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Περίληψη 
Η διευρωπαϊκή, δια βίου εκπαίδευση και αξιολόγηση γλωσσών δηµιουργεί σπου-
δαστές µικτών ικανοτήτων, δηλαδή ποικίλων γνωστικών δεξιοτήτων, ηλικίας, µόρ-
φωσης, και εθνικότητας. Για να ανταποκριθούµε µε επιτυχία στη νέα πρόκληση 
οµοιογενών τύπων εξετάσεων στην ξένη γλώσσα, οφείλουµε να προσαρµόσουµε 
τα συστήµατα αξιολόγησης ξένων γλωσσών στις ιδιαιτερότητες των εξεταζόµενων. 
Για το λόγο αυτό η χρήση των Προσαρµοστικών Συστηµάτων Αξιολόγησης (ΠΣΑ) 
κρίνεται απαραίτητη, καθώς µπορούν να ανταποκριθούν σε εξατοµικευµένες δεξι-
ότητες, προτιµήσεις και επίπεδα. Με τη φιλοσοφία αυτή έχει δηµιουργηθεί η προ-
σαρµοστική δοκιµασία AILA που είναι τεστ κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα. Το 
παρόν άρθρο θα επικεντρωθεί στα είδη των ερωτήσεων της εξέτασης, εξηγώντας 
πως αυτά ανταποκρίνονται και προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες των εξεταζό-
µενων.

Λέξεις Κλειδιά
προσαρµοστικές τεχνολογίες, ερωτήσεις αξιολόγησης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάγκη για τη προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας στην Ευρώπη, οδή-
γησε στην ανάπτυξη κοινών συστηµάτων γλωσσικής αξιολόγησης και πι-
στοποίησης µε συγκρίσιµους όρους για κάθε κράτος-µέλος της ΕΕ. Το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (2001) ορίζει τα έξι επίπεδα 
γλωσσοµάθειας κλιµακωτής δυσκολίας για όλες της χώρες της ΕΕ: Α1 Επίπε-
δο στοιχειώδους γνώσης, Α2 Επίπεδο βασικής γνώσης, Β1 Επίπεδο µέτριας 
γνώσης: Β2 Επίπεδο καλής γνώσης: Γ1 Επίπεδο πολύ καλής γνώσης: Γ2 Επί-
πεδο άριστης γνώσης. Η ανοµοιοµορφία των µαθητών σήµερα οφείλεται στη 
δια-πολιτισµική και τη δια-βίου εκπαίδευση, αναγκαία για την «Κοινωνία της 
Γνώσης». Η νέα µαθησιακή κοινωνία πρέπει να µάθει να οικοδοµεί τη γνώση 
αυτόνοµα, αξιοποιώντας τις ατοµικές δεξιότητες, ικανότητες, κλίσεις, καθώς 
δεν υπάρχει συγκεκριµένο µοντέλο µαθητή. Το ίδιο πράττει και η έρευνα στη 
γλωσσική αξιολόγηση. Η δηµοτικότητα των ΠΣΑ οφείλεται στον µαθητοκε-
ντρικό χαρακτήρα τους, καθώς αυτά µπορούν να προσαρµόζονται στο επίπε-
δο γνώσης του κάθε εξεταζόµενου. Η εξέταση ΑΙΛΑ είναι ένα προσαρµοστικό 
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τεστ κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, βασισµένο στις κοινές προδιαγραφές 
της ΕΕ. Το τεστ προσαρµόζεται στην επιλογή ερωτήσεων, δίνοντας στον εξε-
ταζόµενο δυνατότητα επιλογής του τρόπου απάντησης, προσφέροντας βοή-
θεια στη µητρική γλώσσα και αναγνωρίζοντας γλωσσικά λάθη απροσεξίας.

ΠΣΑ στις Ξένες Γλώσσες
Κάθε ΠΣΑ οφείλει να διέπεται από τις παραδοσιακές αρχές αξιολόγησης 
που είναι: αξιοπιστία (reliability), εγκυρότητα (validity), θετική επίδραση 
στους άµεσα εµπλεκόµενους (impact), πρακτικότητα στη µακροβιότητά της 
(practicality), αυθεντικότητα (authenticity), δυνατότητα παιδαγωγικής εκµε-
τάλλευσης των αποτελεσµάτων (washback), και επικαιρότητα (currency). Επί-
σης, είναι θεµιτό να υπάρχει ηλικιακός διαχωρισµός, ανάλογα µε τις γνωστικές 
δεξιότητες και γλωσσικές ικανότητες που µπορεί να αναπτύξει κάθε ηλικιακή 
οµάδα υποψηφίων, πολιτισµικός διαχωρισµός, καθώς και διασαφήνιση λόγου 
για τον οποίο ζητείται πιστοποίηση γλωσσοµάθειας: επαγγελµατικός, ακαδη-
µαϊκός, κοινωνικός.

