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Πακέτο Εργασίας 
3:  

Δημιουργία 'τράπεζας’ δοκιμασιών  

Περιγραφή: 

Στόχος  εδώ  είναι  η  ανάπτυξη  της  τράπεζας  δοκιμασιών  και  η 
επικαιροποίησή  της,  ώστε  τα  καταχωρημένα  στοιχεία  (περίπου  50‐70 
φορές  περισσότερα  από  τα  απαραίτητα  για  τη  διεξαγωγή  των 
εξετάσεων)  να  είναι  δυνατόν  να  χρησιμοποιηθούν  για  τη 
«συναρμολόγηση»  των οργάνων μέτρησης του ΚΠΓ,  των διαγνωστικών 
τεστ  και  άλλων  ηλεκτρονικών  τεστ,  όπως  και  για  την  εκπόνηση 
διαβαθμισμένων  οργάνων  μέτρησης.  Μερικές  από  τις  επιμέρους 
ενέργειες αυτού του ΠΕ είναι οι εξής: 

– Σύνταξη  οδηγιών  για  τη  συγγραφή  των  δοκιμασιών  των 
διαφορετικών  ενοτήτων  της  εξέτασης,  σύμφωνα  με  τις 
προδιαγραφές  που  θα  έχουν  οριστεί  από  σχετική  οριζόντια 
δράση  για  «σχεδιασμό  των  διαδικασιών  πιστοποίησης  και 
εκπόνησης προδιαγραφών». 

– Εξασφάλιση  του  δικαιώματος  χρήσης  υλικού,  όταν  αυτό  έχει 
επιλεγεί,  δηλαδή  αντληθεί  από  την  τράπεζα  υλικού,  για  να 
αποτελέσει (αρχικό) ερέθισμα δοκιμασίας. 

– Σύνταξη θεμάτων «ανοιχτού» και «κλειστού» τύπου. 

– Πιλοτική  εφαρμογή  των  μεμονωμένων  δοκιμασιών  κλειστού 
τύπου σε 100 περίπου υποκείμενα. 

– Στατιστική  ανάλυση  και  ερμηνεία  των αποτελεσμάτων από  την 
πιλοτική εφαρμογή. 

– Διόρθωση των δοκιμασιών/θεμάτων με βάση τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης. 

– Καταχώρησή τους στην τράπεζα θεμάτων, βάσει προδιαγραφών 
και συγκεκριμένων παραμέτρων. 

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα: 

Παρακαταθήκη δοκιμασιών έτοιμων προς χρήση, που θα επιτρέπει την 
ετοιμασία/σύνθεση πλήρων οργάνων μέτρησης σε σχετικά μικρό χρονικό 
διάστημα. 
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Υπενθυμίζουμε1 ότι  ο  στόχος  εδώ  είναι  η  ανάπτυξη  της  τράπεζας  δοκιμασιών  και  η 
επικαιροποίησή  της,  ώστε  τα  καταχωρημένα  στοιχεία  να  είναι  δυνατόν  να 
χρησιμοποιηθούν για τη «συναρμολόγηση» οργάνων μέτρησης για το ΚΠΓ. Το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα είναι η παρακαταθήκη δοκιμασιών έτοιμων προς χρήση, που θα επιτρέπει την 
ετοιμασία/σύνθεση πλήρων οργάνων μέτρησης σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. 

Ακολουθεί η αναφορά εκτέλεσης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν. 

Το  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγράμματος  των  Εξετάσεων  (Ε.Π.Π.Ε.)  ορίζει  ως  γενικό  σκοπό  των 
εξετάσεων « την αξιολόγηση της κοινωνικά προσδιορισμένης χρήσης της γλώσσας για την 
κατανόηση και παραγωγή νοημάτων, όπως αυτά αναπτύσσονται στο κοινωνικοπολιτισμικό 
πλαίσιο παραγωγής τους, σε γραπτά και προφορικά κείμενα διαφορετικών ειδών λόγου. » 

Το Ενιαίο Πλαίσιο παρουσιάζει μεταξύ άλλων:  

– « τους τρόπους χρήσης της γλώσσας που απαιτείται να είναι σε θέση οι υποψήφιοι 
να αποδείξουν ότι κατέχουν »,  

– « τα  είδη  γλωσσικών‐επικοινωνιακών  δραστηριοτήτων  στις  οποίες  θα  πρέπει  να 
μπορούν να ανταποκριθούν », 

– « τα  είδη  λόγου  και  κειμένων,  προφορικών ή  γραπτών,  με  τα  οποία  θα πρέπει  να 
μπορούν να ασχοληθούν », 

– « τα κοινωνικά πεδία,  της κοινωνικοπολιτισμικές καταστάσεις στις οποίες μπορούν 
να ενταχθούν οι πιο πάνω δραστηριότητες ». 

