ευθύνη για τη
συγγραφή του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου μέρους της εξεταστικής δοκιμασίας.
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ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ / ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
1ος Στόχος: Επικοινωνία σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής
1. Προφορικός λόγος
Η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού λόγου αποτελούν πρωταρχικούς επικοινωνιακούς σκοπούς στην εκμάθηση των σύγχρονων γλωσσών. Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, την παροχή και την αναζήτηση πληροφοριών, την έκφραση προσωπικών αισθημάτων, συναισθημάτων και απόψεων, την προσπάθεια να πειστεί κάποιος τρίτος
ώστε να ενεργήσει με συγκεκριμένο τρόπο.

Διάκριση τριών κριτηρίων

Κριτήριο Α (Checkpoint A)
Οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να

Κριτήριο Β (Checkpoint B)
Οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να

Κριτήριο Γ (Checkpoint C)
Οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να

• κατανοούν απλές γλωσσικές δομές και • κατανοούν μηνύματα και σύντομες συ- • κατανοούν την κοινή γλώσσα στις περισβασικό λεξιλόγιο σε κατά πρόσωπο συνομιλίες με συνομηλίκους, συνομιλίες
σότερες αυθεντικές περιστάσεις επικοινομιλίες με συνομηλίκους και ενήλικες
με ενήλικες του οικείου περιβάλλοντος
νωνίας
του οικογενειακού περιβάλλοντος
και υπαλλήλους υπηρεσιών είτε σε κατά • κατανοούν τα βασικά νοήματα και τις
• κατανοούν την κύρια ιδέα εκτενών συνοπρόσωπο συνομιλίες είτε σε τηλεφωνιαξιοσημείωτες λεπτομέρειες εκτενών συμιλιών με απαιτητικότερο λεξιλόγιο και
κές συνδιαλέξεις
νομιλιών ή παρουσιάσεων, ηχογραφημέσυνθετότερη δομή, καθώς επίσης και • κατανοούν την κύρια ιδέα συγκεκριμένων τραγουδιών, ραδιοτηλεοπτικών εκγλωσσικά στοιχεία κοινής προέλευσης
νων πληροφοριών σε τηλεοπτικές μεταπομπών, ταινιών και άλλων παραγωγών
με αυτά της αγγλικής
δόσεις, ραδιοφωνικές εκπομπές, ή σε ζωπου απευθύνονται σε φυσικούς ομιλη• ζητούν επανάληψη, αναδιατύπωση και
ντανή παρουσίαση
τές
χρήση μη λεκτικών στοιχείων προκειμέ- • εμπλέκονται σε συζητήσεις και να συμ- • αντλούν γλωσσικά στοιχεία τόσο από
νου να κατανοήσουν το νόημα του εκφωβάλλουν στη διεξαγωγή τους, είτε κατά
αυτά που έχουν διδαχτεί στο πλαίσιο
νήματος ή να παραγάγουν εκφωνήματα
πρόσωπο ή σε τηλεφωνικές συνδιαλέτης σχολικής τάξης όσο και από αυτά
με νόημα
ξεις, με φυσικούς ομιλητές ή πιο προχωπου έχουν κατακτήσει σε άλλα περιβάλ• χρησιμοποιούν τις κατάλληλες στραρημένους από αυτούς
λοντα
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τηγικές προκειμένου να εμπλακούν σε • επιλέγουν κατάλληλο λεξιλόγιο για ποι- • κατανοούν λεπτές νοηματικές αποχρώαπλές συνομιλίες με ευφραδέστερους ή
κίλα θέματα, να χρησιμοποιούν απλές ή
σεις μέσω της επανάληψης και της αναφυσικούς ομιλητές, συνομηλίκους ή ενήσύνθετες προτάσεις σε ενεστώτα, παρελδιατύπωσης
λικες του οικογενειακού περιβάλλοντος,
θοντικούς ή μελλοντικούς χρόνους και να • εμπλέκονται σε εκτενείς συνομιλίες με
καθώς και υπαλλήλους υπηρεσιών.
εκφράζουν λεπτομέρειες και αποχρώσεις
φυσικούς ομιλητές, οι οποίες αφορούν
χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες
ποικίλα θέματα και, επιπλέον, εκτείνο• είναι αυθόρμητοι στις επαφές τους, ιδίως
νται πέρα από την καθημερινότητά τους,
όταν το θέμα είναι οικείο, και κυρίως να
καθώς αποτελούν θέματα γενικότερου
παράγουν εκφωνήματα σε οικείο ύφος
ενδιαφέροντος στη γλώσσα-στόχο.
• χρησιμοποιούν τις τεχνικές της επανάληψης και της περίφρασης, καθώς και χειρονομίες και άλλα μη λεκτικά στοιχεία.
Κριτήριο Α (Checkpoint A)

Συνεπώς, οι μαθητές π.χ. είναι σε θέση να

• ανταλλάσσουν απλούς χαιρετισμούς και
να απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν
τους ίδιους και τις οικογένειές τους
• παρακολουθούν ραδιοφωνικές εκπομπές
και να απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν τα βασικά σημεία τους
• παράγουν προφορικό λόγο χρησιμοποιώντας προτάσεις, ρήματα κυρίως σε
ενεστώτα χρόνο και λιγότερο σε παρελθοντικούς και μελλοντικούς χρόνους
• ζητούν πληροφορίες ή οδηγίες προκειμένου να προσανατολιστούν στον χώρο
• συνομιλούν με συνομηλίκους για θέματα
που αφορούν τη σχολική τάξη
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Κριτήριο Β (Checkpoint B)

Συνεπώς, οι μαθητές π.χ. είναι σε θέση να

Κριτήριο Γ (Checkpoint C)

