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Προτεραιότητας:
Μέτρο:
Ενέργεια:
Κατηγορία
Πράξεων:
Έργο:

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής
2 επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου
μάθησης
2.1 Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης
2.1.2

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, των εκπαιδευτικών
συντελεστών και λειτουργιών καθώς και των μαθητών

2.1.2ζ Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας
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Σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας
στο ΑΠΘ

Ανάδοχος Έργου:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φορέας Επίβλεψης:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υποέργο:

03 Ετοιμασία Οργάνων Μέτρησης για την Γαλλική Γλώσσα
Αριστέα‐Νικολέτα Συµεωνίδου‐Χριστίδου, (Καθηγήτρια
Σημασιολογίας με έμφαση στη διαγλωσσική μελέτη
Ελληνικής και Γαλλικής γλώσσας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας)

Υπεύθυνη
Υποέργου:

Πακέτο εργασίας:

3 Δημιουργία 'τράπεζας’ δοκιμασιών

Παραδοτέα:

2

– Τράπεζα δοκιμασιών (δείγμα)
– Αναφορά εκτέλεσης εργασιών
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Πακέτο Εργασίας
Δημιουργία 'τράπεζας’ δοκιμασιών
3:
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».
Περιγραφή:

– 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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Παραδοτέο 1: Τράπεζα δοκιμασιών (δείγμα)
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Τράπεζα δοκιμασιών (δείγμα)
Το CD που συνοδεύει το τεύχος περιέχει, εκτός από τα ηλεκτρονικά δελτία που
επέτρεψαν αυτή την εκτύπωση, το ηχητικό υλικό που συλλέχθηκε ή παράχθηκε.

4

