
Πξνο ηελ Αξρή ηνπ ΚΠΓ 

Αμηόηηκεο θπξίεο θαη θύξηνη, 

Κνληνινγίο νη πξόζθαηεο αιιαγέο ζην Κξαηηθό Πηπρίν είλαη θαηά ηελ άπνςή κνπ αξλεηηθέο. Οη 

εθζέζεηο είλαη ππεξβνιηθά πνιιέο. Σε θακία άιιε μελόγισζζε εμέηαζε δελ ππάξρεη αληίζηνηρν 

πξνεγνύκελν.  

Ο αξηζκόο ιέμεσλ πνπ αλαθέξεηε όηη επαξθνύλ γηα λα θαιπθζεί κία έθζεζε είλαη αλεδαθηθόο. 

Δγώ σο θαζεγεηήο πάληνηε «μεθεύγσ» θαη γξάθσ πεξηζζόηεξεο ιέμεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθηνύλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηα εξσηήκαηα. Σαο πξνθαιώ/πξνζθαιώ/ παξαθαιώ λα δώζεηε δείγκαηα 
ηθαλνπνηεηηθήο επίιπζεο παιαηόηεξσλ ζεκάησλ ηνπ Κξαηηθνύ ζηνλ αξηζκό ησλ ιέμεσλ πνπ 

αλαγξάθεηε. 

 Ο θνξέαο ηνπ Κξαηηθνύ είλαη (ήηαλ) κόλν γηα ηα Γεξκαληθά ιίγν ζεηηθόο γηαηί θάιππηε ην θελό 

ηνπ κεηνλεθηνύληνο ζε πνιιά - θαηά ηελ άπνςή καο- Goethe. Τη επηκόξθσζε όκσο παξέρεηε ζε 

εκάο ηνπο θαζεγεηέο ησλ θξνληηζηεξίσλ πνπ πξνεηνηκάδνπκε ην 99% ησλ ππνςεθίσλ; Κακία! 
Κάλαηε θαη θάλεηε ζεκηλάξηα ζηνπο βαζκνινγεηέο θαη ηνπο εμεηαζηέο θαη εκείο πνπ πξνεγνύκαζηε 

απηνύ ηνπ ζηαδίνπ καο αθήλεηε αλελεκέξσηνπο! Θα ήηαλ αζηείν λα πηζηεύεηε θπζηθά όηη νη 

αλαθνηλώζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ζαο επαξθνύλ γηα κία εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε. 

Τα ζέκαηα ηνπ Κξαηηθνύ – έρσ ηελ εληύπσζε- όηη θηηάρλνληαλ εηδηθά ζηα πξνθνξηθά κε ηελ 
ζύγρξνλε αξρή ηνπ «ζα κηιήζσ όηαλ ην ζέκα κε ελδηαθέξεη». Απηό δηαθεξύζζνπλ άιισζηε θαη νη 

ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ζηελ μελόγισζζε εθπαίδεπζε. Σσζηά. Τν ίδην ζα πξέπεη λα ηζρύεη 

θαη γηα ηηο εμεηάζεηο; Φνβάζηε δειαδή κήπσο δελ κηιήζεη θάπνηνο ζηηο εμεηάζεηο επεηδή δελ ηνπ 

αξέζεη ηνπ ζέκα;;; Γηαθνξεηηθά, ηη λόεκα έρεη έλα ζέκα πνπ εκθαλίζηεθε ζε πξνθνξηθή εμέηαζε 
Β2; «Πνπθάκηζν… κε ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ»!  (Μάεο ’10)  Αλ πηζηεύεηε όηη ν δεθαπεληάρξνλνο ή 

δεθαεμάρξνλνο πνπ ζα ηνπ δνζεί απηό ην αλαπάληερν ζέκα ηελ ζηξεζαξηζηηθή ζηηγκή ηεο 

πξνθνξηθήο εμέηαζεο κπνξέζεη λα εθθξαζηεί, ε ηόηε κάιινλ απέρεηε από ηελ πξαγκαηηθόηεηα! 

Σπλερίδσ κε ηα εξσηήκαηά κνπ. 