Αυτοί οι περιγραφικοί δείκτες αναφέρονται λοιπόν συγχρόνως,  

– στα χαρακτηριστικά των υλικών στα οποία στηρίζονται οι δραστηριότητες και 

– στα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων που προτείνονται στους υποψηφίους. 

 

1 Σχεδιασμός της Τράπεζας Δοκιμασιών 

1.1 Σύλληψη και δημιουργία της τράπεζας  
Οι εργασίες της ομάδας στην οποία ανατέθηκε η σύλληψη και η δημιουργία της τράπεζας 
δοκιμασιών διεξήχθησαν σε πέντε φάσεις: 

– Ορισμός των σχέσεων μεταξύ των υλικών και των δραστηριοτήτων που εισάγονται 
στη βάση.  

– Καταγραφή των δυνατοτήτων κατηγοριοποίησης των δραστηριοτήτων που πρέπει 
να αποθηκευτούν. Η καταγραφή έγινε 

                                                       
1 Βλ. εντός το τεχνικό δελτίο. 
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o με  βάση,  βέβαια,  τους  περιγραφικούς  δείκτες,  που  αναφέρονται  στο  Ενιαίο 
Πλαίσιο του ΚΠγ , όπως επίσης και   

o με  βάση  την  εμπειρία  μελών  της  επιστημονικής  ομάδας  που  συμμετείχαν  στη 
δημιουργία  άλλων  τραπεζών  υλικών  εκμάθησης  ή/και  αξιολόγησης  (για  το 
πρόγραμμα ΞΕΝΙΟΣ, παραδείγματος χάρη). 

– Επιλογή κατηγοριών a priori περισσότερο λειτουργικών:  

o σε  θεωρητικό  επίπεδο  (σαφείς  εννοιολογικές  διακρίσεις  και  ιεράρχηση 
των κατηγοριών ) και 

o σε πρακτικό επίπεδο (εργονομία της καταχώρισης). 

– Πειραματική  εφαρμογή  της  όλης  διαδικασίας  καταχώρισης  ώστε  να  αποφευχθεί 
μια μελλοντική αναθεώρηση κάποιας από τις αρχικές επιλογές, και 

– Αναγκαίες  αναπροσαρμογές.  Κατά  τη  διάρκεια  της  πειραματικής  εφαρμογής 
εμφανίστηκε η ανάγκη δημοσίευσης ενός εγχειριδίου «  καλών πρακτικών »2, ώστε 
να  επεξηγηθούν  ορισμένες  έννοιες  και  κυρίως  για  να  διευκρινιστούν  και  να 
εναρμονιστούν  τα  κριτήρια  σύλληψης των  δραστηριοτήτων:  επίκληση  των 
δοκιμολογικών νορμών που  εξασφαλίζουν την αξιοπιστία (τον βαθμό ακρίβειας και  
σιγουριάς  της  μέτρησης)    και  την  εγκυρότητα  (την  μέτρηση  αποκλειστικά  των 
δεξιοτήτων που επιθυμούμε να μετρήσουμε). 

 

1.2 Τελικός χαρακτηρισμός των δραστηριοτήτων 
Όσον  αφορά  τα  κείμενα,  οι  μεταβλητές  ήταν  το  κανάλι,  το  μέσο,  η  γλώσσα,  ο  βαθμός 
αυθεντικότητας,  το  είδος  κειμένου,  το πεδίο αναφοράς,  το  εκτιμώμενο  επίπεδο,  η ηλικία 
και τα στοιχεία που συνθέτουν το υλικό. 

                                                       
2 Βλ. παράρτημα 
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ACTIVITE         
  ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ   ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ   ΕΠΙΠΕΔΟ (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ) 
1 Αντιστοίχιση 1 Kατανόηση γραπτού λόγου και 

γλωσσική επίγνωση 
1 A1 

2 Εκτενής/ελεύθερη απάντηση 2 Παραγωγή γραπτού λόγου και 
διαμεσολάβηση 

2 A2 

3 Μεταφορά πληροφορίας 3 Κατανόηση προφορικού 3 B1 
4 Παιχνίδι ρόλου 4 Παραγωγή προφορικού, 

διαμεσολάβηση και διάδραση 
4 B2 

5 Πολλαπλή επιλογή   ΜΑΚΡΟΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 5 C1 
6 Προσομοίωση 1 Γλωσσική επίγνωση 6 C2 
7 Σταυρόλεξο/σπαζοκεφαλιά 2 Πρόσληψη ακουστική   ΕΠΙΠΕΔΟ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ) 
8 Συμπλήρωση κενών βάσει των συμφραζομ. 

