
Link σύνδεσης:  

https://forms.gle/sxJEvxDf7rT8731VA 

 

Εξετάσεις Διερμηνέων 2021 - ΣΔΕΝΓ                              

Ομάδα β                                                                                            

Παρασκευή 14.5.2021                                                           

Διάρκεια 13.30 -15.30 
 

Αγαπητέ υποψήφιε/φια, 

 

Σε καλωσορίζουμε στις γραπτές εξετάσεις Μαΐου 2021                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                   

Η γραπτή εξέταση αποτελείται από τέσσερις ενότητες και ένα σύνολο 19 ερωτήσεων, οι 

οποίες είναι κατανεμημένες ως εξής:                                                   

1. Γλωσσολογία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας   (5 ερωτήσεις) 

2. Κώδικας Δεοντολογίας  (8 ερωτήσεις)                                                                                                                                             

3. Κοινότητα Κωφών  (2 ερωτήσεις)                                                                                                                                                      

4. Εκπαίδευση Κωφών  (4 ερωτήσεις)                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             

Οι απαντήσεις που αφορούν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι υποχρεωτικές.      

Για να μεταβείτε στην επόμενη ενότητα θα ήταν σκόπιμο να έχετε συμπληρώσει όλες τις 

ερωτήσεις της προηγούμενης ενότητας αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, εκτός από τις 

ενότητες που αφορούν τα προσωπικά σας στοιχεία. 

Η μετάβαση από τη μια ενότητα στην άλλη γίνεται πατώντας το κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ. 

Πριν την οριστική υποβολή του εγγράφου, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επιστρέψετε σε 

προηγούμενη ενότητα και να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε κάποια απάντηση.   

Είναι σημαντικό να φτάσετε έως το τέλος του εξεταστικού φύλλου και να το υποβάλλετε 

στο τέλος του δίωρου. 

Σε αντίθετη περίπτωση θα μηδενιστεί η συμμετοχή σας στην γραπτή εξέταση.                                                            

https://forms.gle/sxJEvxDf7rT8731VA


Με άλλα λόγια...                                                                                                                                                                                           

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Στο τέλος του εγγράφου, μετά την τελευταία ενότητα και αφού δηλώσετε ότι η συγγραφή 

των απαντήσεων αποτελεί προσωπικό σας έργο, εμφανίζεται το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ, το 

οποίο και θα πρέπει να πατήσετε για να ολοκληρωθεί η κατάθεση του εξεταστικού φύλλου 

και όπως προαναφέρθηκε, να θεωρηθεί έγκυρη  η εξέταση σας.                                                       

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. 

Η επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                    

Πρόεδρος                                                                                                                                                                                         

Δρ. Μαριάννα Χατζοπούλου    

                                                                                                                                                                                            

Μέλη                                                                                                                                                                                           

 

Ανδρούδης Γεώργιος 

Γκιντικας Γεώργιος 

Γεωργοκωστόπουλος Χρήστος 

Δημόπουλου Αγάπη 

Κατσαρακη Ελισάβετ 

Κουζέλης Σπυρίδων 

Ιορδανίδου Ουρανία  

Παντελάκη Αρτεμησία 

Ράντου Νεφέλη 

Σπανός Νικόλαος 

Τσερέλη Σοφία 

Χριστοδουλάκος Κωνσταντίνος                                                                                      

 

___________________________________________________________________________ 

Προσωπικά σας στοιχεία  

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία 

Ονοματεπώνυμο 

Ημερομηνία Εξέτασης 



Ημερομηνία Γέννησης Εξεταζόμενου  

Αριθμός Ταυτότητας Εξεταζόμενου 

Ε-mail Εξεταζόμενου 

Κινητό Τηλέφωνο Εξεταζόμενου 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι πραγματικά 

• Ναι 

• Όχι 

 

Γλωσσολογία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 

Πηγές:  α. Λαμπροπούλου, Β. (1997). Η έρευνα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. 

Παρατηρήσεις φωνολογικής ανάλυσης. Γλώσσα, 43, 50-72  και β. Άντζακας, Κ. 2003 

Στοιχεία άρνησης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα.  

Πρακτικά της 23ης ετήσιας συνάντησης του τομέα Γλωσσολογίας του τμήματος 

Φιλολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 17 –19 Μαΐου 2002, 605-613. 