Συνεπώς, οι μαθητές π.χ. είναι σε θέση να

• παρακολουθούν μια συζήτηση και να κα- • αναγνωρίζουν συναισθηματικές αποχρώσεις και να αντιλαμβάνονται λογικές σχέτανοούν μηνύματα που αφορούν την κασεις είτε στην καθημερινή διαπροσωπική
θημερινή ζωή και το ευρύτερο κοινωνικό
επικοινωνία ή σε επίσημη περίσταση
σύνολο
• παρατηρούν εικόνες που αποτυπώνουν • παρουσιάζουν το περιεχόμενο ενός ραδιοφωνικού δελτίου ειδήσεων που καλύτην ποικιλομορφία στο πλαίσιο του πολιπτει επίκαιρα θέματα
τισμού της γλώσσας-στόχου και να σχο• παρουσιάζουν προφορικά ένα συγκε
λιάζουν τις αντιδράσεις τους
κριμένο θέμα, αξιοποιώντας το κατάλ• παρακολουθούν φυσικούς ομιλητές της
ληλο λεξιλόγιο στη γλώσσα-στόχο, εκγλώσσας-στόχου, ζωντανά ή σε μαγνητοφράσεις, χειρονομίες, γλωσσικά και
φωνημένη εγγραφή, και να χρησιμοποιούν
εξωγλωσσικά στοιχεία, απλές και σύντην επανάληψη και την αναδιατύπωση
θετες προτάσεις, όλα τα είδη των χρονιπροκειμένου να κατανοήσουν τα λεγόμενα
κών προσδιορισμών
• παίρνουν συνέντευξη από κάποιον αυ-

• χρησιμοποιούν την αρμόζουσα γλώσσα
θεντικό ομιλητή της γλώσσας-στόχου
• διεξάγουν μια συζήτηση ακολουθώντας
του σώματος και τις ανάλογες χειρονο- • παρακολουθούν τηλεοπτικές εκπομπές
τον ρυθμό των φυσικών ομιλητών της
μίες.
στη γλώσσα-στόχο
γλώσσας-στόχου.
• συμμετέχουν σε συζητήσεις με θέματα
που αφορούν τραγούδια, ιστορίες και
επιλεγμένα αποσπάσματα από λογοτεχνικά έργα στη γλώσσα-στόχο.

2. Γραπτός λόγος
Η κατανόηση και η παραγωγή γραπτού λόγου σε γλώσσες άλλες εκτός από την αγγλική έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών
σχέσεων, την παροχή και την αναζήτηση πληροφοριών, την έκφραση προσωπικών αισθημάτων, συναισθημάτων και απόψεων, την
προσπάθεια να πειστεί κάποιος τρίτος ώστε να ενεργήσει με συγκεκριμένο τρόπο.
Κριτήριο Α (Checkpoint A)

Οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να

Κριτήριο Β (Checkpoint B)

Οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να

Κριτήριο Γ (Checkpoint C)

Οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να

• κατανοούν τα κύρια σημεία και αξιοπρό- • διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα που • κατανοούν το περιεχόμενο των περισσεκτες λεπτομέρειες απλών πληροφορισότερων κειμένων που απευθύνονται
απευθύνονται σε φυσικούς ομιλητές, σε
ακών κειμένων που απευθύνονται σε φυσε φυσικούς ομιλητές
περιπτώσεις που τα θέματα και η γλώσσικούς ομιλητές
• αξιοποιούν όλα τα γλωσσικά στοιχεία –
σα είναι οικεία
• συντάσσουν σύντομα ανεπίσημα σημει- • χρησιμοποιούν τις κατάλληλες στρατηγιλεξιλόγιο, ιδιωματικές εκφράσεις, σύνταώματα και μηνύματα προκειμένου να
ξη, όλα τα είδη των χρονικών προσδιορικές για να συναγάγουν το νόημα κειμέανταλλάξουν πληροφορίες με άτομα που
σμών – που έχουν κατακτήσει στο πλαίνων που περιλαμβάνουν άγνωστες λέξεις
ανήκουν στον πολιτισμό που συνδέεται
σιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή έξω
και εκφράσεις ή δομές με τις οποίες δεν
με τη γλώσσα-στόχο.
έχουν εξοικειωθεί
από αυτό
• κατανοούν απλά κείμενα ή να υποθέτουν • συντάσσουν εκτενή δοκίμια, αναφορές,
ανεπίσημες και επίσημες επιστολές, και
το νόημα εκτενέστερων ή σύνθετων κειγενικότερα να συντάσσουν κείμενα με
μένων
λογική οργάνωση, αλληλουχία και συ• γράφουν σύντομα σημειώματα, επιστονοχή· ίσως εμφανίζουν λάθη σε κείμενα
λές, ημερολόγιο, σύντομες εκθέσεις
με συνθετότερα θέματα, σε κείμενα που
• γράφουν σύντομες αναλύσεις με συνθε-

[7]

Κριτήριο Α (Checkpoint A)
Συνεπώς, οι μαθητές π.χ. είναι σε θέση να

τότερο περιεχόμενο, όταν τους δίνεται η
εκφράζουν προσωπικές απόψεις ή σε κείευκαιρία για οργάνωση και προετοιμασία,
μενα που το θέμα τους δεν σχετίζεται με
μολονότι μπορεί να κάνουν αρκετά λάθη
τις προσωπικές εμπειρίες τους
• συντάσσουν αφηγήσεις ή να παρουσιά- • χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο
ζουν γραπτώς τις απόψεις τους αναφογια πληθώρα θεμάτων, καθώς και συρικά με ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα,
ντακτικές δομές που αφορούν απλές και
άρθρα εφημερίδων και περιοδικών, ιστοσύνθετες προτάσεις, αξιοποιώντας όλα
ρίες, τραγούδια, αποσπάσματα από λοτα είδη των χρονικών προσδιορισμών.
γοτεχνικά έργα στη γλώσσα-στόχο.
Κριτήριο Β (Checkpoint B)