(Cloze)   
3 Πρόσληψη οπτική 1 A1 

9 Συμπλήρωση μέσω επιλογής 4 Παραγωγή προφορική 2 A2 
10 Συναίρεση κειμένων ή τμημάτων κειμένου 5 Παραγωγή γραπτή 3 B1 
11 Σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων 6 Διαμεσολάβηση γραπτή 4 B2 
12 Συνομιλία με αφορμή ξενόγλ. ή ελλην. 

ερέθισμα 
7 Διαμεσολάβηση προφορική 5 C1 

13 Σύντομη απάντηση 7 Διάδραση 6 C2 
14 Σωστό/λάθος ή Ναι/όχι   ΓΛΩΣΣΑ ΠΗΓΗΣ   ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
15 Τακτοποίηση ή εύρεση σειράς 1 Ελληνικά     
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 2 Γαλλικά   ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
    3 Άλλη     
        

Σχήμα 1 – Διδακτικές μεταβλητές όπως εμφανίζονται στη φόρμα καταγραφής μιας δραστηριότητας 

 

Πέρα  από  αυτές  τις  μεταβλητές  και  τις  τεχνικές  μεταβλητές  (κωδικός  ερευνητή, 
ημερομηνία, κτλ.) που επιτρέπουν την οργάνωση των δραστηριοτήτων που καταχωρούνται 
στην τράπεζα, οι μεταβλητές κατηγοριοποίησης που επιλέχθηκαν τελικά είναι οι εξής. 

 

– Ο τύπος δραστηριότητας (αντιστοίχιση, ελεύθερη απάντηση, πολλαπλή επιλογή, κτλ.). 

o Αντιστοίχιση 
o Εκτενής/ελεύθερη απάντηση 
o Μεταφορά πληροφορίας 
o Παιχνίδι ρόλου 
o Πολλαπλή επιλογή 
o Προσομοίωση 
o Σταυρόλεξο/σπαζοκεφαλιά 
o Συμπλήρωση κενών βάσει των συμφραζομ. (Cloze)   
o Συμπλήρωση μέσω επιλογής 
o Συναίρεση κειμένων ή τμημάτων κειμένου 

 
– Οι  λεκτικές  πράξεις  στη  περίπτωση  δραστηριοτήτων  παραγωγής  λόγου. 
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ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ     
αναφέρομαι…      
1 στον εαυτό μου     
2 στο συνομιλητή μου     
3 σε κάποιον     
4 σε κάτι     
παρουσιάζω…      
5 κάτι     
6 κάποιον     
7 τον εαυτό μου     
απαντώ…      
8 σε ευχαριστίες     
9 σε ζητούμενο / αίτημα / ερώτηση     

10 σε χαιρετισμό     
ζητώ μια πληροφορία…    δίνω μια πληροφορία... 
11 για την αιτία 23 για την αιτία 
12 για το σκοπό 24 για το σκοπό 
13 για το μέγεθος / για την ποσότητα / για την απόσταση / 

για το βάρος 
25 για το μέγεθος / για την ποσότητα / για την απόσταση / 

για το βάρος 
14 για τον τρόπο 26 για τον τρόπο 
15 για τα μέσα 27 για τα μέσα 
16 για τον παράγοντα 28 για τον παράγοντα 
17 για το άτομο 29 για το άτομο 
18 για τον τόπο 30 για τον τόπο 
19 για τη στιγμή 31 για τη στιγμή 
20 για το αντικείμενο / ζήτημα 32 για το αντικείμενο / ζήτημα 
21 για την ποιότητα / το χαρακτήρα 33 για την ποιότητα / το χαρακτήρα 
22 αναγνωρίζω κάποιον / κάτι 34 αναγνωρίζω κάποιον / κάτι 
εκφράζω τη στάση μου, τα αισθήματά μου…      
35 μια ανάγκη     
36 την ευαρέσκειά μου / την αποστροφή μου      
37 την επιφύλαξή μου / τον ενθουσιασμό μου      
38 την άγνοιά μου      
39 την ικανοποίησή μου / τη μεταμέλειά μου     
40 τη συμφωνία μου / τη διαφωνία μου      
41 μια αμφιβολία / μια υπόθεση      
42 μια ευχή / μια ελπίδα / μια επιθυμία      
δίνω...    ζητώ… 
43 το λόγο  50 το λόγο 
44 συγνώμη 51 συγνώμη 
45 άδεια 52 άδεια 
46 οδηγίες / (απαγορεύω / αρνούμαι)  53 οδηγίες / (απαγορεύω / αρνούμαι)  
47 άποψη 54 άποψη 
48 συμβουλή / υπόδειξη  55 συμβουλή / υπόδειξη  
49 εξηγήσεις 56 εξηγήσεις 
διάφορα     
57 καθορίζω / εκθέτω μια προϋπόθεση      
58 παρακαλώ     
59 προσκαλώ / προτείνω / παροτρύνω      
60 επιμένω     
61 συμβουλεύω / υποδεικνύω / συνιστώ      
62 διαμαρτύρομαι     



