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1. Η Δλόηεηα 2 ηεο εμέηαζεο ηνπ δηαβαζκηζκέλνπ Β
Τν πξόηππν κε βάζε ην νπνίν ζα γίλεηαη ε βαζκνιόγεζε είλαη ην ίδην κε απηό πνπ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην επίπεδν Α (Α1 θαη Α2). Σπγθεθξηκέλα, ν εμεηαδόκελνο πξέπεη λα γξάςεη 4
ζύληνκα θείκελα (2 πνπ έρνπλ σο αθεηεξία κία νδεγία ή έλα ζύληνκν θείκελν ζηελ μέλε γιώζζα
θαη 2 πνπ έρνπλ σο αθεηεξία έλα ειιεληθό θείκελν). Η ζπλνιηθή έθηαζε ησλ 4 θεηκέλσλ είλαη
έθηαζεο πεξίπνπ 360 ιέμεσλ.
ΔΝΟΤΗΤΑ
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Τύπνο
δνθηκαζηώλ
Ηκηειεύζεξε
παξαγσγή

Αξηζκόο
δνθηκαζηώλ

Σπληειεζηήο

2-4

--

Βαζκνινγία
Μέγηζηε
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Διάρηζηε
B1:
9
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Φξόλνο
(ζε ιεπηά)
70

Αξηζκόο ιέμεσλ
θεηκέλσλ
παξερ.
παξαγ.
150 - 200

350 - 400

Σην παξαπάλσ απόζπαζκα ησλ ζπλνπηηθώλ πξνδηαγξαθώλ αλαθέξεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ
εξσηεκάησλ ζα είλαη από 2 έσο 4 επεηδή κία δνθηκαζία ζα κπνξνύζε λα έρεη εζσηεξηθή
ππνδηαίξεζε, δειαδή λα απαηηεί ηελ παξαγσγή ελόο θεηκέλνπ, ηκήκα ηνπ νπνίνπ λα είλαη επηπέδνπ
δπζθνιίαο Β1 θαη ηκήκα επηπέδνπ Β2. Γηα ηελ ακέζσο επόκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν, σζηόζν, ν
αξηζκόο ησλ δνθηκαζηώλ ζα είλαη όπσο αθξηβώο πξνβιέπεηαη ζην δείγκα ζεκάησλ θάζε γιώζζαο.
1.1 Παξάηαζε ρξόλνπ ηεο εμέηαζεο
Δπεηδή από ηελ πξώηε πηινηηθή ρξήζε ησλ νξγάλσλ θάλεθε όηη ν ρξόλνο είλαη ζρεηηθά ιίγνο αλ
θαζέλα από ηα 2 θείκελα «δηακεζνιάβεζεο» έρνπλ σο αθεηεξία έλα δηαθνξεηηθό ειιεληθό θείκελν,
απνθαζίζηεθε ην ειιεληθό θείκελν λα είλαη έλα κόλν, αιιά ηα θείκελα πνπ πξέπεη λα παξαρζνύλ
λα είλαη δύν. Καη θαζώο ηώξα από ηε ρξήζε ηνπ δείγκαηνο κε επξύ δείγκα καζεηώλ ζε Κέληξα
Ξέλσλ Γισζζώλ θαίλεηαη πσο ν ρξόλνο είλαη νξηαθά επαξθήο, ζα δνζνύλ 10 ιεπηά ηεο ώξαο
παξαπάλω από απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζην δείγκα, δειαδή ζα
αθνινπζεζνύλ νη παξαθάησ ξπζκίζεηο.
Δπίπεδν:
Σπλνιηθόο αξηζκόο ιέμεσλ πνπ θαινύληαη λα
γξάςνπλ νη εμεηαδόκελνη
Γηάξθεηα εμέηαζεο
Γηαζέζηκνο ρξόλνο αλά ιέμε