Απηό ην θξηηήξην κε ηηο ιέμεηο αλά ιεπηό ζηελ έθζεζε, ίζσο ήηαλ θαιύηεξν λα κελ ην 
ρξεζηκνπνηείηε, γηαηί κόλν λα απνγνεηεύζεη κπνξεί ηνπο επηθείκελνπο ππνςεθίνπο ζε ζρέζε κε 

ηνπο παιηόηεξνπο. Ιδνύ θαη ηα γξαθήκαηα. 

Πίλαθαο 1: Αξηζκόο ιέμεσλ πνπ δεηνύληαη από ηνπο καζεηέο γηα λα γξάςνπλ* 

ΚΠΓ Β2 

 ΝΟΔ 03- ΝΟΔ 06 Μάην 07- ΝΟΔ 10 Μέζνο όξνο  
ιέμεσλ/ιεπηό 

ΝΟΔ 03- ΝΟΔ 10 

Γηαβαζκηζκέλν ηεζη 

Λέξεις 250  

(3 εθζέζεηο) 

280  

(2 εθζέζεηο) 

 360  

(4 εθζέζεηο) 

Χρόνος 90 ιεπηά 90 ιεπηά  80 

 0,36  0,32 0,29 0,22 

*Όπνπ αλαγξαθόηαλ π.ρ. 80-100 ιέμεηο, έρσ ππνινγίζεη ην ελδηάκεζν, δειαδή 90. 

 
Γειαδή, ελώ παιηόηεξα έπξεπε γηα ην ίδην επίπεδν εμέηαζεο (Β2) λα γξάςεη θαλείο 250 ιέμεηο ζε 

90 ιεπηά θαη αξγόηεξα 280, ηώξα πξέπεη θαλείο λα γξάςεη 360 ιέμεηο ζε 80 ιεπηά!!! Καη απηό 

ζεσξείηαη ην ίδην επίπεδν εμέηαζεο!!! 
 

Καη ζαλ λα κελ έθηαλε απηό, κάιινλ έρεη παξαβιεθζεί θαη ν παξάγνληαο ηνπ ρξόλνπ αλάγλσζεο 

ησλ ζεκάησλ. Γελ αθαηξεί θαη απηό ρξόλν από ηνλ δηαζέζηκν ρξόλν ηεο εμέηαζεο; 
 

Γηα λα δνύκε όκσο ηη γίλεηαη κε απηό ην ζέκα. Με ηε βνήζεηα θαηακέηξεζεο ηνπ WORD 

ζπζηήζεθε αμηόπηζηα ν παξαθάησ πίλαθαο. 



 
Πίλαθαο 2: Λέμεηο γηα αλάγλσζε από ηα ζέκαηα (Anlässe) πξνθεηκέλνπ λα ιύζεη θαλείο έλα ζέκα  

 
ΚΠΓ Β2 

3 εθζέζεηο 2 εθζέζεηο 
ΝΟΔ 03- 

ΝΟΔ 10 
4 εθζέζεηο 

ΝΟΔ 

03 

ΝΟΔ 

04 

Απξίι. 

2005 

ΝΟΔ 

05 

ΜΑΗΣ 

06 

ΝΟΔ 

06 

ΜΑΗΣ 

07 

ΝΟΔ 

07 

ΜΑΗΣ 

08 

ΝΟΔ 

08 

ΜΑΗΣ 

09 

ΝΟΔ 

09 

ΜΑΗΣ 

10 
ΝΟΔ 

10 
Μέζνο 

όξνο 

Γηαβαζκη-

ζκέλν Τεζη 

419 501 490 317 506 531 280 288 362 363 451 400 530 496 424 609  

Μέζνο όξνο: 460 Μέζνο όξνο: 350 424 609 

 
Τηο ρξνληέο από ΝΟΔ 2003 έσο ΝΟΔ 2010 έπξεπε λα δηαβάζεη θαλείο θαηά κέζν όξν 424 ιέμεηο γηα 

λα επηιύζεη ηα 2- 3 ζέκαηα. Σην Γηαβαζκηζκέλν Τεζη ζα πξέπεη θαλείο λα δηαβάζεη 609 ιέμεηο θαη 
λα ζπληάμεη 4 εθζέζεηο! 