 
 

9

63 αναφέρω τα λόγια κάποιου     
64 καθησυχάζω     
65 ευχαριστώ     
66 χαιρετώ     
67 συγκρίνω     
68 υπόσχομαι     
69 συμπεραίνω     
  …     

Σχήμα 2 – Πιθανές λεκτικές πράξεις 

 
– Η ενότητα: 

o Kατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση 
o Παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση 
o Κατανόηση προφορικού 
o Παραγωγή προφορικού, διαμεσολάβηση και διάδραση 

 
– Οι μακρο‐δεξιότητες: Μπορούν να είναι περισσότερες από μία. 

o Γλωσσική επίγνωση 
o Πρόσληψη ακουστική 
o Πρόσληψη οπτική 
o Παραγωγή προφορική 
o Παραγωγή γραπτή 
o Διαμεσολάβηση γραπτή 
o Διαμεσολάβηση προφορική 
o Διάδραση 

 
– Ο  αριθμός  ερωτημάτων:  Αυτή  η  πληροφορία  επιτρέπει  επίσης  τον  έλεγχο  του 

βαθμού αξιοπιστίας μιας δραστηριότητας (Όσο πιο πολλές φορές επαναλαμβάνεται 
μία ίδια μέτρηση, τόσο πιο αξιόπιστη είναι).  

– Οι γλώσσες πηγής και στόχου: Δεν είναι πάντα ίδιες (Ελληνικά, Γαλλικά, κτλ.).  

– Το εκτιμώμενο και το πραγματικό επίπεδο: Η εκτίμηση του πραγματικού επιπέδου 
γίνεται  συχνά,  μετά  από  την  ένταξη  και  την  πραγματοποίηση  της  δραστηριότητας 
στις εξετάσεις του ΚΠγ. Επιτρέπει  

o την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της a posteriori και  

o τη  διόρθωση  των  τρόπων  σύλληψης  ή/και  σύνταξης  των  αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων που βρίσκονται ακόμα μέσα στην τράπεζα (A1, A2, B1, κτλ.). 
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Επαφές και οριζόντιες συσκέψεις επέτρεψαν στους υπεύθυνους κάθε γλώσσας να ελέγξουν 
και να εξασφαλίσουν την συμβατότητα των χαρακτηριστικών κάθε τράπεζας τη στιγμή της 
συγχώνευσής τους. 
 

1.3 Σύνταξη θεμάτων «ανοιχτού» και «κλειστού» τύπου 
Η   σύνταξη  των δραστηριοτήτων  και η  καταχώρησή  τους πραγματοποιήθηκε από ομάδες 
ερευνητών ακολουθώντας ένα πρόγραμμα σε εννέα φάσεις: 
 

– Σύνταξη των ομάδων ερευνητών 

– Ενημέρωση των ομάδων 

o Προγραμματισμός των εργασιών,  

o Διάδοση  οδηγιών  για  τη  συγγραφή  των  δοκιμασιών  των  διαφορετικών 
ενοτήτων της εξέτασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα έχουν οριστεί 
από το Ενιαίου Πλαισίου του ΚΠγ και τα πρώτα αποτελέσματα της σχετικής 
οριζόντιας  δράσης  για  «σχεδιασμό  των  διαδικασιών  πιστοποίησης  και 
εκπόνησης προδιαγραφών». 

o Διάδοση των « καλών πρακτικών» που υιοθετήθηκαν από μέλη ομάδας,  

o Παρουσίαση  συμπερασμάτων  μετά  από  την  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων 
και  των  ερωτημάτων  που  πραγματοποιήθηκε  στο  τέλος  κάθε  εξεταστικής 
περιόδου, 

– Σύνταξη δραστηριοτήτων αξιολόγησης 

– Αξιολόγηση των παραπάνω δραστηριοτήτων από άλλες ομάδες 

– Αναθεώρηση  των  αρχών  σύνταξης.  Για  μια  καλύτερη  προστασία  της  μυστικότητας 
των θεμάτων, η πιλοτική εφαρμογή των μεμονωμένων δοκιμασιών κλειστού τύπου 
αντικαταστήθηκε  από  στατιστικές  διαδικασίες  (ancrage)  βασισμένες  κυρίως  στην 
ανάλυση και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των υποψήφιων στις εξετάσεις στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν θέματα που ανήκαν αρχικά στην τράπεζα.  