Α1+Α2

Β1+Β2

Γ1

(140-180) 160

(350-400) 360

(330-400) 360

40 ιεπηά

80 ιεπηά

90 ιεπηά

0,25 ιεπηά

0,22 ιεπηά

0,25 ιεπηά

1.2 Χαξαθηεξηζκόο ηνπ επηπέδνπ εμέηαζεο
Σην δηαβαζκηζκέλν Β θαζέλα από ηα θείκελα πνπ πξέπεη λα παξαρζνύλ ραξαθηεξίδεηαη σο πξνο
ην επίπεδν, θάηη πνπ δελ ζα έπξεπε λα γίλεηαη, επεηδή είλαη θαιύηεξα λα κε γλσξίδεη ν
εμεηαδόκελνο ην επίπεδν δπζθνιίαο. Γη’ απηό θαη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ επηπέδνπ δελ γίλεηαη ζε
θακία άιιε ελόηεηα ηεο εμέηαζεο. Απηό, σζηόζν, έγηλε ζηελ ελόηεηα 2 επεηδή ηα δύν θείκελα
δηακεζνιάβεζεο (δύν δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ δπζθνιίαο) κπήθαλ καδί επεηδή έρνπλ ην ίδην
ειιεληθό θείκελν-αθεηεξία. Έηζη ρξεηάζηεθε λα κπνπλ καδί θαη νη δύν άιιεο δνθηκαζίεο. Τν
γεγνλόο απηό νδεγεί ζε παξάβαζε ηεο αξρήο καο πσο νη δνθηκαζίεο ηνπ ρακειόηεξνπ επηπέδνπ
(Α1 ή Β1) πξέπεη λα εκθαλίδνληαη πξηλ από ηηο δνθηκαζίεο ηνπ πςειόηεξνπ επηπέδνπ (Α2 ή Β2).
Άξα νη δνθηκαζίεο εκθαλίδνληαη κε ηελ εμήο ζεηξά: Β1 - Β2 - Β1 - Β2, ελώ κε βάζε ηελ αξρή καο ζα
έπξεπε λα εκθαλίδνληαη κε ηε ζεηξά: Β1 - Β1 - Β2 - Β2.
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Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζην ΚΠΓ ζεσξνύκε πσο νη επθνιόηεξεο δνθηκαζίεο πξέπεη λα είλαη όιεο πξηλ
από ηηο δπζθνιόηεξεο είλαη επεηδή ηα ζπκβαηηθά ηεζη έρνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ «γξακκηθόηεηα».
Γειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ ηεζη (νη δνθηκαζίεο) αληηκεησπίδνληαη ζρεδόλ πάληα από ηνπο εμεηαδόκελνπο
ζηε ζεηξά, από ηελ αξρή πξνο ην ηέινο ηνπ ηεζη. Αλ, ινηπόλ, θάπνηνο εμεηαδόκελνο πνπ έρεη επίπεδν
γισζζνκάζεηαο Β1 αληηκεησπίζεη ζηελ αξρή ηνπ ηεζη κία δνθηκαζία δπζθνιίαο Β2 ζα ράζεη ρξόλν θαη,
θπξίσο, ζα απνθαξδησζεί. Έηζη απνθαζίζακε, ζηελ ελόηεηα 2 θαη κόλν, λα δειώζνπκε ην επίπεδν
δπζθνιίαο γηα λα δώζνπκε ηελ επηινγή ζηνπο εμεηαδόκελνπο επηπέδνπ Β1 λα πεξάζνπλ από ηελ
πξώηε δνθηκαζία ζηελ ηξίηε θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλνπλ ηελ δεύηεξε δνθηκαζία θαη ηελ ηέηαξηε. Όηαλ
βέβαηα, ε γισζζνκάζεηα θάπνηνπ είλαη επαξθήο (Β2) κπνξεί λα θάλεη όιεο ηηο δνθηκαζίεο κε ηε ζεηξά,
όπσο εκθαλίδνληαη ζην ραξηί.
1.3 Οη απαληήζεηο ζηα δεηνύκελα θαη ε κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία
Όπσο θαη ζηελ εμέηαζε ηνπ δηαβαζκηζκέλνπ Α, όιεο νη δνθηκαζίεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ
ππνςήθην πνπ ζέιεη λα εμαζθαιίζεη πηζηνπνηεηηθό επηπέδνπ Β2. Ο ππνςήθηνο πνπ εμεηάδεηαη γηα
λα εμαζθαιίζεη πηζηνπνίεζε Β1, κπνξεί λα θάλεη κόλν ηηο δνθηκαζίεο πνπ έρνπλ έλδεημε Β1.
Σπγθεθξηκέλα, πξώηε δνθηκαζία (δπζθνιίαο Β1) βαζκνινγείηαη κε άξηζηα ην 7, ε δεύηεξε
(δπζθνιίαο Β2) κε άξηζηα ην 7, ε ηξίηε (δηακεζνιάβεζε επηπέδνπ Β1) κε άξηζηα ην 8 θαη ε ηέηαξηε
(δηακεζνιάβεζε επηπέδνπ Β2) κε άξηζηα ην 8. Γειαδή:
Γνθηκαζία
1. Παξαγσγή γξαπηνύ
2. Παξαγσγή γξαπηνύ
3. Γξαπηή δηακεζνιάβεζε
4. Γξαπηή δηακεζνιάβεζε

