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Εσχάρα Αξιολόγησης Διδακτικού 
Υλικού  

Ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό ξένων γλωσσών  

του Δημητρίου Ζέππου1 

Περίληψη 
Το ακόλουθο σύντομο άρθρο θα παρουσιάσει περιληπτικά το εργαλείο καταχώρησης CEFR-

ESTIM-grid που χρησιμοποιείται για την κατάταξη οποιουδήποτε ελεύθερου γλωσσικού 

υλικού στις διαβαθμίσεις γλωσσομάθειας που προβλέπονται από το ΕΠΣ-ΞΓ και το Κ.Ε.Π.Α. 

Στη ροή του κειμένου περιγράφονται τα επιμέρους σημεία του εργαλείου και δίδονται 

παραδείγματα εφαρμογής και χρήσης του. Τέλος παρατίθενται σκέψεις σχετικά με τη 

χρησιμότητα και προστιθέμενη αξία της Εσχάρας. Σκοπός του άρθρου είναι η συνοπτική 

παρουσίαση του υποστηρικτικού εργαλείου για την επιλογή συμπληρωματικού υλικού για 

τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση, σύμφωνα με το 

γράμμα και το πνεύμα του ΕΠΣ-ΞΓ και στο πλαίσιο των προδιαγραφών επιπέδων 

γλωσσομάθειας του Κ.Ε.Π.Α. 

Εισαγωγή 
Η πιλοτική εισαγωγή του νέου Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες 

(ΕΠΣ-ΞΓ)  που πραγματοποιήθηκε το 2011 στα Πιλοτικά Δημοτικά και Γυμνάσια της χώρας 

αποτέλεσε μία σημαντική καινοτομία στη διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ελληνική 

Δημόσια Εκπαίδευση.  

Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του νέου ΕΠΣ-ΞΓ είναι η παροχή της δυνατότητας στον 

εκπαιδευτικό να αναζητήσει και να αξιοποιήσει διδακτικό υλικό πέραν από τα 

προκαθορισμένα των επίσημων σχολικών εγχειριδίων. Αυτή ακριβώς η δυνατότητα 

αποτέλεσε ταυτόχρονα και το βασικότερο τροχοπέδη για την απρόσκοπτη εφαρμογή του 

προγράμματος, αφού η όποια επιλογή υλικού θα έπρεπε για πρώτη φορά σε κανονιστικό 

πλαίσιο να ακολουθήσει τις προδιαγραφές και τους περιγραφικούς δείκτης των βαθμίδων 

γλωσσομάθειας, όπως αυτές περιγράφονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 

τη Διδασκαλία και Αξιολόγηση των Ξένων Γλωσσών (Κ.Ε.Π.Α. – Gemeinsamer Europäischer 

Referenzrahmen für Fremdsprachen).  

Φυσικά, οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών δεν περίμεναν το ΕΠΣ-ΞΓ για να χρησιμοποιήσουν 

«δικό τους» υλικό στην τάξη. Απλά, τώρα και με την κάλυψη του ρυθμιστικού πλαισίου η 

χρήση «εξωτερικών» υλικών είναι πιο πρόσφορη και – κυρίως – σύμφωνη με 

συγκεκριμένους κανόνες που ισχύουν για όλα τα σχολεία εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ των δυο 

βαθμίδων εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο παραπάνω προβληματισμός της ένταξης του υλικού σε 

συγκεκριμένη βαθμίδα γλωσσομάθειας (Α, Β και Γ) και στις υποβαθμίδες τους (π.χ. Α1 ή 

                                                           
1
 Ο Δημήτριος Ζέππος είναι εκπαιδευτικός ΠΕ07 Γερμανικής, Διδάκτορας του Ε.Κ.Π.Α. και Ειδικός 

Εμπειρογνώμονας του Ι.Ε.Π. για το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ). 

http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i3.htm
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i3.htm
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Α2), αποτελεί πρόβλημα, αρκετές φορές δυσεπίλυτο και σαφέστατα αγχωτικό για το 

μαχόμενο εκπαιδευτικό. 