– Διόρθωση  των  δοκιμασιών/θεμάτων  βάσει  των  αποτελεσμάτων  της  παραπάνω 
αναθεώρησης. 

– Κατάθεση των θεμάτων. 

– Τελικός έλεγχος από μια επιτροπή. 

– Καταχώρησή  τους  στην  τράπεζα  θεμάτων,  βάσει  των  προδιαγραφών  και 
συγκεκριμένων παραμέτρων. 

 

Τα  παραπάνω  αφορούσαν  μεθοδολογικές,  διδακτικές  και  δοκιμολογικές  επιλογές. 
Ακολουθεί  η  παρουσιάσει  των    εργασιών  που  αφοράνε  την  πληροφορική  τράπεζα 
δοκιμασιών για την Γαλλική γλώσσα. 
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2   Σχεδιασμός της πληροφορικής Τράπεζας Υλικού και Δοκιμασιών  
 

Στόχος  των εργασιών αυτών είναι η ανάπτυξη  της Τράπεζας Υλικού  και δοκιμασιών και η 
επικαιροποίησή της έτσι ώστε το καταχωρημένο υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα 
όργανα μέτρησης του ΚΠΓ, για τα διαγνωστικά τεστ και για ηλεκτρονικά τεστ. 

Σε    ένα  πρώτο  στάδιο  γίνεται  η  συλλογή,  επιλογή  και  σύνταξη  πρωτογενούς  υλικού  που 
ψηφιοποιείται  και  στην  συνέχεια  καταχωρείται  στην  τράπεζα.  Σε  δεύτερο  στάδιο    οι 
συντάκτες των δοκιμασιών μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλο υλικό με σκοπό 
την αξιοποίησή του για την τροφοδότηση  της τράπεζας δοκιμασιών. 

 

2.1 Μεθοδολογική προσέγγιση  
 

Η  δημιουργία  μιας  δίγλωσσης  ή  πολύγλωσσης  τράπεζας  υλικού  είναι  μια  σύνθετη 
διαδικασία  που  αναδεικνύει  ιδιαίτερα  ζητήματα  αναφορικά  τόσο  με  το  είδος  των 
γλωσσικών  δεδομένων  και  πληροφοριών  που  πρέπει  να  αποθηκευτούν,  όσο  και  με  τον 
τρόπο με  τον οποίο πρέπει αυτές οι πληροφορίες  να καταγραφούν και  να  ταξινομηθούν. 
Εξίσου  σημαντικά  ζητήματα  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  είναι  η  τυποποίηση  και 
κατηγοριοποίηση  των  συγκεντρωμένων  δεδομένων,  η  ασφάλειά  τους  και  η  εναρμόνισή 
τους ‐όσο είναι δυνατόν‐ με διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μορφοποιημένη 
εξαγωγή τους και ίσως η σύγκρισή τους μετέπειτα με παρόμοια συστήματα. 

Έτσι  για  την  υλοποίηση  της  τράπεζας  υλικού  και  δοκιμασιών  ή  ειδικότερα  μιας 
Πολυμεσικής Βάσης Δεδομένων, προαπαιτήθηκε μια ευρεία ανάλυση που διακρίνεται στα 
στάδια του εννοιολογικού, λογικού και φυσικού σχεδιασμού. 

Τα  τρία  αυτά  στάδια  κατέληξαν  στην  κατασκευή  ενός  δοκιμαστικού  πρωτοτύπου  που 
επιδέχεται  συνεχώς  αναθεωρήσεις  με  διαδικασίες  ανάδρασης  (feedback),  όπως 
εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα 3. 
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Σχήμα3 

 

 

Στο  πρώτο  στάδιο  προηγήθηκε,  η  διαδικασία  συλλογής  και  ανάλυσης  των 
απαιτήσεων  των  εν  δυνάμει  χρηστών‐συντακτών  θεμάτων  και  σε  ένα  δεύτερο  στάδιο  η 
αναλυτική  περιγραφή  των  διαφόρων  ειδών  δεδομένων  που  θα  χρησιμοποιηθούν  από 
αυτούς. 
Στην  συνέχεια,  στο  στάδιο  του  εννοιολογικού  σχεδιασμού,  έγινε  αναγνώριση  και 
ταξινόμηση  των  δεδομένων  αυτών.  Κατόπιν,  στο  στάδιο  του  λογικού  σχεδιασμού, 
καταγράφησαν οι σημαντικές οντότητες που θα αποτελέσουν το περιεχόμενο του μοντέλου 
βάσης δεδομένων, οι σχέσεις μεταξύ τους, και δημιουργήθηκε ένα διάγραμμα οντοτήτων‐
συσχετίσεων.  Στο  στάδιο  του  φυσικού  σχεδιασμού  προσδιορίστηκε  αναλυτικά  η  φυσική 
υπόσταση  των  δεδομένων,  δηλαδή  οι  οντότητες  οργανώθηκαν  σε  αρχεία  Η/Υ, 
ψηφιοποιήθηκαν και συστηματοποιήθηκε ο τρόπος ταξινόμησης και ανεύρεσής τους.  