Συνεπώς, οι μαθητές π.χ. είναι σε θέση να

• αντλούν πληροφορίες από κείμενα στη • διαβάζουν προσωπικές επιστολές, εμπογλώσσα-στόχο (σύντομα σημειώματα
ρική αλληλογραφία, φυλλάδια, άρθρα
και μηνύματα, αφίσες, έντυπες διαφημίεφημερίδων ή περιοδικών και να συζησεις, απλά κείμενα εφημερίδων και πετούν τις θέσεις που παρουσιάζονται
ριοδικών)
• διαβάζουν επιλεγμένα αποσπάσματα λο• υποθέτουν το νόημα συνθετότερων κειγοτεχνικών έργων και να εντοπίζουν το
μένων, αξιοποιώντας τα συμφραζόμενα,
κύριο νόημα και τις δευτερεύουσες ιδέες
τις οικογένειες λέξεων, τις συνοδευτικές • εντοπίζουν λεπτές νοηματικές αποχρώεικόνες, την προηγούμενη γνώση κατασεις, αξιοποιώντας το διδαγμένο λεξιλόστάσεων και θεμάτων.
γιο και δομές σε ενεστώτα και σε παρελθοντικούς ή μελλοντικούς χρόνους
• παρουσιάζουν προφορικά ένα θέμα, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο και συνθετότερες
δομές σε ενεστώτα και λιγότερο σε παρελθοντικούς ή μελλοντικούς χρόνους
• συντάσσουν σύντομα κείμενα που αφορούν τις περιστάσεις επικοινωνίας στο
πλαίσιο της σχολικής τάξης.
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Κριτήριο Γ (Checkpoint C)

Συνεπώς, οι μαθητές π.χ. είναι σε θέση να

• κατανοούν το περιεχόμενο επιστολών,
φυλλαδίων, εκτενών άρθρων που προέρχονται από εφημερίδες και περιοδικά
γενικότερου ενδιαφέροντος, διαφημίσεις, εγχειρίδια χρήσης
• μεταφράζουν από το πρωτότυπο λογοτεχνικά κείμενα, ποιητικά και πεζά, με αξιοπρόσεκτο θέμα και διεθνή απήχηση
• συντάσσουν κείμενα με ρεπερτόριο γενικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του πολιτισμού της γλώσσας-στόχου, τα οποία
εντοπίζονται σε τραγούδια, ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, κινηματογραφικές ταινίες, άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, άλλα
είδη λόγου ποικίλων μέσων ενημέρωσης
στη γλώσσα-στόχο, λογοτεχνικά έργα
• εκφράζουν σύνθετες ιδέες, χρησιμοποιώντας απλούστερα γλωσσικά μέσα.

2ος Στόχος: Ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης / κατανόησης
Η αποτελεσματική επικοινωνία εμπλέκει νοήματα που υπερβαίνουν τις σημασίες των λέξεων και προϋποθέτουν την κατανόηση
αντιλήψεων, χειρονομιών, παράδοσης, οικογενειακών και κοινωνικών σχηματισμών. Τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τον βαθμό επιτυχούς πρόσληψης ενός μηνύματος.
Κριτήριο Α (Checkpoint A)

Οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να

Κριτήριο Β (Checkpoint B)

Οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να

• κατανοούν πολιτισμικά χαρακτηριστικά- • επιδεικνύουν βαθύτερη γνώση των ποκλειδιά των κοινωνιών στις οποίες μιλιέλιτισμικών χαρακτηριστικών
ται η γλώσσα-στόχος.
• συγκρίνουν στοιχεία των διαφορετικών
κοινωνιών
• συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν αξιοπρόσεκτες διαφορές μεταξύ των ομάδων που
χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα-στόχο
• κατανοούν με ποιο τρόπο οι λέξεις, η
γλώσσα του σώματος, οι τελετουργίες
και οι κοινωνικές επαφές επηρεάζουν
την επικοινωνία.

Κριτήριο Α (Checkpoint A)
Οι μαθητές, λοιπόν, μπορούν να

Κριτήριο Β (Checkpoint B)
Οι μαθητές, λοιπόν, μπορούν να

Κριτήριο Γ (Checkpoint C)

Οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να

• επιδεικνύουν ουσιαστική γνώση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών που αφορούν τον πολιτισμό της γλώσσας-στόχου
• χρησιμοποιούν ως πρότυπο τον τρόπο
που η ομιλούμενη γλώσσα, η γλώσσα
του σώματος και οι κοινωνικές επαφές
επηρεάζουν την επικοινωνία
• χρησιμοποιούν το κατάλληλο επίπεδο
ύφους
• γράφουν στη γλώσσα-στόχο κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να φανερώνει επίγνωση των
ομοιοτήτων και των διαφορών στις συμπεριφορές που συνδέονται με διαφορετική κουλτούρα.
Κριτήριο Γ (Checkpoint C)

