
Μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία της Keystone !! 
 

g-test 
 

Gnosis -Test: ∆ιαγνωστικό Τεστ Ενιαίου Λυκείου 
 
Το ∆ιαγνωστικό Τεστ είναι ανάλογο µε τα διαγνωστικά (diagnostic) τεστς ή τεστς κατάταξης 
(placement tests) που είναι ευρύτατα διαδεδοµένα στη διεθνή εκπαιδευτική πρακτική και 
διεξάγονται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειµένου να εντοπιστούν και να 
αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες των µαθητών και, στις µεγαλύτερες µονάδες, να τοποθετηθούν οι 
µαθητές σε διαφορετικά τµήµατα. 
 
Στο πλαίσιο του τεστ, το οποίο θα διεξάγεται από εκπαιδευτικές µονάδες, εξετάζονται µαθήµατα 
στα οποία υπάχει συνάφεια και συνέχεια στο γνωστικό αντικείµενο που διδάσκεται από χρονιά 
σε χρονιά. Γίνεται µια "ακτινογραφία" των προαπαιτούµενων γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και 
των εν γένει δυνατοτήτων του µαθητή να παρακολουθήσει και να εµπεδώσει µε επιτυχία την 
ύλη του µαθήµατος κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 
 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΤΕΣΤ:  
 
1. Να βοηθήσει τον καθηγητή: 

• Να διερευνήσει αν οι µαθητές διαθέτουν τις προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες να 
παρακολουθήσουν χωρίς προβλήµατα τη διδασκαλία της νέας ύλης. 

• Να προσδιορίσει το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι µαθητές, ατοµικά αλλά και το 
σύνολο της τάξης, ώστε να προσαρµόσει ανάλογα τη διδασκαλία του δουλεύοντας επάνω 
στις ελλείψεις τους στο καλοκαιρινό τµήµα ή τις πρώτες εβδοµάδες του χειµερινού 
τµήµατος. 

2. Να βοηθήσει το µαθητή να αποκτήσει επίγνωση των αδυναµιών του και να κατανοήσει την 
ανάγκη να δουλέψει επάνω στις ελλείψεις του έτσι ώστε να συµπληρώσει τα "κενά" που έχει 
από τις προηγούµενες τάξεις. 
3. Να ενηµερώσει τον γονέα για τις πραγµατικές αδυναµίες και µαθησιακές ανάγκες του 
παιδιού. 
4. Να ενισχύσει τις διαδικασίες ποιοτικής αναβάθµισης των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών 
µονάδων. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΜΟΡΦΗ: 
 
Το κάθε µάθηµα χωρίζεται σε γνωστικές ενότητες που έχουν διδαχθεί σε προηγούµενες τάξεις 
και η καλή γνώση τους απαιτείται για την παρακολούθηση του µαθήµατος κατά τη χρονια που 
ξεκινάει. Κάθε ενότητα εξετάζεται µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν σε βασικές 
γνώσεις, έννοιες και µεθοδολογίες. Ειδικότερα προσφέρονται 60 γνωστικές ενότητες των 
παρακάτω µαθηµάτων για τους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α' και τη Β΄ τάξη του 
Ενιαίου Λυκείου: 

• A' Λυκείου: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία. 

• Β' Λυκείου: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Αλγεβρα, Γεωµετρία, Φυσική, 
Χηµεία. 

 
Προσφέρονται δύο µορφές του τεστ: 

• Συνοπτικό Τεστ Τάξης: Ο µαθητής αξιολογείται µε ένα ένιαίο τεστ για όλα τα µαθήµατα 
της τάξης στην οποία πρόκειται να φοιτήσει και προσφέρονται στο πλαίσιο του τεστ. 
Προσφέρονται τεστς για την Α΄ και τη Β' τάξη του Εν. Λυκείου (χρονική διάρκεια 35΄- 45΄). 