 

 

2.2 Αρχιτεκτονική της Τράπεζας υλικού/δοκιμασιών 
 

Η  παρούσα  Τράπεζα  σχεδιάστηκε  και  υλοποιήθηκε  με  σκοπό  να  διατηρεί 
πληροφορίες τόσο για τα γλωσσικά υλικά όσο και για τις δραστηριότητες. Έτσι ασχολείται 
με δύο σημαντικές έννοιες ‐ "οντότητες". Την έννοια του γλωσσικού υλικού, πολυτροπικού 
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ή μη, και την έννοια της γλωσσικής δοκιμασίας. Αυτές αποτελούν και τα δύο κύρια δομικά 
συστατικά της. 

Για  τις  δύο  αυτές  οντότητες  μπορούν  να  σημειωθούν  ένα  πλήθος  σημαντικών  ή 
λιγότερο  σημαντικών  χαρακτηριστικών  που  το  καθένα  τους  μπορεί  να  έχει  έναν  αριθμό 
διαφορετικών  τιμών.  Έτσι,  για  παράδειγμα  η  οντότητα  "κείμενο",  έχει  ως  ένα  από  τα 
χαρακτηριστικά της το "είδος λόγου". Αυτό μπορεί να είναι άρθρο, αγγελία, ανακοίνωση, ή 
άλλο.  Η  βάση  δεδομένων  μόνο  για  αυτό  το  χαρακτηριστικό  περιλαμβάνει  60  περίπου 
διαφορετικές τιμές. 

Τα  χαρακτηριστικά  αυτά  καθώς  και  οι  πιθανές  τιμές  που  μπορεί  να  παίρνουν 
καταγράφονται αναλυτικά σε ένα σύστημα αλληλοσυνδεόμενων μεταξύ τους πινάκων. 

Κατά  τον  σχεδιασμό  των  πινάκων  και  των  πεδίων  χρησιμοποιήθηκαν  οι  γενικές 
οδηγίες τυποποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, αλλά επίσης λήφθηκαν 
εκτενώς υπόψη οι προτεινόμενες κατηγοριοποιήσεις των προτύπων MPEG‐7, MPEG‐21, και 
της γλώσσας XML. Τα συγκεκριμένα πρότυπα προτείνουν ένα σύνολο γενικών και ειδικών 
κατηγοριών για την διαχείριση πολυτροπικών δεδομένων.  

Όπως  φαίνεται  και  στο  σχήμα  4  που  απεικονίζει  μερικώς  τις  σχέσεις  μεταξύ  των 
πινάκων και των πεδίων, η Βάση Θεμάτων αποτελείται σε πλήρη ανάπτυξη από 18 πίνακες 
που περιέχουν ένα σύνολο 250 περίπου πεδίων. 

Στα πεδία αυτά συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται πληροφορίες για τα υλικά, όπως: 

 

 
 

Σχήμα 4 

 

– Το είδος των δεδομένων (κείμενο, εικόνα, ήχος, video) 
– Τη γλώσσα ‐ πηγή των δεδομένων 
– Το μέσο (ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπο, κλπ) 
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– Το είδος λόγου (genre) 
– Την πηγή δεδομένων (πλήρη αναφορά στην πηγή, αριθμό σελίδας, κλπ) 
– Το θεματικό πεδίο / υποπεδίο δεδομένων 
– Διάφορες  τεχνικές  πληροφορίες  (όνομα  ερευνητή,  ημερομηνία  εισαγωγής  του 

κειμένου στην βάση, ημερομηνία ελέγχου και επικύρωσης, κ.ά) 
– Λέξεις‐κλειδιά ανεύρεσης δεδομένων 
– Παρατηρήσεις και γενικά σχόλια 

 

Επιπρόσθετα, στους πίνακες των δραστηριοτήτων καταγράφονται στοιχεία όπως:  
– Η  τυπολογία  της  άσκησης  (με  βάση  τις  γενικές  προδιαγραφές  του  Κρατικού 

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας) 
– Η ελεγχόμενη μακροδεξιότητα και μικροδεξιότητα, 
– Το προτεινόμενο επίπεδο και ο βαθμός δυσκολίας της,  
– Ο αριθμός των ελεγχόμενων items, 
– Διάφορες  τεχνικές  πληροφορίες  (συντάκτης  δραστηριότητας,  ημερομηνία 

εισαγωγής στην βάση, ημερομηνία ελέγχου και επικύρωσης, κ.ά). 
 