Δπίπεδν
Β1
Β2
Β1
Β2

Μέγηζηε βαζκνινγία
7 κνλάδεο
7 κνλάδεο
8 κνλάδεο
8 κνλάδεο

Ο κέγηζηνο βαζκόο 30 πνπ κπνξεί λα δώζεη έλαο βαζκνινγεηήο ζε έλα γξαπηό ζην νπνίν ν
εμεηαδόκελνο έρεη απαληήζεη ζε όιεο ηηο δνθηκαζίεο, πξνζηίζεηαη ζην 30 πνπ κπνξεί λα δώζεη ν
δεύηεξνο βαζκνινγεηήο. Η κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία ελόο γξαπηνύ είλαη ζπλεπώο 60, ζε
ζύλνιν 200 κνλάδσλ όιεο ηεο εμέηαζεο, ζε όιεο ηηο ελόηεηεο.
Η επηηπρία ηνπ εμεηαδόκελνπ εμαξηάηαη από α) ηνλ αξηζκό ησλ δνθηκαζηώλ πνπ ζα νινθιεξώζεη
ηθαλνπνηεηηθά θαη, θπζηθά, β) ηελ πνηόηεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα ζπληάμεη.
1.4 Πώο αμηνινγείηαη/βαζκνινγείηαη ε δεύηεξε ελόηεηα ηεο εμέηαζεο;
Σε θάζε γιώζζα έρεη αλαπηπρζεί έλα ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο ησλ γξαπηώλ ηεο Δλόηεηαο 2. Τν
θάζε ζύζηεκα έρεη σο βάζε-αθεηεξία κηα ζράξα βαζκνιόγεζεο, ηελ νπνία ν βαζκνινγεηήο ζα
ρξεζηκνπνηεί γηα θάζε δεύγνο δνθηκαζηώλ (1+3 θαη 2+4). Γελ είλαη ζθόπηκν λα δνζνύλ εδώ
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν βαζκνιόγεζεο, αθελόο επεηδή ζε θάζε γιώζζα ε
ζράξα απηή έρεη ππνζηεί, όπσο ήδε δειώζεθε, δηαθνξνπνηήζεηο από ηνλ επηζηεκνληθά ππεύζπλν
ηεο γιώζζαο θαη αθεηέξνπ επεηδή νη επεμεγήζεηο θαη νη ζπγθξίζεηο κε άιια ζπζηήκαηα βαζκνιόγεζεο γξαπηνύ ιόγνπ ζα απαηηνύζαλ πνιύ ρώξν θαη ρξόλν.
Σηνπο θαζεγεηέο γιώζζαο πνπ θαινύληαη λα βαζκνινγήζνπλ ηα γξαπηά ζηα δύν βαζκνινγηθά
θέληξα (Αζήλαο γηα ηελ αγγιηθή, γεξκαληθή, ηζπαληθή θαη ηνπξθηθή γιώζζα θαη Θεζζαινλίθεο γηα
ηε γαιιηθή θαη ηηαιηθή γιώζζα) γίλνληαη ζεκηλάξηα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο βαζκνιόγεζεο θαη
παξέρεηαη ζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζκνιόγεζεο από εηδηθά εθπαηδεπκέλα άηνκα
(ζπληνληζηέο).
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