 

Αλ ζπλδπάζεη θαλείο ηνλ Πίλαθα 1 θαη ηνλ Πίλαθα 2 ηόηε ην απνηέιεζκα είλαη αλ κε ηη άιιν 

αγρσηηθό γηα ηνλ κειινληηθό ππνςήθην άκα ηελ ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπ.  

 

 
Πίλαθαο 3: Αξηζκόο ιέμεσλ πνπ πξέπεη λα δηαβάζεη θαη λα γξάςεη ν ππνςήθηνο 

ΚΠΓ Β2 ΝΟΔ 03- ΝΟΔ 06 Μάην 07- ΝΟΔ 10 Γηαβαζκηζκέλν ηεζη 

Λεπηά ηεο εμέηαζεο 90΄ 90΄ 80΄  (!) 

Λέμεηο γηα λα δηαβάζεη 460 350 609 (!) 

Λέμεηο γηα λα γξάςεη 250 280 360 (!) 

 
Σην δηαβαζκηζκέλν Τεζη ηζρύεη δειαδή: Ληγόηεξνο ρξόλνο γηα λα δηαβάζεη θαλείο 

πεξηζζόηεξα θείκελα θαη λα γξάςεη πεξηζζόηεξεο ιέμεηο! 

 
 

Μπνξεί βέβαηα λα ήηαλ ηπραίν ην δείγκα ηνπ δηαβαζκηζκέλνπ ηεζη πνπ δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα 

(όλησο ήηαλ κηα πξόρεηξε ζπξξαθή), απηό όκσο δελ αλαηξεί ην γεγνλόο όηη ηα 80 ιεπηά είλαη 
αζθπθηηθά ιίγα γηα ηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία 4 δηαθνξεηηθώλ ζεκάησλ.  

 

Γελ θαηαιαβαίλνπκε γεληθόηεξα γηαηί ζα πξέπεη λα είλαη κία κάρε κε ην ρξόλν νη εμεηάζεηο. Γελ 

ελλννύκε λα θηάζνπκε ζην άιιν άθξν, αιιά κε ηελ πίεζε ηνπ ρξόλνπ δελ ειέγρνληαη γλώζεηο 

αιιά αληαλαθιαζηηθά! 
 

Καη θάηη αθόκα όζνλ αθνξά ζηελ Δλόηεηα 2 (έθζεζε): 
Αλ θάπνηνο πνπ ζηνρεύεη ζην Β2 δελ πξνιάβεη λα θάλεη θαη ηηο 2 εθζέζεηο θαη επηιέμεη ηηο 2 ηνπ 

Β1, κπνξεί απηόο λα έρεη ηελ ίδηα βαζκνινγία κε θάπνηνλ πνπ γξάςεη ηηο δύν ηνπ Β2;  

Βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ ζαο, λαη! Μα πσο γίλεηαη δηαθνξεηηθνύ είδνπο δξαζηεξηόηεηεο λα 
βαζκνινγνύληαη κε ηηο ίδηεο κνλάδεο;;; 

 

Ενότητα 4 

Γελ θηάλνπλ ηα παξάπνλα πνπ είρακε ήδε κε ηνλ ηξόπν βαζκνιόγεζεο θάπνησλ εμεηαζηώλ ζηα 

πξνθνξηθά, ηώξα θαινύληαη λα θξίλνπλ κε εξσηήκαηα δηαθνξεηηθνύ επηπέδνπ θαη άηνκα 

δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ. Με κία θξάζε: Όηη λα’ λαη! Ή κήπσο ζα βαζηζηείηε ζηελ κεγάιε 
απνδεκίσζε πνπ παίξλνπλ νη εμεηαζηέο θαη άξαγε κέλεηε ήζπρνη όηη ζα θάλνπλ ζσζηά ηε δνπιεία 

ηνπο; Πξόπεξζη ζην Αγξίλην, αληί λα εκθαληζηνύλ 2 γθξνππ εμεηαζηώλ, όπσο πξνβιεπόηαλ από ην 

πξόγξακκα, ήξζε κόλν έλα δεπγάξη θαη νη εμεηαδόκελνη ππέζηεζαλ απίζηεπηε ηαιαηπσξία. 
 