Οι μαθητές, λοιπόν, μπορούν να

• αναγνωρίζουν πολιτισμικά σχήματα και • παίζουν παιχνίδια ρόλων (παραγγελία σε • διαβάζουν και να κατανοούν ποίηση που
παραδόσεις του πολιτισμού-στόχου
εστιατόριο ή ψώνια σε κατάστημα)
απευθύνεται σε φυσικούς ομιλητές
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στη γλώσσα-στόχο
χρησιμοποιώντας αυθεντικό υλικό
• ανταλλάσσουν χαιρετισμούς με φυσι• κατανοούν πολιτισμικά στοιχεία στην • συντάσσουν στη γλώσσα τους έκθεση με
κούς ομιλητές και να χρησιμοποιούν την
ομιλούμενη γλώσσα αλλά και τη δυναθέμα τις πολιτισμικές ομοιότητες ανάμεκατάλληλη γραμματική δομή και την αρμική της διαπροσωπικής επικοινωνίας
σα στη δική τους χώρα και τη χώρα/τις
μόζουσα γλώσσα του σώματος σύμφωνα
• χρησιμοποιούν σωστά και να μεταφράχώρες στην/στις οποίες μιλιέται η γλώσμε τον πολιτισμό της γλώσσας-στόχου
ζουν σωστά εκδηλώσεις τυπικές του ποσα-στόχος
• συντάσσουν διαλόγους μεταξύ αυθεντιλιτισμού-στόχου, όπως είναι οι χειρονο- • περιγράφουν γλωσσικές ποικιλίες – συκών ομιλητών γύρω από κάποιο επίκαιμίες που συνοδεύουν τους χαιρετισμούς
μπεριλαμβανομένων του επιτονισμού,
ρο θέμα.
και η σωστή απόσταση κατά τη διαπροτων ιδιωματικών εκφράσεων και του
σωπική επικοινωνία.
ύφους – οι οποίες σχετίζονται με διαφορετικές κουλτούρες που συνδέονται με
τη γλώσσα-στόχο
• αναλαμβάνουν και να υποδύονται τους
ρόλους δύο φίλων που ανήκουν στην ίδια
γλώσσα-στόχο, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες κοινωνικές συμβάσεις, χειρονομίες, γλώσσα του σώματος.
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ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ / ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ REGENTS
(σύμφωνα με τις Προδιαγραφές των Εκπαιδευτικών Αρχών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης)

Στόχοι
• Ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων
– χαιρετισμοί
– συστάσεις
– ευχαριστίες
– συγνώμη

• Παροχή και αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με
– γεγονότα
– ανάγκες
– γνώμες
– στάσεις
– αισθήματα και συναισθήματα

• Έκφραση προσωπικών απόψεων σχετικά με
– γεγονότα
– εκδηλώσεις
– γνώμες
– στάσεις
• Εμπλοκή τρίτων σε κάποια ενέργεια
– πρόταση
– παράκληση
– καθοδήγηση
– συμβουλή
– προειδοποίηση
– πειθώ
– έπαινο
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Θέματα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προσωπικές πληροφορίες
Κατοικία, σπίτι
Υπηρεσίες: επισκευές, επιδιορθώσεις
Οικογενειακή ζωή
Κοινότητα, γειτονιά: δραστηριότητες, καταστήματα, υπηρεσίες, διασκέδαση
Φυσικό / αστικό περιβάλλον
Διατροφικές συνήθειες
Υγεία
Εκπαίδευση
Εργασία, επάγγελμα
Ελεύθερος χρόνος
Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες
Αγορά, ψώνια
Ταξίδια
Επίκαιρα γεγονότα (πολιτικά και οικονομικά θέματα, καλλιτεχνικά γεγονότα)
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Περιστάσεις για προφορική και γραπτή επικοινωνία
• Κατανόηση προφορικού λόγου
– πληροφορίες, ανακοινώσεις σε κατά πρόσωπο συνομιλίες
– πληροφορίες, ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε. ή από μεγάφωνο
– σύντομες παρουσιάσεις γενικού ενδιαφέροντος

• Κατανόηση / παραγωγή προφορικού λόγου
– σε συνομιλίες με υπαλλήλους υπηρεσιών
– σε καθημερινές συνομιλίες με συνομηλίκους και ενήλικες
– σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με συνομηλίκους και ενήλικες
– σύντομες παρουσιάσεις

• Κατανόηση γραπτού λόγου
– πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος σε έντυπα, επιγραφές, έντυπα λογαριασμών, αφίσες, ετικέτες, προγράμματα, δρομολόγια,
χάρτες, καταλόγους κτλ.
– ανακοινώσεις, διαφημίσεις, σύντομες αναφορές γενικού ενδιαφέροντος σε εφημερίδες, περιοδικά, άλλα δημοσιεύματα
– σύντομα ανεπίσημα σημειώματα
– εμπορική αλληλογραφία, φυλλάδια
– γεγονότα, απόψεις, συναισθήματα στην αλληλογραφία με φίλους και γνωστούς
– επιστολές στον εκδότη, άρθρα γενικού ενδιαφέροντος σε έντυπα γενικού ενδιαφέροντος
– αποσπάσματα από ποιητικά και πεζά έργα για την ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης
• Παραγωγή γραπτού λόγου
– έντυπα προς συμπλήρωση
– ανεπίσημα σημειώματα
– σύντομες εκθέσεις που αφορούν καταστάσεις και γεγονότα
– προσωπικές επιστολές σε φίλους και γνωστούς
– επιστολές που απευθύνονται σε τουριστικά πρακτορεία, ιδρύματα, επιχειρήσεις, σχετικά με προσωπικά θέματα
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Δεξιότητες
• Κατανόηση προφορικού λόγου
– σύντομες καθημερινές συνομιλίες, απλά θέματα
– επαναλήψεις, περιφράσεις
– απλοί ρηματικοί χρόνοι, απλές προτάσεις
– κατανόηση σύντομων εκφωνημάτων, κατανόηση κύριων σημείων εκτενέστερων εκφωνημάτων
– αξιοποίηση συμφραζομένων
• Παραγωγή προφορικού λόγου
– έναρξη και περάτωση συνομιλίας
– περιορισμένο λεξιλόγιο, δισταγμός, περιφράσεις
– κοινοί ρηματικοί χρόνοι, λάθη
– απλές προτάσεις, λάθη σε συνθετότερες συντακτικές δομές
– επιτυχής διεξαγωγή συνομιλιών με οικεία πρόσωπα
– στοιχεία συνοχής (αντωνυμίες, ρηματική κλίση)
– κοπιώδης ομιλία, ανάγκη επανάληψης προκειμένου ο λόγος να γίνει κατανοητός
• Κατανόηση γραπτού λόγου
– απλά περιγραφικά και αφηγηματικά κείμενα
– κατανόηση βασικών σημείων, συγκεκριμένων λεπτομερειών