• Αναλυτικό Τεστ Μαθήµατος: Ο µαθητής αξιολογείται µε ένα τεστ 20΄- 35΄ σε ένα 
µάθηµα από αυτά που προσφέρονται στο πλαίσιο του Τεστ.  
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Η επιλογή των θεµάτων είναι τυχαία από την Τράπεζα Θεµάτων του Gnosis Test η οποία έχει 
δηµιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό της διαγνωστικής αξιολόγησης. Σε κάθε τεστ καλύπτονται 
όλες οι γνωστικές ενότητες του µαθήµατος ή των µαθηµάτων που εξετάζονται σε αυτό. 
 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΌ ΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ή ΣΧΟΛΕΙΟ: 
 
Η κάθε εκπαιδευτική µονάδα µπορεί να αξιοποιήσει το τεστ µε τους εξής τρόπους: 
 
1. Θα µπορεί να προσφέρει δωρεάν ένα Συνοπτικό Τεστ Τάξης στον κάθε µαθητή της 
περιοχής πριν την έναρξη των µαθηµάτων. 

2. Ο κάθε µαθητής µε την εγγραφή του θα δίνει ένα Συνοπτικό Τεστ Τάξης ή Αναλυτικά Τεστς 
Μαθηµάτων πριν αρχίσουν τα µαθήµατα έτσι ώστε ο καθηγητής να έχει τη δυνατότητα τις 
πρώτες εβδοµάδες των µαθηµάτων να δουλέψει και να καλύψει τις γνωστικές και άλλες 
αδυναµίες των µαθητών. 

3. Το τεστ θα µπορούσε να δοθεί και πάλι µετά την περίοδο κάλυψης των ελλείψεων µε την 
αναλυτική µορφή του για να αξιολογηθεί η δουλειά που έγινε. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 
 
Το ∆ιαγνωστικό Τεστ διεξάγεται µέσω του διαδικτύου αλλά απαιτείται η φυσική παρουσία 
του µαθητή στην εκπαιδευτική µονάδα. Για τη διεξαγωγή του τεστ θα διατίθεται από την 
Keystone ειδική σελίδα για κάθε εκπαιδευτική µονάδα. ∆εν είναι απαραίτητο η εκπαιδευτική 
µονάδα να διαθέτει Web Site για τη διεξαγωγή του τεστ. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο για κάθε Η/Υ που θα χρησιµοποιηθεί για τη διεξαγωγή του τεστ. Αρκεί ένας 
υπολογιστής µε σύνδεση στο Internet για να υλοποιηθεί το τεστ.  
 
Οπωσδήποτε η ύπαρξη περισσότερων υπολογιστών διευκολύνει αρκετά την υλοποίηση του 
τεστ το οποίο θα µπορεί να διεξάγεται εκ παραλλήλου από όσους υπολογιστές της εκπ. 
µονάδας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση στο Τεστ θα γίνεται µέσω κωδικού 
πρόσβασης. 
 
Μετά από κάθε διαγώνισµα που δίνει ο µαθητής: 

• Ο µαθητής/γονέας παίρνει ένα φύλλο αξιολόγησης όπου φαίνεται η επίδοσή του σε 
κάθε ενότητα και συνολικά στο µάθηµα, ο χρόνος απάντησης και ένα (εποικοδοµητικό) 
σχόλιο για το τι σηµαίνουν οι επιδόσεις του. 

• Η εκπαιδευτική µονάδα λαβαίνει επιπλέον στατιστικά επί του συνόλου των µαθητών 
που έχουν δώσει το συγκεκριµένο µάθηµα (για την συγκεκριµένη µονάδα και 
πανελλαδικά):  Επίδοση Ανά Μάθηµα και Γνωστική Ενότητα, χρόνο απάντησης κλπ. (σε 
πίνακα και διαγράµµατα). 

 
Το Gnosis Test θα είναι διαθέσιµο κάθε χρόνο από τον Ιούνιο µέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 
επόµενου χρόνου. Τα στατιστικά του θα ανανεώνονται κάθε χρόνο. Η βάση των θεµάτων θα 
ανανεώνεται επίσης ετησίως λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία της λειτουργίας του και τις 
παρατηρήσεις σας σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. 
 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ∆ΩΡΕΑΝ !! 
 
Τηλεφωνήστε καθηµερινά 10-3 στα τηλέφωνα 210 - 86.61.142 ή 86.61.159 για να δοκιµάσετε 
το g-test σε λειτουργική µορφή. Μπορείτε να διεξάγετε µέχρι 15 τεστς, από ένα περιορισµένο 
τµήµα της βάσης, δωρεάν και χωρίς καµµιά υποχρέωση. 