Τα Προσαρµοστικά Συστήµατα Γλωσσικής Αξιολόγησης (ΠΣΓΑ) που εξε-
τάζουν τη γλωσσική ικανότητα χρησιµοποιούνται σήµερα από πολλούς εκ-
παιδευτικούς οργανισµούς. Στη πλειοψηφία τους τα ΠΣΓΑ περιέχουν ερω-
τήσεις µορφής πολλαπλής επιλογής (ΠΕ) για να µετρήσουν µε ακρίβεια την 
ικανότητα των εξεταζοµένων στο λεξιλόγιο, τη γραµµατική, και τη κατανόηση 
κειµένων και προφορικού λόγου (Laufer, et al, 2001). Αντιθέτως, η ικανότητα 
παραγωγής γραπτού ή προφορικού λόγου δεν είναι µπορεί να µετρηθεί εύ-
κολα και αξιόπιστα. Οι προσαρµοστικές τεχνολογίες δεν µπορούν να εφαρ-
µοστούν σε όλα τα είδη ερωτήσεων, ιδίως όταν πρόκειται για ανοιχτού τύπου 
ερωτήσεις (Lord, 1980). Επίσης, η απαγόρευση της επανεξέτασης προηγού-
µενων απαντήσεων, µπορεί να οδηγήσει σε µη αξιόπιστα τελικά αποτελέσµα-
τα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια µιας εξέτασης και άλλοι λόγοι, πέρα της 
αντικειµενικής γνώσεως - ψυχολογικοί (άγχος, απογοήτευση, ανασφάλεια) 
φυσικοί (φωτισµός, κούραση) ή προσωπικοί (απόσπαση προσοχής, γλωσσικά 
λάθη) µπορούν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά του εξεταζόµενου σε κάθε 
ερώτηση, καθώς και το τελικό αποτέλεσµα. Οι λόγοι αυτοί µπορεί να δράσουν 
αποµονωµένα ή συλλογικά σε µία ή περισσότερες ερωτήσεις, επηρεάζοντας 
την έκβαση της εξέτασης. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΓΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: AILA
Η προσαρµοστική δοκιµασία AILA είναι ένα τεστ κατάταξης (placement test) 
στην Αγγλική γλώσσα για Έλληνες εξεταζόµενους. Χωρίζεται σε 4 από τα 6 
επίπεδα γλωσσικής ικανότητας (Ε.Π.Π.Ε., 2003), από το Α2 (βασική γνώση) 
έως το Γ1 (πολύ καλή γνώση) και απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να ελέγ-
ξουν σε λίγο χρόνο το επίπεδο της ικανότητάς τους στην Αγγλική γλώσσα. 
Η AILA επιτρέπει αµφίδροµη προσαρµοστικότητα, και από τη µεριά του συ-
στήµατος και από τη µεριά του εξεταζόµενου. Συγκεκριµένα, σεβόµενη τις 
ατοµικές ιδιαιτερότητες του κάθε εξεταζόµενου, τα χαρακτηριστικά της δο-
κιµασίας είναι: η δυνατότητα εξέτασης προσληπτικών γλωσσικών ικανοτή-
των (receptive) µέσω ΠΕ, η δυνατότητα εξέτασης παραγωγικών γλωσσικών 
ικανοτήτων (productive) µέσω ασκήσεων συµπλήρωσης κενού και σύντοµων 
ερωτήσεων ανοιχτής απάντησης (ΑΑ), η δυνατότητα προεπιλογής από τον 
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εξεταζόµενο του τρόπου απόκρισης σε κάθε ερώτηση και η παροχή διευκρί-
νισης στην Ελληνική γλώσσα σε κάθε ερώτηση. Λόγω του δεδοµένου ότι στις 
προσαρµοστικές δοκιµασίες, ο εξεταζόµενος δε µπορεί να ελέγξει ξανά τις 
προηγούµενες απαντήσεις του, υπάρχει: η δυνατότητα του συστήµατος να 
κατανοεί ορισµένα γλωσσικά λάθη ή αναγραµµατισµούς σε απαντήσεις ανοι-
χτού τύπου και η δυνατότητα του συστήµατος να δέχεται ως µερικώς σωστές 
ή να κάνει αποδεκτές εναλλακτικές απαντήσεις ή απαντήσεις που προσεγγί-
ζουν τη σωστή.

∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ AILA
Η δεξαµενή αντικειµένων (item bank) στην AILΑ αποτελείται από 600 ερωτή-
σεις (items), ίσος αριθµός των οποίων αντιστοιχεί σε 4 επίπεδα γλωσσοµάθειας 
(A2, B1, B2, C1). Ανά βαθµίδα γενικού βαθµού δυσκολίας υπάρχουν 150 ερω-
τήσεις (150*4). Κάθε κατηγορία επιπέδου χωρίζεται σε τρία θεµατικά επίπεδα 
αυξανόµενης δυσκολίας (a

1-3
): a1 – 50 ερωτήσεις γραµµατικής, a2 – 50 ερω-

τήσεις λεξιλογίου, a3 – 50 κειµενικές ερωτήσεις και διαµεσολάβησης. Τέλος, 
κάθε θεµατικό επίπεδο χωρίζεται σε 5 θεµατικές περιοχές (content areas - c

1-5
) 

των 10 ερωτήσεων έτσι ώστε να υπάρχει εναλλαγή γλωσσικών στοιχείων για 
µεγαλύτερη κάλυψη του γνωστικού αντικειµένου (Σχήµα 1).

Υποδείγµατα ερωτήσεων επιπέδου a1: κατανόηση γραµµατικής, µορφο-
λογία γλώσσας
Το πρώτο επίπεδο αξιολόγησης είναι η εξέταση της γραµµατικής και της µορ-
φολογίας της γλώσσας-στόχου, που αποτελεί το δοµικό στοιχείο γνώσης στη 
γλωσσοµάθεια. Οι εξεταζόµενοι οφείλουν να έχουν γνώσεις σχετικά µε την 
λειτουργία και µορφολογία της γλώσσας σε πραγµατικές περιστάσεις επικοι-
νωνίας και σε κείµενα αυθεντικού λόγου. Οι ερωτήσεις γραµµατικής χωρίζο-
νται σε κατηγορίες γραµµατικών φαινοµένων, όπως είναι τα µέρη του λόγου, 
οι χρόνοι, τα είδη προτάσεων, οι ρηµατικοί τύποι, οι σύνδεσµοι, και οι ειδικές 
συντάξεις. Οι ερωτήσεις γραµµατικής στην εξέταση δίνουν τη δυνατότητα 
στο σύστηµα να εξετάσει την επάρκεια του εξεταζόµενου στη βασική δοµή της 
γλώσσας-στόχου. Σε κάθε ερώτηση δίδεται εξήγηση στην Ελληνική γλώσσα 
του εξεταζόµενου γραµµατικού φαινοµένου, ώστε να µπορεί ο εξεταζόµενος 
να παράγει λόγο επιλέγοντας ΑΑ, και να προχωρήσει γρηγορότερα στην εξέ-
ταση (Εικόνα 1). 
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Υποδείγµατα ερωτήσεων επιπέδου a2: κατανόηση λεξιλογίου, σηµασιο-
λογία
Στο επίπεδο a2 οι εξεταζόµενοι καλούνται να παράγουν ή να επιλέγουν λέξεις 
στην γλώσσα-στόχο, µε αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας ανά επίπεδο. Απαιτού-
νται ειδικότερες γνώσεις στη ξένη γλώσσα, όπως ορθογραφία, κατανόηση νο-
ήµατος, σηµασιολογικά, πραγµατολογικά και πολιτισµικά στοιχεία. 

Οι λέξεις που επιλέγονται αρχίζουν από λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας για 
το κατώτερο επίπεδο και σταδιακά το επίπεδο δυσκολίας αυξάνεται µε λέξεις 
χαµηλής συχνότητας στον ανώτατο βαθµό δυσκολίας. Όπως συµβαίνει στις 
ερωτήσεις γραµµατικής, και στο επίπεδο a2, εξεταζόµενος έχει την επιλογή 
να απαντήσει ανοιχτά, µε συµπλήρωση κενού, ή κλειστά, µέσω πολλαπλών 
επιλογών (Εικόνες 1,2,3). 