• Παραγωγή γραπτού λόγου
– απλά σημειώματα, επιστολές, σύντομες εκθέσεις
– χρήση ρημάτων σε χρόνο ενεστώτα, μέλλοντα, αόριστο
– χρονικοί προσδιορισμοί
– λάθη που δεν εμποδίζουν την κατανόηση από την πλευρά του φυσικού ομιλητή

• Πολιτισμική αντίληψη / κατανόηση
– σύστημα αξιών
– συμπεριφορά
– παρανοήσεις από την πλευρά των φυσικών ομιλητών που δεν έρχονται συχνά σε επαφή με αλλοδαπούς

[ 14 ]

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Επιλογή ύλης
Η επιλογή της ύλης για τη σύνταξη εξεταστικών δοκιμασιών γίνεται
• με βάση κείμενα που αντανακλούν τη σύγχρονη γλώσσα και κουλτούρα από αυθεντικές πηγές
• σε αντιστοιχία προς τους μαθησιακούς στόχους και τα αποτελέσματα

Προτείνονται:

Aποφεύγονται:

• αυθεντικό υλικό

• ακατάλληλα θέματα (βία, χαρτοπαιξία, αλκοόλ, ζώδια κτλ.)

• άρθρα γενικού ενδιαφέροντος για τους μαθητές
• άρθρα κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών

• θέματα που αφορούν καταστροφές
• γενικότερα οι -ισμοί

Επίπεδο δυσκολίας
Ο βαθμός δυσκολίας των εξεταστικών θεμάτων

• πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει στους μαθητές,που
η απόδοσή τους δεν ξεπερνά τη βάση να δώσουν σωστές
απαντήσεις

• δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ποιότητα του περιεχομένου

• πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους μαθητές της επικράτειας και
όχι συγκεκριμένης περιοχής ή σχολείου
[ 15 ]

THE COMPREHENSIVE EXAMINATION IN MODERN GREEK
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
PART 1: SPEAKING / Παραγωγή προφορικού λόγου
Περιγραφή
Οι καταστάσεις επικοινωνίας εισάγονται από ένα σύντομο κείμενο σεναρίου ή οδηγιών, συνταγμένο στην αγγλική γλώσσα.
Αφού πρώτα ο εξεταστής διαβάσει το κείμενο στους μαθητές, στη συνέχεια οι μαθητές επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση.

Οδηγίες

• Οι καταστάσεις επικοινωνίας πρέπει να είναι αληθοφανείς και να σχετίζονται με τις εμπειρίες των μαθητών.
• Η έκταση των καταστάσεων επικοινωνίας είναι προτιμότερο να περιορίζεται σε μία με δύο σειρές, εφόσον παρουσιάζονται προφορικά.
• Οι καταστάσεις επικοινωνίας πρέπει να συντάσσονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύουν τους μαθητές στην προσπάθειά τους
να παρέχουν πληροφορίες, να εκφράζουν απόψεις, να ζητούν να γίνει κάτι, να πείθουν, να δίνουν συμβουλές, να συγχαίρουν κάποιον, να επιπλήττουν κάποιον, ή να κάνουν μια παρουσίαση.
• Πρέπει να συντάσσονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν ποικιλία απαντήσεων και να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να απαντούν επιλέγοντας τον προσφορότερο τρόπο (πρόταση, τμήμα πρότασης, ερώτηση, εντολή).
• Επικοινωνιακές καταστάσεις που επιτρέπουν απαντήσεις ναι/όχι πρέπει να αποφεύγονται.
• Τεχνικοί όροι καθώς και ιδιαίτερα δύσκολο λεξιλόγιο πρέπει να αποφεύγονται.
• Προτείνεται η σύνταξη δειγματικών απαντήσεων.
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PART 2: LISTENING / Ακουστική κατανόηση
Απαραίτητα είναι τα ακόλουθα τρία στοιχεία:

1. Οι συνθήκες επικοινωνίας (τόπος, συνομιλητής) δίνονται στην αγγλική γλώσσα.

2. Το ηχητικό απόσπασμα στη γλώσσα-στόχο:
– είναι στην απλή καθομιλούμενη γλώσσα.
– περιέχει ένα μόνο συγκεκριμένο μήνυμα.
– ανταποκρίνεται στην ηλικία και στα ενδιαφέροντα των μαθητών.
– μπορεί να βασιστεί σε κατάλληλο γραπτό κείμενο ή σε κατασκευασμένο κείμενο, με επίσημο ή ανεπίσημο ύφος, που αντανακλά
τη γλώσσα της κοινής συνομιλίας με φίλους, ενήλικες, υπαλλήλους ποικίλων υπηρεσιών.

3. Προτιμάται όχι ο διάλογος αλλά η συνεισφορά ενός συνομιλητή στον διάλογο.

4. Οι ερωτήσεις και απαντήσεις πολλαπλής επιλογής είναι στην αγγλική γλώσσα ή στη γλώσσα-στόχο.