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  η  Βάση  μπορεί  να  διακριθεί  στα  παρακάτω  λογικά  και 
φυσικά υποσυστήματα (σχήμα 5): 

– Υποσύστημα αποθήκευσης πολυτροπικών δεδομένων, 
– Υποσύστημα αποθήκευσης Ασκήσεων/Δραστηριοτήτων, 
– Υποσύστημα  διαχείρισης  Δεδομένων‐Ασκήσεων.  Σε  αυτό  εσωκλείονται  δύο 

μικρότερα  υποσυστήματα.  Ο  διαχειριστής  ερωτημάτων  και  το  λεξικό 
μεταδεδομένων  που  χρησιμοποιούνται  για  την  ευκολότερη  και  γρηγορότερη 
ταξινόμηση και διαχείριση. 

– Υποσύστημα ασφάλειας δεδομένων και 
– Υποσύστημα δημιουργίας εξωτερικών όψεων της Βάσης. 

 

Το  υποσύστημα  Διαχείρισης  συνδέεται  με  τη  γεννήτρια  τυχαίων  επιλογών  για  τυχαία 
ανάσυρση δραστηριοτήτων από το Σύστημα. 

 



 
 

15

 
 

Σχήμα 5 

 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθούν δύο σημαντικά στοιχεία που προβλέφθηκαν από 
το επίπεδο του σχεδιασμού ακόμα. Το ένα είναι το διπλό επίπεδο ασφαλείας που υπάρχει 
και που πρακτικά επιτρέπει την πρόσβαση σε δύο κατηγορίες χρηστών. Στα πιστοποιημένα 
μέλη  της  ερευνητικής  ομάδας  σύνταξης  δραστηριοτήτων  και  στα  μέλη  της  επιτροπής 
εξετάσεων  του  ΚΠΓ.  Το  δεύτερο  και  ακόμη  πιο  σημαντικό,  είναι  η  λογική  και  φυσική 
απεξάρτηση  του  γλωσσικού  υλικού  από  τις  δραστηριότητες  που  έχουν  σχεδιαστεί 
αποκλειστικά  γι’αυτό.  Αυτό  πρακτικά  σημαίνει  πως  τα  δύο  υποσυστήματα  της  Βάσης  θα 
μπορούσαν να βρίσκονται αποθηκευμένα ακόμη και σε φυσικά απομακρυσμένους μεταξύ 
τους υπολογιστές χωρίς να παραβιάζεται η ασφάλεια των δεδομένων. 

 

2.3 Υλοποίηση και Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Διαχείρισης  
 

Η  παρούσα  Βάση  Θεμάτων  σχεδιάστηκε  και  υλοποιήθηκε  για  εισαγωγή  στοιχείων  σε 
περιβάλλον τοπικού δικτύου Η/Υ. Έτσι, ένας κεντρικός υπολογιστής μπορεί να διατηρεί και 
να  διανέμει  την  Βάση  σε  μικρό  αριθμό  τερματικών  σταθμών  εργασίας,  όπου  γίνεται  η 
εισαγωγή των στοιχείων από ισάριθμους πιστοποιημένους χρήστες. Η αποθηκευμένη Βάση 
Δεδομένων είναι προσβάσιμη μόνο σε αυτούς.  
 
Η συνολική εισαγωγή και καταγραφή στοιχείων γίνεται σε τρία στάδια. 
Στο πρώτο,  τα μέλη της ερευνητικής ομάδας ασχολούνται με την εύρεση, επισκόπηση και  
καταγραφή υλικού. Ειδικότερα γίνεται: 
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– συλλογή μεγάλου αριθμού αυθεντικών γραπτών κειμένων από βιβλία, εφημερίδες, 

περιοδικά,  μπροσούρες,  κ.ά.,  καθώς  και  εικόνων  (λ.χ.  χάρτες,  διαγράμματα,  κτλ.) 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

– συλλογή προφορικών κειμένων σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή από τηλεοπτικές ή 
ραδιοφωνικές εκπομπές, συνεντεύξεις, δημόσιες ομιλίες, κτλ.  

– ψηφιακή  ηχογράφηση  προφορικού  λόγου  σε  διάφορες  περιστάσεις  επικοινωνίας 
ή/και  συγγραφή  μονολόγων/διαλόγων  που  "δραματοποιούνται"  σε  studio 
ηχοληψίας.  

