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ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

 
 
Με τη λήξη του πρώτου µεγάλου Πακέτου Εργασίας του παρόντος Υποέργου 
συντάσσεται η παρούσα αναφορά για να γίνει καταγραφή του βαθµού στον 
οποίο η εργασία ανταποκρίνεται, ποιοτικά και ποσοτικά, στα αναµενόµενα. 

Το Πακέτο Εργασίας σκόπευε στη δηµιουργία ενός αρχείου υλικών τα οποία 
να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τα όργανα µέτρησης του ΚΠΓ, για τα 
διαγνωστικά τεστ και για ηλεκτρονικά τεστ. Μερικές από τις επιµέρους 
ενέργειες αυτού του πακέτου εργασίας, που συνεπάγετο τη συλλογή, επιλογή 
και σύνταξη πρωτογενούς υλικού της τράπεζας, ήταν οι εξής: 
 

• 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 αναλογική 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. 

Οι εργασίες διήρκεσαν περίπου έξι µήνες. 
Η πρώτη φάση των εργασιών ολοκληρώθηκε µε τη σύνταξη προδιαγραφών 
(βλέπε παραδοτέο Νο 2) βάσει των οποίων οι συνεργάτες θα έκαναν την 
επιλογή και ταξινόµηση ή αρχειοθέτηση ή κατάταξη των υλικών στο αρχείο ή 
τράπεζα ή βάση. 
Από την αρχή των εργασιών φάνηκε πως το εγχείρηµα ήταν δυσκολότερο από 
όσο αρχικά εκτιµούσα ως επιστηµονικώς υπεύθυνος του Υποέργου. Η 
δυσκολία έγκειτο σε δυσχέριες συντονισµού τριών φορέων και, κυρίως, σε µη 
σύµπτωση του χρόνου υλοποίησης αλληλοεξαρτώµενων Υποέργων σε τρεις 
διαφορετικούς φορείς. 

Συγκεκριµένα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
υλοποιήθηκαν δύο παρόµοια Υποέργα µε, σχεδόν, ίδιους στόχους, αλλά για τις 
γλώσσες αγγλική και γερµανική. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης ακόµη ένα Υποέργο για τη γαλλική γλώσσα και στο ΥΠΕΠΘ 
έπρεπε να υλοποιηθεί, µέσω αναδόχου, ένα Υποέργο που θα οδηγούσε σε 
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portal που θα µπορούσε να φιλοξενήσει τις βάσεις υλικών των τεσσάρων 
γλωσσών. Το ΥΠΕΠΘ, όµως, καθυστέρησε τόσο πολύ την επιλογή και την 
ανάθεση του Υποέργου του σε ανάδοχο, ώστε οι επιστηµονικώς υπεύθυνοι των 
τεσσάρων γλωσσών αποφασίσαµε να προχωρήσουµε όπως έκρινε ο καθένας πως 
θα τον εξυπηρετούσε κατά την ετοιµασία των δοκιµασιών και των έτοιµων 
εργαλείων µέτρησης που προβλέπονταν σε επόµενα Πακέτα Εργασίας. 

Η ορθολογικότερη διαδικασία θα ήταν να προηγηθεί, ή έστω να γίνεται 
παράλληλα το portal  ή, διαφορετικά, η πλατφόρµα, ο ηλεκτρονικός 
αποθηκευτικός χώρος στον οποίο θα τοποθετούνταν τα υλικά, διότι η δοµή 
του θα επηρέαζε τον τρόπο κατηγοριοποίησης των υλικών, δηλαδή τις 
µεταβλητές ως προς τις οποίες θα χαρακτηριζόταν. Εκτός αυτού ο ψηφιακός 
αποθηκευτικός χώρος µε τη δοµή του θα επηρέαζε και κάποια τεχνικά 
χαρακτηριστικά των υλικών, όπως, για παράδειγµα, την ευκρίνεια, και 
εποµένως το µέγεθος σε bytes της κάθε εικόνας, το δυνατότητα συνδυασµού 
εικόνας και κειµένου, κτλ. 

Ως υπεύθυνος για την ιταλική αποφάσισε, συνεπώς να ζητήσω από τους 
συνεργάτες µου να αρχίσουν τη συλλογή και κατηγοριοποίηση των υλικών µε 
βάση τις δικές µου προδιαγραφές, αφού εκτός της έλλειψης του ψηφιακού 
αποθηκευτικού χώρου υπήρξε και δυσκολία εξεύρεσης κοινών κριτηρίων 
αρχειοθέτησης µεταξύ των τεσσάρων γλωσσών. 