1. Κείμενα
• Τα θέματα πρέπει να είναι κατανοητά από τους μαθητές που έχουν ασκηθεί να παρακολουθούν προσεκτικά προφορικό λόγο.
• Η γλώσσα του κειμένου πρέπει να αντιστοιχεί στο επίπεδο χρήσης.
• Θέματα με καθημερινό λεξιλόγιο, που αντανακλούν τον πολιτισμό της χώρας στην οποία μιλιέται η ξένη γλώσσα, πρέπει να είναι
διατυπωμένα σύμφωνα με τους γραμματικούς κανόνες και λαμβάνουν υπόψη τα ιδιωματικά στοιχεία της ξένης γλώσσας.
• Το περιεχόμενο πρέπει να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των μαθητών και να είναι επίκαιρο.
• Καλό είναι να αποφεύγονται τόσο η περίπλοκη συντακτική δομή όσο και το δυσνόητο λεξιλόγιο, παρόλο που μπορεί να μην αποτελεί προϋπόθεση η κατανόηση του κειμένου στο σύνολό του προκειμένου να απαντηθεί κάποιο ζητούμενο που στηρίζεται σε
αυτό.
• Η έκταση των κειμένων πρέπει να είναι μεταξύ 40 και 60 λέξεων.
• Κάθε εξεταστικό ερώτημα πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με ένα απόσπασμα.
[ 18 ]

2. Πηγές
• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί υλικό που προέρχεται από εγχειρίδια, εξεταστικές δοκιμασίες Regents παλαιότερων ετών, βιβλία που κυκλοφορούν στο εμπόριο και αφορούν τις συγκεκριμένες εξετάσεις, περιοδικά, αμφιλεγόμενες ή ακατάλληλες πηγές.
• Αποφεύγεται η επιλογή πολλών αποσπασμάτων από την ίδια πηγή.

3. Εξεταστικά ερωτήματα
•
•
•
•

Επειδή αφορούν την ακουστική κατανόηση, πρέπει να είναι διατυπωμένα σε ερωτηματική μορφή.
Οι απαντήσεις πρέπει να βασίζονται στα κείμενα και να τα προϋποθέτουν.
Δεν πρέπει να συνδέονται με την κατανόηση μίας και μόνο λέξης.
Στις απαντήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λέξεις που περιέχονται στο κείμενο ή αυτολεξεί αποσπάσματα.

PART 3: READING / Κατανόηση γραπτού λόγου
Το τμήμα αυτό των εξετάσεων Regents αποτελείται από τρία μέρη: Part 3a, Part 3b και Part 3c.

1. Κείμενα

• Τα κείμενα είναι εκτενέστερα και συνθετότερα από αυτά του προηγούμενου τμήματος (κατανόηση προφορικού λόγου), με συνθετότερη συντακτική δομή και απαιτητικότερο λεξιλόγιο.
• Τα κείμενα του δεύτερου μέρους (Part 3b) έχουν περίπου την ίδια έκταση με τα αποσπάσματα που αφορούν την κατανόηση προφορικού λόγου αλλά διαφέρουν ως προς τον στόχο και το περιεχόμενο.
• Το περιεχόμενο των κειμένων πρέπει να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των μαθητών και να είναι επίκαιρο.
• Επιλέγονται αυθεντικά αποσπάσματα που αντανακλούν τον πολιτισμό της χώρας στην οποία μιλιέται η γλώσσα-στόχος.
• Τα επιλεγόμενα κείμενα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις εν λόγω εξετάσεις, με αξιόλογο περιεχόμενο και πρόσφορο θέμα.
• Τα κείμενα του πρώτου (Part 3a) και του τελευταίου (Part 3c) μέρους είναι περίπου 300 λέξεων.
• Ο αριθμός των εξεταστικών ερωτημάτων ποικίλλει ανάλογα με την έκταση του κειμένου και τον αριθμό των αξιόλογων λεπτομερειών που περιέχονται σε αυτό. Σε κάθε απόσπασμα αντιστοιχούν συνήθως 1-5 ερωτήματα.
• Τα συντομότερα κείμενα στο δεύτερο μέρος (Part 3b) περιλαμβάνουν συνταγές, επιγραφές, προσκλήσεις, οδηγίες, διαφημίσεις και
άλλα σύντομα άρθρα εφημερίδων. Κάθε εξεταστικό ερώτημα στο μέρος αυτό συνδέεται με το συγκεκριμένο απόσπασμα.
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2. Πηγές
• αυθεντικά κείμενα, σύντομα άρθρα
• έντυπες φόρμες, σήματα, επιγραφές, πίνακες ανακοινώσεων, προγράμματα, χάρτες, μενού κτλ.
• αγγελίες, διαφημίσεις

Ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που παρουσιάστηκαν για το προηγούμενο τμήμα της εξέτασης (κατανόηση προφορικού λόγου).

Part 3a: Εξεταστικά θέματα που αφορούν εκτενή αποσπάσματα
• Τα θέματα πρέπει να επιτρέπουν να αξιολογηθούν πτυχές της κατανόησης γραπτού λόγου όπως το κεντρικό νόημα, οι αξιόλογες
λεπτομέρειες, τα συμπεράσματα και το γενικό νόημα. Άλλα στοιχεία: η κατανόηση της σημασίας μιας λέξης σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα, η εξαγωγή συμπερασμάτων, τα υπονοούμενα, ο εντοπισμός του σκοπού της σύνταξης του κειμένου από την πλευρά
του συντάκτη του.
• Τα εξεταστικά θέματα διατυπώνονται είτε σε ερωτηματική μορφή ή με προτάσεις προς συμπλήρωση.
• Κάθε εξεταστικό ερώτημα βασίζεται σε μια κύρια ιδέα του αποσπάσματος.
• Το εξεταστικό ερώτημα δεν πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από μία λέξη του αποσπάσματος.
• Αποκλείονται εξεταστικά θέματα που για την απάντησή τους δεν προϋποτίθεται η ανάγνωση του αποσπάσματος.
• Στις απαντήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι λέξεις που περιέχονται στο κείμενο ή αυτολεξεί αποσπάσματα.
• Τα εξεταστικά θέματα που αφορούν το ίδιο απόσπασμα δεν πρέπει να αλληλοεπικαλύπτονται.