– αναζήτηση και επιλογή γλωσσικού υλικού από βάσεις σωμάτων κειμένων [corpora].  
– αξιολόγηση και επιλογή υλικού, με προσδιορισμένες παραμέτρους.  
– ψηφιοποίηση όσων κειμένων δεν είναι σε ψηφιακή μορφή για την καταχώρησή τους 

στην τράπεζα.  
 

Στη  συνέχεια  το  υλικό  επανελέγχεται,    αξιολογείται,  "επικυρώνεται"  και  μετά 
αποθηκεύεται στο υποσύστημα αποθήκευσης πολυτροπικών δεδομένων. 
Στο δεύτερο στάδιο,  οι συντάκτες  των δοκιμασιών έχουν στη διάθεσή  τους  το κατάλληλο 
υλικό  έτσι  ώστε  να  σχεδιάσουν  εξ  ολοκλήρου  μια  δραστηριότητα  που  με  την  σειρά  της 
αποθηκεύεται  επίσης  στο  αντίστοιχο  τμήμα  αποθήκευσης  δραστηριοτήτων  της  Τράπεζας 
βάσει προδιαγραφών και συγκεκριμένων παραμέτρων.  

Στο  τρίτο  στάδιο  οι  δοκιμασίες  επανελέγχονται,  επικυρώνονται  και  είναι  έτοιμες  προς 
χρήση.  

 

2.4 Συμπερασματικά 
 

Η  Τράπεζα  Υλικού/Δοκιμασιών,  όπως  σύντομα  περιγράφηκε  παραπάνω,  βρίσκεται 
σήμερα στο στάδιο πλήρους  λειτουργίας  της αλλά  και  της συνεχούς αξιολόγησής  της.  Τα 
σημαντικότερα χαρακτηριστικά της συνοπτικά είναι: 

 
– Σαφής  διάκριση  υλικών  /  δραστηριότητων  (από  την  σκοπιά  των  πιστοποιημένων 

χρηστών), 

– ενιαίες φόρμες εισαγωγής, αναζήτησης και προβολής δεδομένων, 

– πλήρης αναζήτηση δεδομένων σε όλα τα ενεργά πεδία, 

– λέξεις‐κλειδιά οριζόμενες από τους χρήστες, 

– εμφάνιση  στατιστικών  στοιχειών  σε  πραγματικό  χρόνο  (π.χ.  συνολικός  αριθμός 
δραστηριοτήτων,  συνολικός αριθμός  τυπολογιών,  συνολικός αριθμός ειδών λόγου, 
κ.ά.). 
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Ειδικότερα, η μεθοδολογία υλοποίησή της αλλά και ο ανοικτός σχεδιασμός της επιτρέπουν: 

 
– τον  διαχωρισμό  των  ψηφιοποιημένων  αρχείων  από  το  κύριο  σώμα  της  Τράπεζας 

Υλικού/Δεδομένων, 

– την αποθήκευση των αρχείων με αυτοματοποιημένη δεικτοδότηση, 

– την δυνατότητα χειρισμού των αρχείων μεγάλου όγκου, 

– την αναβάθμισή της για λειτουργία σε διαφορετικά υπολογιστικά περιβάλλοντα με 
διαφορετικές υλοποιήσεις (π.χ. Mysql server, SQL server). 

 

Αντίστοιχα  ο  λογικός  σχεδιασμός  της  επιτρέπει  την  αναπροσαρμογή  της  αλλά  και  την 
περαιτέρω εξέλιξή της προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.  

Η  πρώτη  αναφέρεται  στην  εξαγωγή  και  στην  ημι‐αυτόματη  παραγωγή  των  ήδη 
σχεδιασμένων ασκήσεων σύμφωνα με προκατασκευασμένα πρότυπα  (templates).  

Η  άλλη  στρέφεται  προς  τον  σχεδιασμό  και  την  κατασκευή  ενός  πλήρως  ηλεκτρονικού 
περιβάλλοντος προβολής δραστηριοτήτων και αξιολόγησης των εξεταζομένων. Μια τέτοια 
εξέλιξη θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις, να επιτρέψει τις εξετάσεις γλωσσομάθειας μέσω 
Διαδικτύου και σε απομακρυσμένους χρήστες, με όσα θετικά αυτό συνεπάγεται.  
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α. Παράδειγμα χρήσης συμβουλών για τη σύνταξη των θεμάτων 
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β. Αναπαραγωγή του περιγραφικού δελτίου μίας δραστηριότητας  
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3 Παράρτημα Έκθεση συμμετοχής στο 15th ICC Annual Conference  