1. Να περιγράψετε τον τρόπο, με τον οποίο εκφέρεται το νόημα ΔΥΣΚΟΛΟ, ΧΙΛΙΑ και 

ΑΓΑΠΩ. Αναφέρετε τα φωνολογικά στοιχεία, παραμέτρους, δομικές μονάδες κατά 

Stokoe (1960), από τα οποία αποτελείται κάθε νόημα. (Συνοπτική Απάντηση) 

 

 

2. «Τα νοήματα περιλαμβάνουν κίνηση χεριών ή και κίνηση δακτύλων (εσωτερική 

κίνηση)» για το σχηματισμό τους. Η κίνηση αποτελεί ένα μέρος του σχηματισμού του 

νοήματος, με μερικές ελάχιστες εξαιρέσεις. Ελάχιστα νοήματα της ΕΝΓ δεν έχουν 

κίνηση. Αναφέρετε ένα παράδειγμα νοήματος: (α)  μόνο με κίνηση χεριών, (β) με 

κίνηση χεριών και δακτύλων και  (γ)  χωρίς κίνηση.  Παρακαλούμε να γράψετε το όνομα 

του κάθε νοήματος με κεφαλαία γράμματα π.χ. ΦΑΓΗΤΟ. 

 

3. Να αναφέρετε δύο νοήματα που εκφέρονται με τα ίδια χειρονομικά στοιχεία αλλά 

έχουν διαφορετικά μη χειρονομικά στοιχεία, διαφορετική έκφραση προσώπου. 

Αναφερθείτε σε αυτά γράφοντας το όνομα του κάθε νοήματος με κεφαλαία γράμματα 

π.χ. ΚΙΘΑΡΑ και ΚΥΘΗΡΑ. 

 

4. Αναφέρετε ποιες κινήσεις του κεφαλιού και ποιες εκφράσεις προσώπου καταγράφηκαν 

στην ΕΝΓ για την εκφορά της άρνησης. Πως αλλιώς εκφέρεται η άρνηση στην ΕΝΓ; 

Δώστε παραδείγματα. (Συνοπτική Απάντηση) 

 

 

1. Κώδικας Δεοντολογίας  

Πηγές: α. Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας (Newmann-Solow, S., 1981, Sign Language 

Interpreting: a basic resource book) και β. Κώδικας δεοντολογίας ΣΔΕΝΓ 



 

1. Ποιος από τους παρακάτω λόγους θεωρείται ότι είναι καθοριστικός για να κρίνει ο 

επαγγελματίας διερμηνέας κατά την αυτό-αξιολόγηση του, μετά το τέλος μιας 

διερμηνείας,  ότι αυτή ήταν επιτυχής. 

Επιλέξτε έναν, τον πιο σημαντικό 

• Του είπε κάποιος συμμετέχοντας Μπράβο! 

• Είχε την κατάλληλη ενδυμασία για την διερμηνευτική περίσταση 

• Όταν κάποια στιγμή δεν  άκουσε καλά διέκοψε τον ομιλητή   

• Κατάλαβε πλήρως το περιεχόμενο των όσων διερμήνευσε 

• Του φάνηκε ότι τα πήγε υπέροχα 

• Ο φωτισμός στην αίθουσα ήταν επαρκής 

 

2. Από τις 18 αρχές που αναφέρονται στον κώδικα δεοντολογίας του ΣΔΕΝΓ αναφέρετε 

ονομαστικά τις τρείς πιο σημαντικές και αιτιολογείστε την άποψη σας. (Συνοπτική 

απάντηση) 

 

3. Οι διερμηνείς μέσα από τον ρόλο τους αποκτούν βαθιά εμπειρία και γνώση για την 

κώφωση και  θα ήταν σκόπιμο μετά από μια διερμηνευτική περίσταση να προσφέρουν 

στους πελάτες τους τις πολύτιμες συμβουλές τους.  

 

• Ναι  

• Όχι 

• Μερικές φορές 

 

4. Αιτιολογήστε συνοπτικά την παραπάνω απάντηση σας.  

 

5. Αναφέρετε επιγραμματικά ποιες πληροφορίες θα πρέπει να πάρει ο διερμηνέας κατά 

την κλήση του για μια διερμηνεία. 