 Τον ίδιο ακριβώς προβληματισμό είχαν και οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών στις 

υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλούνται και εκεί να εφαρμόσουν το 

Κ.Ε.Π.Α. στη διδακτική τους πρακτική. Το κενό αυτό της καθοδήγησης ήρθε να καλύψει με 

ένα αξιοσημείωτο έργο η ομάδα δράσης του European Centre for Modern Languages 

(ECML), το οποίο αποτελεί φορέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με έδρα το Γκράτς της 

Αυστρίας. Η Επιτροπή αυτή δημιούργησε μία φόρμα ηλεκτρονικής καταχώρησης 

διδακτικών υλικών που με μία απλή καταχώρηση συγκεκριμένων στοιχείων εντάσσει το 

προτεινόμενο διδακτικό υλικό στην πιθανή βαθμίδα γλωσσομάθειας που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί. 

Το ακόλουθο σύντομο άρθρο θα παρουσιάσει περιληπτικά το εργαλείο καταχώρησης CEFR-

ESTIM-grid. Στη ροή του κειμένου θα περιγραφούν τα επιμέρους σημεία του εργαλείου και 

θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής και χρήσης του. Τέλος παρατίθενται σκέψεις σχετικά 

με τη χρησιμότητα και προστιθέμενη αξία της Εσχάρας. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη 

το κείμενο έχει διανθιστεί με υπερσυνδέσμους (links) προς ιστότοπους και σελίδες σχετικού 

ενδιαφέροντος. 

Σκοπός του άρθρου είναι η συνοπτική παρουσίαση του υποστηρικτικού εργαλείου για την 

επιλογή συμπληρωματικού υλικού για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Ελληνική 

Δημόσια Εκπαίδευση, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του ΕΠΣ-ΞΓ και στο πλαίσιο 

των προδιαγραφών επιπέδων γλωσσομάθειας του Κ.Ε.Π.Α. Το άρθρο δεν αξιώνει 

πληρότητα σχετικά με την προτεινόμενη βιβλιογραφία, επιδιώκει όμως να αφυπνίσει το 

ενδιαφέρον και την περιέργεια του αναγνώστη να εφαρμόσει και να σχολιάσει τη 

χρησιμότητα του συγκεκριμένου εργαλείου. 

 

Σύντομη ιστορική αναδρομή 
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Προγράμματος CEFR-ESTIM grid, το εγχείρημα στηρίχτηκε 

στην αρχική δημιουργία μίας Ολλανδικής εσχάρας αξιολόγησης και ένταξης εξεταστικού 

υλικού για την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου στα αρχικά στάδια εφαρμογής 

του Κ.Ε.Π.Α. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε υπό τον Charles Alderson (Lancaster 

University) με χρηματοδότηση της Ολλανδικής κυβέρνησης.  

Το 2008 το ECML αναβάθμισε την εσχάρα με σκοπό να δημιουργήσει μια Εσχάρα 

Αυτοματοποιημένης Κατάταξης διδακτικού υλικού στα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας του 

Κ.Ε.Π.Α. για όλες τις γλωσσικές δεξιότητες που προβλέπονται και περιγράφονται στο 

κείμενο αυτό. Το αποτέλεσμα της εργασίας είναι η δημιουργία του εργαλείου, που 

περιγράφεται στη συνέχεια, στην Αγγλική γλώσσα. 

Το 2009 δημιουργήθηκε ένα σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την εφαρμογή της 

Εσχάρας με την συμπερίληψη δειγμάτων και οδηγιών καταχώρησης, ώστε να διευκολυνθεί 

η διάχυση της Εσχάρας στους τελικούς χρήστες. 

 

http://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/en-GB/Default.aspx
http://cefestim.ecml.at/CEFESTIM/BackgroundtotheCEFESTIMproject/tabid/2536/language/en-GB/Default.aspx
http://www.lancaster.ac.uk/fss/projects/grid/
http://cefestim.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=r8bpD%2fA%2bC3o%3d&tabid=1147&language=en-GB
http://cefestim.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=r8bpD%2fA%2bC3o%3d&tabid=1147&language=en-GB
http://cefestim.ecml.at/Trainingkit/tabid/2518/language/en-GB/Default.aspx
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Περιγραφή της Εσχάρας 
Το εργαλείο διατίθεται δωρεάν σε μορφή συμπληρώσιμης 

φόρμας PDF στην ιστοσελίδα του προγράμματος, είναι 

γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα και αποτελείται από 

συνολικά 7 ενότητες και 16 σελίδες (μαζί με τα εξώφυλλα). 