Κατά τη δεύτερη φάση υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας και παράλληλα µε 
την έναρξη των εργασιών συλλογής υλικών, ζήτησα από έναν συνεργάτη µου 
που διέθετε τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις (Θ. Βαβούρας, µέλος ΕΕ∆ΙΠ 
του Τµήµατος Ιταλικής, µηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, πτυχιούχος 
της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ) να ετοιµάσει µία βάση στην Access της 
Microsoft (βλέπε Παραδοτέο Νο 3), επί τούτου. ∆ηλαδή µε βάση τις 
προδιαγραφές που είχα ετοιµάσει. 

Μετά την ετοιµασία της βάσης, και καθώς µου παραδίδονταν τα πρώτα υλικά, 
έγινε δοκιµαστική τακτοποίησή τους στη βάση. Η ενέργεια αυτή έκανε 
φανερά κάποια τεχνικά προβλήµατα της ad hoc βάσης, αλλά και τον 
πλεοναστικό χαρακτήρα ορισµένων από τις προδιαγραφές αρχειοθέτησης που 
είχαν τεθεί. 

Με βάση την παραπάνω εµπειρία έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και, κατά 
την τρίτη φάση, που είχε τη µεγαλύτερη χρονική διάρκεια, συγκεντρώθηκαν 
και αρχειοθετήθηκαν υλικά συνολικού όγκου περίπου τεσσάρων gigabytes. 

Τα υλικά αυτά είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες ετοιµασίας δοκιµασιών 
για την υλοποίηση εξετάσεων του ΚΠΓ σε περίπου δεκαπέντε (15) εξεταστικές 
περιόδους. 
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Τόσο η τράπεζα υλικών όσο και η τράπεζα δοκιµασιών (Πακέτο Εργασίας 3, 
Παραδοτέο 5) φυλάσσονται και χρησιµοποιούνται από τον επιστηµονικώς 
υπεύθυνο του παρόντος Υποέργου κατόπιν γραπτής εντολής του Υπουργείου 
Παιδείας, προς διαφύλαξη του απορρήτου των εξετάσεων για τις οποίες θα 
χρησιµοποιηθούν και οι οποίες ενδέχεται, πέραν της πιστοποίησης, να 
οδηγούν στο µέλλον και σε πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 
αντικαθιστώντας την εξέταση στο ειδικό µάθηµα της ξένης γλώσσας κατά της 
Γενικές και Πανελλήνιες Εξετάσεις. Ο επιστηµονικώς υπεύθυνος θα 
παραδώσει, µε βάση την επιστολή του Υπουργείου, τις δύο τράπεζες στον 
καθηγητή πανεπιστηµίου που θα επιλεγεί από το ΥΠΕΠΘ ως αντικαταστάτης 
του. 

Η υλοποίηση του παρόντος Υποέργου υπήρξε σηµαντική και χρήσιµη 
εµπειρία. Επέτρεψε, επίσης, τη δηµιουργία του πρώτου πυρήνα συνεργατών 
που συνέβαλαν στην υλοποίηση του επόµενου Πακέτου Εργασίας, που ήταν 
προφανώς το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο όλου του Υποέργου. 

Παρά τα θετικά χαρακτηριστικά του εγχειρήµατος, θα µπορούσε να 
διατυπώσει κανείς και κάποια επιφύλαξη ως προς τη σκοπιµότητα ετοιµασίας 
µιας τέτοιας τράπεζας, ιδιαίτερα για το σκέλος της που αποτελείται από 
εικόνες. ∆ηλαδή η φύλαξη εικόνων σε τέτοια τράπεζα φαίνεται να µην είναι 
σκόπιµη στο βαθµό που τα εργαλεία αναζήτησης εικόνων στο διαδίκτυο, όπως 
το Google, επιτρέπουν ταχύτατη εξεύρεσή τους, και µάλιστα µε σύνθετα µέσα 
αναζήτησης που επιτρέπουν την εξεύρεσης αυτού ακριβώς που χρειάζεται 
κανείς για την ετοιµασία θεµάτων εξέτασης. 

Αντίθετα, για τα κείµενα, και ειδικότερα για τα προφορικά κείµενα, η ύπαρξη 
της τράπεζας υλικών φαίνεται αρκετά χρήσιµη: βοηθάει στην ουσιαστική 
εξοικονόµηση χρόνου κατά την ετοιµασία µεµονωµένων δοκιµασιών και 
ολοκληρωµένων σετ θεµάτων, δηλαδή εργαλείων µέτρησης της γλωσσο-
µάθειας. 

 
 