Κιείλνληαο απηό ην θνκκάηη ζα ήζεια λα αλαθέξσ, όηη ζηελ άζθεζε κε ην  

«Richtig-Falsch- geht aus dem Text nicht hervor»  είλαη πνιιέο θνξέο ηξνκεξά δπζδηάθξηηε ε 

δηαθνξά κεηαμύ ηνπ Falsch θαη ηνπ geht aus dem Text nicht hervor.  

 



Επίλυση αποριών από την Αρχή του ΚΠΓ 

Αλ θάπνηνο έρεη απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ηνπ ΚΠΓ θαη ηνικήζεη λα ςάμεη λα βξεη κηα άθξε, 
ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε κία Τεηάξηε 10-11 ην πξσί γηα λα εμππεξεηεζεί! Αλ δελ θάλσ ιάζνο, 

ηελ ίδηα ώξα ην έλα θαη κνλαδηθό άηνκν έρεη ώξα ζπλεξγαζίαο θαη γηα νιόθιεξε ηε Γεξκαληθή 

Φηινινγία Αζελώλ! Λακπξά! 

Γηα παξάδεηγκα, ε Αξρή ηνπ Κξαηηθνύ έβαιε ζην 1
ν
 ζέκα ηεο Έθζεζεο (Β1) ζην  Modelltest ηεο 

δηαβαζκηζκέλεο εμέηαζεο εκεξνκελία ζην email θάηη πνπ όια ηα βηβιία πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

Goethe ην απαγνξεύνπλ δηα ξνπάινπ. «Λεπηνκέξεηα» ζα κνπ πείηε θαη ζα ζπκθσλήζσ, αιιά 

δπζηπρώο θάηη ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο απαζρνινύλ δπζηπρώο ηελ πιεηνςεθία ησλ εμεηάζεσλ μέλεο 

γιώζζαο αιιά θαη ηνπο βαζκνινγεηέο εθζέζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ. 

Σπλνςίδνληαο, ζεσξνύκε όηη είλαη πέξα γηα πέξα πξόρεηξεο απηέο νη αιιαγέο πνπ αλαθνηλώζεθαλ 
γηα ην Β1-Β2.  

Αλ είλαη πνιπέμνδε ε ζπγγξαθή ηεζη ζε θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν, ηόηε ίζσο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεηε θαη ζεηο ηελ «ηζηγγνύληθε» πξαθηηθή όισλ ησλ άιισλ εμεηαζηηθώλ νξγαληζκώλ θαη 
λα κελ δεκνζηνπνηείηε ηα ζέκαηα αιιά λα αλαθπθιώλεηε ηα ίδηα. Πξσηύηεξα όκσο ζα πξέπεη λα 

θξνληίζεηε γηα έλα ζσζηό SYLLABUS- κπνύζνπια γηα καο. Δηδάιισο λα ζπλερηζηεί ην Κξαηηθό 

έηζη όπσο ην μέξακε. Γηα όπνηεο αιιαγέο, αο δεηείηαη ε γλώκε θαη ησλ Καζεγεηώλ Ξέλσλ 

Γισζζώλ. 
Δπίζεο δεηνύκε: 

- ηελ ίδξπζε αλεμάξηεηεο επηηξνπήο πνπ λα αζρνιείηαη κόλν κε απηό ην αληηθείκελν θαη λα έρεη 

ζρέζε κε ηελ δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιώζζαο, όπσο γίλεηαη ζηε ρώξα καο. 
- Γεκηνπξγία «αλνηρηήο γξακκήο» πνπ λα κπνξεί λα ελεκεξώλεη θαη λα ιύλεη έγθαηξα απνξίεο ησλ 

θαζεγεηώλ.  

Γπζηπρώο, αλ παξακείλνπλ έηζη ηα πξάγκαηα, καο βιέπσ λα επηζηξέθνπκε κε θαηεβαζκέλν ην 

θεθάιη πάιη ζην Goethe! 

Σαο επραξηζηώ πνιύ 

Χξήζηνο Παππάο 

Πηπρηνύρνο Γεξκ. Φηινινγίαο 

Μεηαπηπρηαθό ζηε Γηδαθηηθή ηεο Γεξκ. Γιώζζαο 

 