Στην πρώτη ενότητα (σελ. 2) δίδεται μία γενική περιγραφή 

του εργαλείου και η παρουσίαση της βεντάλιας 

περιεχομένου της Εσχάρας.  

Οι Ενότητες 2 έως και 5 (σελ. 3-14, Section A, B, C και D) περιλαμβάνουν τα επιμέρους 

πεδία καταχώρησης του διδακτικού υλικού σύμφωνα με τις περιγραφές και τους 

περιγραφητές του Κ.Ε.Π.Α. ενώ η Ενότητα 6 παρουσιάζει το συνολικό αποτέλεσμα της 

Κατάταξης του διδακτικού υλικού στις διαβαθμίσεις του Κ.Ε.Π.Α. 

Τέλος, η Ενότητα 7 (σελ. 15) παραθέτει εν συντομία τον Φορέα ECML καθώς και το Έργο 

CEFR-ESTIM grid.  

Η Εσχάρα δίνει τη 

δυνατότητα στο χρήστη – 

καταχωρητή να 

αποθηκεύει τα δεδομένα 

κάθε διδακτικού υλικού, 

ώστε να δημιουργήσει με 

τον τρόπο αυτό μία 

υποτυπώδης Βάση Δεδομένων Περιγραφής των υλικών για μετέπειτα χρήση και 

ενδεχόμενη διανομή σε άλλους ενδιαφερόμενους. Μειονέκτημα της Εσχάρας είναι το 

γεγονός ότι δεν δημιουργεί μία αυτούσια Σχεσιακή Βάση Δεδομένων, αλλά αποθηκεύει 

ατομικά έγγραφα για κάθε υλικό που καταχωρείται. 

 

Περιγραφητές και Δείκτες 
Η Εσχάρα εισάγει και χρησιμοποιεί τους περιγραφητές γλωσσικών πράξεων, κειμενικών 

τύπων και επικοινωνιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων και στρατηγικών, όπως αυτά 

αναφέρονται τόσο στο Κ.Ε.Π.Α. όσο 

και στο ΕΠΣ-ΞΓ. 

Συγκεκριμένα, στην Ενότητα Α 

αναλύονται και καταγράφονται 

γενικά πληροφοριακά στοιχεία του 

διδακτικού υλικού, όπως 

προέλευση, στοχοθεσία 

επικοινωνιακής πράξης, 

συσχετισμός με το Αναλυτικό 

http://www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/74/Default.aspx
http://www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/74/Default.aspx
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Πρόγραμμα Σπουδών 2 του γνωστικού αντικειμένου, κοινωνικά σχήματα διδασκαλίας, 

τυπολογία των δραστηριοτήτων κ.ο.κ. 

Η Ενότητα Β ασχολείται με το υλικό σε επίπεδο κειμένου και κειμενικού τύπου, 

καταγράφοντας τη θεματολογία, τους γλωσσικούς τομείς, τις επικοινωνιακές πράξεις που 

παρουσιάζονται καθώς και τις επιμέρους 

πηγές προέλευσης των κειμενικών τύπων 

που εμπεριέχονται στο υλικό. Ταυτόχρονα 

καταγράφονται και τεχνικά στοιχεία όπως 

μήκος, έκταση, τεχνικά στοιχεία 

ακουστικών ή οπτικών υλικών κ.ο.κ. 

Στη συνέχεια, η Εσχάρα υπολογίζει 

αυτόματα το βαθμό ανταπόκρισης του 

περιγραφόμενου υλικού και το εντάσσει 

στο ανάλογο διαβαθμισμένο επίπεδο του 

Κ.Ε.Π.Α. / ΕΠΣ-ΞΓ. 

Η ίδια λογική εφαρμόζεται και στην Ενότητα C, όπου γίνεται καταγραφή των 

επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο διδακτικό υλικό. Εδώ αναφέρονται 

τόσο προσληπτικές όσο και παραγωγικές ή μεικτές δραστηριότητες καθώς και κοινωνικά 

διδακτικά σχήματα αλληλεπίδρασης των μαθητών και / με το υλικό.  