Γλώσσα: Το κείμενο των οδηγιών συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα, ενώ τα εξεταστικά ερωτήματα και οι απαντήσεις πολλαπλής
επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Part 3b: Εξεταστικά θέματα που αφορούν μικρά αποσπάσματα

Για τα αποσπάσματα αυτά δίνεται μόνο ένα στοιχείο πολλαπλής επιλογής. Οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν την ορθότερη απάντηση σύμφωνα με το νόημα του αποσπάσματος.
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Γλώσσα: Το κείμενο των οδηγιών, τα εξεταστικά ερωτήματα και οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής συντάσσονται στην αγγλική
γλώσσα.

Part 3c: Εξεταστικά θέματα που αφορούν εκτενή αποσπάσματα

Δίνεται ένα απόσπασμα το οποίο συνοδεύεται από πέντε ερωτήσεις ή ημιτελείς περιόδους πολλαπλής επιλογής. Για καθεμία από τις ερωτήσεις ή ημιτελείς προτάσεις δίνονται τέσσερις δυνατότητες επιλογής. Από αυτές μόνο μία αποτελεί σωστή απάντηση στην ερώτηση ή
την ημιτελή πρόταση που προηγείται.
Γλώσσα: Το κείμενο των οδηγιών, τα εξεταστικά ερωτήματα και οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής συντάσσονται στην αγγλική
γλώσσα.

PART 4: Παραγωγή γραπτού λόγου
Εξεταστικά θέματα
Η ικανότητα των μαθητών να επικοινωνούν γραπτώς στην ελληνική γλώσσα αξιολογείται με βάση τη σύνταξη δύο κειμένων 100 περίπου λέξεων το καθένα.
Για την αξιολόγηση αυτού του τμήματος της εξεταστικής δοκιμασίας έχει καταρτιστεί πίνακας αξιολόγησης που αποτελείται από
πέντε κριτήρια («διαστάσεις»): στόχος, οργάνωση, λεξιλόγιο, δομή / συμβάσεις, αριθμός λέξεων. Τα κριτήρια αυτά εμφανίζονται στην
αριστερή στήλη του πίνακα αξιολόγησης.
Στον πίνακα ορίζεται η κλίμακα της αναλυτικής αξιολόγησης, με διαβάθμιση τεσσάρων επιπέδων, από το επίπεδο 4 = άριστο ως το
επίπεδο 1 = μέτριο.
Τα γραπτά βαθμολογούνται χωριστά για κάθε ένα από τα παραπάνω πέντε κριτήρια. Τέλος, αθροίζονται οι επιμέρους μονάδες και
έτσι εξάγεται ο συνολικός βαθμός.
Ο συνολικός βαθμός μετατρέπεται σε τελικό βαθμό της κλίμακας από 0 ως 8 μονάδες, με βάση σχετικό πίνακα που συνοδεύει τον πίνακα αξιολόγησης.
Ακολουθεί ο πίνακας αξιολόγησης.
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Όνομα μαθητή/μαθήτριας: -----------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Κριτήρια/
διαστάσεις

Συνολικός βαθμός: -------------Τελικός βαθμός: -----------------

Η απάντηση
Επίπεδο 4

Επίπεδο 3

Επίπεδο 2

Επίπεδο 1

Ανταποκρίνεται στον σκοπό
(αποτελεσματικότητα). Περιέχει πολλές λεπτομέρειες που
συνδέονται άμεσα με τον σκοπό˙ ίσως υπάρχουν ελάχιστα
στοιχεία άσχετα προς αυτόν.

Ανταποκρίνεται στον σκοπό.
Περιέχει ορισμένες λεπτομέρειες που σε γενικές γραμμές
συνδέονται άμεσα με τον σκοπό ˙ ίσως υπάρχουν μερικά
στοιχεία άσχετα προς αυτόν.

Ανταποκρίνεται στον σκοπό.
Περιέχει ελάχιστες λεπτομέρειες, ορισμένες από τις οποίες συνδέονται χαλαρά με τον
σκοπό. Υπάρχουν πολλά στοιχεία άσχετα προς αυτόν.

Διακρίνεται η προσπάθεια να
ανταποκριθεί στον σκοπό.
Παρουσιάζει μερικά στοιχεία
που συνδέονται με τον σκοπό,
ωστόσο με ελάχιστες ή καθόλου λεπτομέρειες.

Περιέχει ιδιαίτερα πλούσιο λεξιλόγιο, με το οποίο αναπτύσΛεξιλόγιο σεται το θέμα. Ωστόσο, ίσως
υπάρχουν ελάχιστες ανακρίβειες.

Περιέχει πλούσιο λεξιλόγιο
σχετικό με το θέμα. Ωστόσο,
ίσως υπάρχουν ελάχιστες ανακρίβειες.

Σκοπός

Υπάρχει συνοχή και συνεκτι- Υπάρχει αλληλουχία. Διακρίκότητα σε όλη την έκταση του νονται η αρχή, η μέση και το
κειμένου. Διακρίνονται με σα- τέλος του κειμένου.
Οργάνωση
φήνεια η αρχή, η μέση και το
τέλος. Η μετάβαση από τη μια
ιδέα στην άλλη είναι ομαλή.
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Διακρίνεται η προσπάθεια να
υπάρξει αλληλουχία και/ή η
αρχή ή το τέλος εισάγουν/
κλείνουν απότομα το κείμενο
ή είναι ασαφή.

Περιέχει βασικό λεξιλόγιο.
Ίσως αρκετές λέξεις είναι ανακριβείς ή άσχετες προς το
θέμα.

Η αλληλουχία διακρίνεται με
δυσκολία. Παρουσιάζει σειρά
ασύνδετων προτάσεων και/ή
ιδεών.
Περιέχει περιορισμένο λεξιλόγιο και/ή οι περισσότερες λέξεις είναι ανακριβείς ή άσχετες προς το θέμα.