 

6. Σε μια απλή διερμηνευτική περίσταση σε έναν Δήμο, ο υπάλληλος που αναλαμβάνει να  

εξυπηρετήσει τον Κωφό σας πελάτη, απευθύνεται σε εσάς και σας λέει: «επειδή έχω 

πάρα πολύ δουλειά θα σου τα πω εσένα και μετά του τα εξηγείς». Πως θα 

διαχειριστείτε τη διερμηνεία σε αυτή την περίπτωση; (Συνοπτική απάντηση) 

 

 

7. Σε κάθε διερμηνεία πρέπει να επιλέγετε το κατάλληλο γλωσσικό ιδίωμα, ύφος ή 

επίπεδο γλώσσας- νοηματικής ή ελληνικής- ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη 

θεματολογία της συνάντησης αλλά και τις γλωσσικές δεξιότητες και επιλογές των 

χρηστών της διερμηνείας. Να αναφέρετε τους βασικούς κανόνες και πρακτικές που 

λειτουργούν αποτελεσματικά στο ζήτημα αυτό. (Συνοπτική απάντηση) 

 

8. Τι δεν πρέπει να κάνω όταν κατά τη διάρκεια της διερμηνείας στο πανεπιστήμιο, ο 

κωφός φοιτητής-πελάτης σταματάει να με κοιτάει για να κρατήσει κάποιες σημειώσεις 

(Επιλέξτε περισσότερα του ενός, αν χρειαστεί) 

 

• Συνεχίζω κανονικά 



• Συνεχίζω με τα βασικά σημεία 

• Συνεχίζω ακολουθώντας τον ομιλητή και κάποια στιγμή συνοψίζω πάλι ότι 

έχασε 

• Σταματάω και όταν με ξανακοιτάει νοηματίζω όλα όσα έχασε 

• Σταματάω και συνεχίζω  να νοηματίζω από το σημείο που με κοιτάει 

• Του κάνω νόημα να με κοιτάξει 

• Τον ρωτάω τι θέλει να κάνω ενώ γράφει 

• Διακόπτω τον ομιλητή και του λέω να περιμένει 

• Κάνω αυτό που είχαμε συνεννοηθεί κατά την προετοιμασία 

• Όλα όσα αναφέρονται εδώ 

(ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ GOOGLE) 

 

Κοινότητα Κωφών   

Πηγή: Το πρώτο εκπαιδευτικό πακέτο Επιμόρφωσης  της  Μονάδας Ειδικής Αγωγής κωφών, 

Πανεπιστημίου Πατρών Π.Τ.Δ.Ε., [Πρόγραμμα  Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. –ΥΠ. Ε. Π. Θ] με τίτλο «Οι 

Κοινωνία και οι Κωφοί, Κοινότητα και Κουλτούρα Κωφών». 

 

1. Αναφέρετε συνοπτικά ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο κύριος παράγοντας  

διαμόρφωσης της συλλογικής ταυτότητας  των μελών της κοινότητας των Κωφών.  

 

2. Αναφέρετε συνοπτικά τρείς μεγάλες επιτυχίες της κοινότητας των Κωφών τα τελευταία 

20 χρόνια στην Ελληνική κοινωνία.  

 

Εκπαίδευση κωφών 

Πηγή: Το τρίτο εκπαιδευτικό πακέτο Επιμόρφωσης της Μονάδας Ειδικής Αγωγής κωφών, 

Πανεπιστημίου Πατρών Π.Τ.Δ.Ε., [Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. –ΥΠ. Ε. Π. Θ] με τίτλο 

«Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί». 

1. Κάντε μια επιγραμματική αναδρομή των  κύριων σταθμών στη Ιστορία της  

εκπαίδευσης των Κωφών στην Ελλάδα 

 

2. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω μεθόδους  έχει χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα στην εκπαίδευση των κωφών. 

• Η προφορική Μέθοδος 

• Η μέθοδος Rochester 

• Η υποβοηθούμενη Ομιλία (Cued Speech) 

• Η Ολική Μέθοδος Επικοινωνίας 

• Η Δίγλωσση Διπολιτισμική Μέθοδος 

• Η Νοηματική Μέθοδος 

• Οι τρείς πρώτες 

• Οι τρείς τελευταίες 



(ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ GOOGLE) 

 

3. Αναφέρετε συνοπτικά πιθανές επιπτώσεις που έχει για την Κοινότητα των Κωφών ο 

περιορισμός του αριθμού των μαθητών στα σχολεία κωφών. 

 

Τέλος 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι παραπάνω απαντήσεις αποτελούν αποκλειστικά προσωπικό μου 

έργο  και δεν είναι αποτέλεσμα λογοκλοπής 

• Ναι  

• Όχι 

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία και ευχόμαστε καλά αποτελέσματα !!! 

 

Η Πρόεδρος & τα μέλη της επιτροπής εξετάσεων διερμηνέων  2021 

 