Στη πρώτη περίπτωση το σύστηµα τροφοδοτεί τον εξεταζόµενο µε βοή-
θεια, ώστε να µπορέσει, εάν γνωρίζει, να παράγει τη σωστή απάντηση, χωρίς 
να χρειάζεται να τη δει ως µία πολλαπλή επιλογή. Καθώς συχνά γίνονται λάθη 
βιασύνης η AILA δέχεται γνωστά ορθογραφικά λάθη εάν κριθεί ότι η απάντη-
ση είναι σωστή. Επίσης, επειδή συχνά σε µια ΠΕ κάποια λάθος επιλογή µοιάζει 
πολύ µε τη σωστή, τόσο που µπορεί να µπερδέψει τον εξεταζόµενο, δίνεται η 
δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσει µε άλλη ερώτηση ίδιας δυσκολίας, αντί να 
κατέβει επίπεδο (Εικόνα 4).
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Υποδείγµατα ερωτήσεων επιπέδου a3: κατανόηση κειµένων, διαµεσολά-
βηση
Για τη σωστή λειτουργία ενός συστήµατος αξιολόγησης γλωσσικής ικανότη-
τας απαιτείται πέρα από την εξέταση µεµονωµένων γλωσσικών στοιχείων, η 
εξέταση των σύνθετων γνωστικών ικανοτήτων των εξεταζόµενων στην γλώσ-
σα-στόχο. Η έννοια της γλώσσας εµπεριέχει και είναι συνυφασµένη µε την 
επικοινωνία και τη κατανόηση σε πραγµατικές συνθήκες. Στο επίπεδο a3 
επέρχεται ο συγκερασµός µεµονωµένων γλωσσικών στοιχείων µε την επίδοση 
του εξεταζόµενου στην επεξεργασία και κατανόηση της γλώσσας σε πραγµα-
τικές περιστάσεις επικοινωνίας. Υπάρχουν δύο είδη ερωτήσεων: οι κειµενικές 
και οι ερωτήσεις διαµεσολάβησης. Στις κειµενικές ερωτήσεις αξιολόγησης, ο 
εξεταζόµενος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης κειµένων και 
να παράγει λόγο σε διάφορα ερεθίσµατα που του δίνονται. Όπως και στα προ-
ηγούµενα επίπεδα, υπάρχει η επιλογή στον τρόπο απάντησης (Σχήµα 2). 
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Η διαµεσολάβηση αποτελεί µια επίκαιρη χρήση της γλώσσας-στόχου µε 
σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών από µία γλώσσα σε µία άλλη. Στο επίπε-
δο a3 οι ερωτήσεις διαµεσολάβησης δίδονται στην Ελληνική γλώσσα µε σαφείς 
διευκρινήσεις για τη µετατροπή τους στην αγγλική. Πρόκειται για µικρές πλη-
ροφοριακές προτάσεις και ζητείται από τους εξεταζόµενους να αποδώσουν το 
νόηµα στη γλώσσα στόχο. Οι ερωτήσεις διαµεσολάβησης περιγράφουν επίσης 
επικοινωνιακές πράξεις ζητώντας από τον εξεταζόµενο να τις αποδώσει στην 
αγγλική γλώσσα (Σχήµα 3).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διευρυµένη µαθητική κοινότητα αποτελείται από άτοµα διαφορετικών γνω-
στικών ικανοτήτων. Για να υπάρχει έγκυρη αξιολόγηση στις ξένες γλώσσες η 
νέα γενιά εξετάσεως οφείλει να είναι ευέλικτη, αυτόνοµη και προσαρµοσµένη 
στις ανάγκες και ικανότητες των εξεταζοµένων. Στο τοµέα αυτό πρωτοστα-
τούν οι προσαρµοστικές τεχνολογίες παρέχοντας εξατοµικευµένες δυνατότη-
τες έγκυρης αξιολόγησης µε περιεχόµενο ερωτήσεων ικανό να εξετάζει προ-
σληπτικές και παραγωγικές ικανότητες, ανταποκρινόµενες στις σύγχρονες 
απαιτήσεις.
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