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι 

αναφέρεται και η δραστηριότητα της 

Γλωσσικής Μεσολάβησης (mediation / 

Sprachmittlung), η οποία αποτελεί 

καινοτομία για την Ελληνική διδακτική 

πραγματικότητα σε επίπεδο δημόσιου 

σχολείου, τουλάχιστον όσον αφορά 

στο προβλεπόμενο διδακτικό υλικό 

του ΟΕΣΔΒ. Τέλος, αναφέρονται και 

δεδομένα αισθητικής της γλώσσας αλλά και εξωγλωσσικών στοιχείων που εμπεριέχονται 

στο διδακτικό υλικό. 

Η ενότητα ολοκληρώνεται και πάλι με μία κατάταξη του υλικού στους αντίστοιχους δείκτες 

διαβαθμισμένης γλωσσομάθειας των Κ.Ε.Π.Α. / ΕΠΣ-ΞΓ. 

Τέλος, η Ενότητα D αναλύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και στρατηγικές που απαιτούνται 

από το διδακτικό υλικό. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται ερωτήματα γλωσσολογικής, 

λεξιλογικής, δομικής και φωνολογικής φύσης ενώ δεν παραμελούνται και επικοινωνιακές 

στρατηγικές όπως συνοχή λόγου, ανάληψη επικοινωνιακής πρωτοβουλίας και ρευστότητα 

του λόγου. Η Ενότητα ολοκληρώνεται και πάλι με μία αυτοματοποιημένη εκτίμηση του 

                                                           
2
 Για περιγραφή της διαφοράς αντίληψης του παραδοσιακού και του νέου Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τη Φιλοσοφία του ΕΠΣ-ΞΓ βλέπε και τις Βασικές Αρχές του 
ΕΠΣ-ΞΓ στο http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/sps.htm.  

http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/sps.htm
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διαβαθμισμένου επιπέδου Κ.Ε.Π.Α. / ΕΠΣ-ΞΓ, στο οποίο εντάσσεται το εξεταζόμενο υλικό 

σύμφωνα με τα περιγραφικά του στοιχεία. 

 

Χρησιμότητα 
Παρατηρώντας τις επιμέρους ενότητες καταχώρησης της Εσχάρας είναι εύκολο να 

διαπιστώσει κανείς, ότι το εργαλείο προσφέρει σημαντική βοήθεια στην ταξινόμηση αρχικά 

των προτάσεων και προτροπών του Κ.Ε.Π.Α. στη σκέψη του εκπαιδευτικού.  

Με δεδομένο ότι η Εσχάρα ακολουθεί 

τις προδιαγραφές – προτάσεις του 

Κ.Ε.Π.Α. σε επίπεδο τελικής χρήσης και 

ανάλυσης υλικού, μπορεί κανείς 

εύκολα να αποδεχθεί ότι το εργαλείο 

βοηθάει στην ομοιόμορφη και ενιαία 

περιγραφή των υλικών που 

καταχωρούνται, ώστε να είναι εύκολη η 

μετέπειτα αναζήτηση και ανάσυρσή του 

από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 

Παράλληλα, η χρήση των πληροφοριών 

δεν περιορίζεται βέβαια μόνο στη 

διδακτική υπόσταση του υλικού, αλλά μπορεί με μεγάλη ευκολία να χρησιμοποιηθεί και για 

τη συλλογή και εκτίμηση εξεταστικού υλικού σύμφωνα με όσα προβλέπει το ρυθμιστικό 

πλαίσιο. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η καταχώρηση γίνεται ομοιόμορφα και σύμφωνα με τους 

περιγραφητές που χρησιμοποιούνται και στο νέο ΕΠΣ-ΞΓ, πράγμα που διευκολύνει 

σημαντικά στην τεκμηρίωση της ένταξης του διδακτικού υλικού στο ημερήσιο βιβλίο 

διδαχθείσης ύλης του σχολείου, όπως περιγράφεται στο καθηκοντολόγιο του 

εκπαιδευτικού.  

Σε αυτό το σημείο εντοπίζεται και ο συσχετισμός της Εσχάρας με το ΕΠΣ-ΞΓ και την 

καινοτομία του, αφού το ΕΠΣ-ΞΓ προτρέπει στη χρήση συμπληρωματικού διδακτικού 

υλικού πέραν από το καθιερωμένο σχολικό εγχειρίδιο, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την 

πολυφωνία στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε τη συνεχή επικαιροποίηση των γλωσσικών 

στοιχείων και περιεχομένων που διδάσκονται στα παιδιά. 