Παρουσιάζει υψηλό βαθμό
ελέγχου της δομής / των συμβάσεων του Επιπέδου Β:
• συμφωνία υποκειμένου –
ρήματος
• επιτυχής παρουσίαση ιδεών που αφορούν το παρόν,
το παρελθόν, το μέλλον
• συμφωνία ουσιαστικού –
επιθέτου
• σωστή σειρά των όρων της
Δομή /
πρότασης
συμβάσεις • ορθογραφία / διακριτικά
χαρακτηριστικά

Παρουσιάζει ορισμένο βαθμό
ελέγχου της δομής / των συμβάσεων του Επιπέδου Β:
• συμφωνία υποκειμένου –
ρήματος
• επιτυχής παρουσίαση ιδεών που αφορούν το παρόν,
το παρελθόν, το μέλλον
• συμφωνία ουσιαστικού –
επιθέτου
• σωστή σειρά των όρων της
πρότασης
• ορθογραφία / διακριτικά
χαρακτηριστικά

Παρουσιάζει ορισμένο βαθμό
ελέγχου της δομής / των συμβάσεων του Επιπέδου Β.
• συμφωνία υποκειμένου –
ρήματος
• επιτυχής παρουσίαση ιδεών που αφορούν το παρόν,
το παρελθόν, το μέλλον
• συμφωνία ουσιαστικού –
επιθέτου
• σωστή σειρά των όρων της
πρότασης
• ορθογραφία / διακριτικά
χαρακτηριστικά

Παρουσιάζει ελάχιστο βαθμό
ελέγχου της δομής / των συμβάσεων του Επιπέδου Α ή Β:
• συμφωνία υποκειμένου –
ρήματος
• επιτυχής παρουσίαση ιδεών που αφορούν το παρόν,
το παρελθόν, το μέλλον
• συμφωνία ουσιαστικού –
επιθέτου
• σωστή σειρά των όρων της
πρότασης
• ορθογραφία / διακριτικά
χαρακτηριστικά

Τα λάθη δεν εμποδίζουν την Τα λάθη δεν εμποδίζουν την Τα λάθη εμποδίζουν την κα- Τα λάθη εμποδίζουν τη γεκατανόηση του κειμένου. κατανόηση του κειμένου. τανόηση του κειμένου και/ή νικότερη κατανόηση του
υπάρχουν πολλά λάθη που κειμένου.
αφορούν το Επίπεδο Α.
--------------Ή-------------Παρουσιάζει ικανοποιητικό
βαθμό ελέγχου, αλλά χρησιμοποιεί μόνο τη δομή / τις συμβάσεις του Επιπέδου Α.

Αριθμός λέξεων: 100+ λέξεις = 2 μονάδες, 50–99 = 1 μονάδα, <50 = 0 μονάδες

Κάθε κριτήριο είναι δυνατόν να βαθμολογηθεί με μηδέν σε περίπτωση που η απάντηση δεν ικανοποιεί τα κριτήρια που περιγράφουν
το επίπεδο «1». Αν η απάντηση βαθμολογηθεί με μηδέν όσον αφορά το πρώτο κριτήριο (σκοπός), η απάντηση στο σύνολό της βαθμολογείται με μηδέν.
Πίνακας μετατροπών:

17–18=8
15–16=7

13–14=6
11–12=5

8–10=4
6–7=3

4–5=2
2–3=1

0–1=0
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Κατά τη διατύπωση των θεμάτων χρησιμοποιούνται ευθείες ερωτήσεις ή ελλιπείς προτάσεις προς συμπλήρωση.
Η γλώσσα των θεμάτων είναι σαφής και κατανοητή και το λεξιλόγιο όσο το δυνατόν απλούστερο.
Η ερώτηση είναι διατυπωμένη με σαφήνεια και αξιοποιεί το κατάλληλο επίπεδο λεξιλογίου.
Υπάρχει μία μοναδική σωστή απάντηση.
Στο εισαγωγικό τμήμα του θέματος πολλαπλής επιλογής πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια το κεντρικό πρόβλημα του εξεταστικού ερωτήματος, το οποίο πρέπει να γίνεται κατανοητό, χωρίς να προϋποθέτει την ανάγνωση των επιλογών απάντησης.
Το εισαγωγικό τμήμα του θέματος πολλαπλής επιλογής πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κοινά στοιχεία των απαντήσεων, προκειμένου η άσκηση να είναι σύντομη και περιεκτική.
Αποφεύγεται η αρνητική διατύπωση.
Κάθε θέμα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία που σχετίζονται με την απάντηση.
Αποφεύγονται άσχετα στοιχεία. Αποφεύγονται τα επουσιώδη.
Οι επιλογές απάντησης πρέπει να είναι γραμματικά ορθές σε σχέση με το εισαγωγικό τμήμα και η μορφή τους κοινή.
Οι επιλογές απάντησης πρέπει να είναι αληθοφανείς.
Όλες οι επιλογές απάντησης διευθετώνται σε λογική σειρά, εφόσον υπάρχει.
Η επιτυχής απάντηση προϋποθέτει την ανάγνωση του αποσπάσματος.
Η ερώτηση δεν βασίζεται σε μία μοναδική, κεντρική ιδέα.
Δεν αλληλοεπικαλύπτονται οι ερωτήσεις.
Προτιμώνται τέσσερις σύντομες απαντήσεις.
Η σωστή απάντηση δεν είναι εκτενέστερη ή συντομότερη από τις υπόλοιπες επιλογές.
Δεν αποτελούν επιλογή απάντησης οι φράσεις «Όλα τα παραπάνω» ή «Τίποτα από τα παραπάνω».
Ελέγχεται προσεκτικά η γραμματική αντιστοιχία των ερωτήσεων προς τις απαντήσεις και των απαντήσεων μεταξύ τους.