 

Παραδείγματα 
Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος 

δίδονται δυο παραδείγματα (Α’ 

παράδειγμα και Εσχάρα και Β’ 

παράδειγμα και Εσχάρα) 

εφαρμογής της Εσχάρας για το 

μάθημα των Αγγλικών για να 

http://cefestim.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=tA8ajFzV2tA%3d&tabid=1147&language=en-GB
http://cefestim.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=tA8ajFzV2tA%3d&tabid=1147&language=en-GB
http://cefestim.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=np4Vys%2fFwDo%3d&tabid=1147&language=en-GB
http://cefestim.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=h8%2fNFQR1oXU%3d&tabid=1147&language=en-GB
http://cefestim.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=h8%2fNFQR1oXU%3d&tabid=1147&language=en-GB
http://cefestim.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=b2B%2bDD6sXH0%3d&tabid=1147&language=en-GB
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εξοικειωθεί ο νέος χρήστης με την φιλοσοφία του εργαλείου. Τα υλικά προσφέρονται 

δωρεάν από τον ιστότοπο και μπορούν να διαβαστούν με τη χρήση του Microsoft Office 

Word® και Adobe Reader®. 

 

Γενική Εκτίμηση της Εσχάρας 
Προσωπική άποψη του αρθρογράφου είναι ότι η εν λόγω Εσχάρα προσφέρει μία σημαντική 

βοήθεια στην ομοιόμορφη καταγραφή και αποτίμηση συμπληρωματικών διδακτικών 

υλικών για τη διδασκαλία και εξέταση της ξένης γλώσσας στο πλαίσιο και σύμφωνα με το 

πνεύμα του ΕΠΣ-ΞΓ και του Κ.Ε.Π.Α. στη Δημόσια Ξενόγλωσση Εκπαίδευση. 

Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο εργαλείο διατίθεται στη σελίδα αυτή μόνο στην Αγγλική 

γλώσσα αποτελεί σαφέστατα ένα μειονέκτημα, αλλά ταυτόχρονα και μία πρόκληση για τη 

μεταφορά του σε άλλες γλώσσες ενδιαφέροντος, ώστε να διαχυθεί στο μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό η χρήση και αποδοχή του. 

Στο στενότερο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης το εργαλείο 

αυτό προσφέρει σημαντικότατη βοήθεια στην αναζήτηση, καταγραφή και 

επαναλαμβανόμενη χρήση νέου συμπληρωματικού υλικού. Ταυτόχρονα όμως προσφέρει 

και ένα σημαντικό στήριγμα στην υπηρεσιακή απαίτηση του νέου ΕΠΣ-ΞΓ και των επιμέρους 

Αναλυτικών Προγραμμάτων που δημιουργούνται με βάση το ΕΠΣ-ΞΓ, ώστε ο εκπαιδευτικός 

να καλύπτει τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές, αλλά και υπηρεσιακές, του ανάγκες μέσα 

στο πλαίσιο προδιαγραμμένων, καθιερωμένων, καθορισμένων και σαφώς τεκμηριωμένων 

διαδικασιών σύμφωνα με το ισχύον ή επερχόμενο νομικό πλαίσιο. 

Πρόσθετη αξία της Εσχάρας αυτής θα μπορούσε να αποδειχθεί και το γεγονός ότι η 

διαδικασία χρήσης, καταχώρησης, αποτίμησης και εφαρμογής των δεδομένων θα 

μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του 

μαθήματος στο πλαίσιο της Σχολικής Μονάδας, δίδοντας με τον τρόπο αυτό μία υπεραξία 

ποιότητας στις καταχωρήσεις που πραγματοποιούνται. Τέλος, η δυνατότητα διάχυσης των 

καταγραφών προσδίδει και σημαντική συνεισφορά στη γενικότερη ανάπτυξη του 

γνωστικού αντικειμένου, δεδομένου ότι η παραγόμενη καταγραφή θα μπορέσει να 

χρησιμοποιηθεί και από άλλους συναδέλφους της ίδιας ή άλλης σχολικής μονάδας, 

προσδίδοντας έτσι στην ευελιξία και εξέλιξη του κλάδου. 

 

 

 

Για σχόλια προς τον αρθρογράφο αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο zepposd@sch.gr 
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