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Ανάγκη για ένα 
συγκροτηµένο  

σύστηµα  
αξιολόγησης  

Εισαγωγικό σηµείωµα   
 

1. Η αξιοποίηση του υποστηρικτικού υλικού για την αξιολόγηση των 

µαθητών στο µάθηµα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας, Ξενοφῶ-

ντος: Ἀγησίλαος. 
 

Οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης που 

περιέχονται σ� αυτό το βιβλίο αφορούν το κείµενο του Ξενοφώντα 

Ἀγησίλαος και αποτελούν υποστηρικτικό υλικό για την αξιολόγηση των 

µαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και στις προαγωγικές 

εξετάσεις. Έχουν δηλαδή σκοπό να υπηρετήσουν τη 

διαγνωστική, τη διαµορφωτική και την αθροιστική 

αξιολόγηση1. Ο «Αγησίλαος» του Ξενοφώντα είναι µια 

εναλλακτική επιλογή κειµένου για το Α΄ τετράµηνο, 

επιλογή που επαφίεται στην κρίση των διδασκόντων.  

Η εκπόνηση των ασκήσεων και των ερωτήσεων για τις ανάγκες της 

αξιολόγησης και έµµεσα της διδασκαλίας αποτελεί µια πολύπλοκη 

διαδικασία που έχει ως αφετηρία την ανάληψη συγκεκριµένου 

παιδαγωγικού και διδακτικού έργου και ολοκληρώνεται µε την 

αποτίµηση του αποτελέσµατος που έχουν οι προσπάθειες για την 

εκπλήρωσή του. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µπορούν να 

αξιοποιηθούν όχι µόνο για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας στην 

τάξη, αλλά και άλλων παραγόντων οι οποίοι συµβάλλουν στην επιτυχία 

του εκπαιδευτικού έργου (αναλυτικά προγράµµατα, διδακτικά βιβλία, 

υλικοτεχνική υποδοµή, διοικητικές υπηρεσίες).   

Για το διδάσκοντα, εποµένως, είναι πολύ σηµαντικό να έχει στα χέρια 

του ένα συγκροτηµένο και αξιόπιστο σύστηµα αξιολόγησης, ώστε να 

µπορεί να αντλεί χρήσιµες και αξιοποιήσιµες πληροφορίες για τις 

επιδόσεις και τις δυσκολίες των µαθητών του καθώς και για την 

                                                      
1  Αναλυτικότερα για την αξιολόγηση των µαθητών στο Λύκειο στο Αξιολόγηση των 

µαθητών στο Λύκειο � Γενικές οδηγίες και στοιχεία µεθοδολογίας από οµάδα σύνταξης 
του Κ. Ε. Ε. µε συντονιστή τον Μ. Κασσωτάκη, Αθήνα 1998 (έκδοση αναθεωρηµένη από 
τους Μ. Κασσωτάκη και Γ. Κορκόντζηλα). 



 8

Αντιστοιχία 
διδακτικών  
στόχων και  
ερωτήσεων 

αποτελεσµατικότητα των µεθόδων και των µέσων που χρησιµοποιεί κατά 

τη διδασκαλία στην τάξη. 

Το πρώτο βήµα µετά την ανάληψη συγκεκριµένου διδακτικού έργου 

είναι η αναγνώριση του γενικού σκοπού και η αποσαφήνιση των 

διδακτικών στόχων του µαθήµατος. Ο λόγος είναι προφανής. Οι ερωτήσεις 

και τα κριτήρια αξιολόγησης οφείλουν να υπηρετούν 

συγκεκριµένους στόχους. Εκτός αυτού οποιοσδήποτε 

θελήσει να τα χρησιµοποιήσει, να τα συµβουλευτεί ή 

απλώς και µόνο να έχει µια άλλη γνώµη για το χειρισµό 

του υποστηρικτικού υλικού και την αξιολόγηση των µαθητών, µπορεί µ� 

αυτόν τον τρόπο 

• να γνωρίζει τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία εκπονήθηκαν, 

• να διαπιστώνει, αν ανταποκρίνονται ή όχι στους προκαθορισµένους 

στόχους, 

• να αντιλαµβάνεται τη σκοπιµότητα των διαφόρων ασκήσεων και 

ερωτήσεων και να τις ελέγχει ως προς την ευστοχία τους  

• και, αν το κρίνει χρήσιµο, να τις προσαρµόζει, να τις τροποποιεί και να 

τις χρησιµοποιεί για τις ανάγκες της διδασκαλίας του στην τάξη.  

 
2. Από το γενικό σκοπό στους ειδικότερους διδακτικούς στόχους 
 

Σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας του µαθήµατος της 

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας σε Γυµνάσιο και Λύκειο ο 

γενικός σκοπός ορίζεται ως «ανθρωπογνωστικός - αρχαιογνωστικός» ή 

«µορφωτικός - ανθρωπιστικός»2.  

Ειδικότερα στα ενιαία προγράµµατα σπουδών δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης οι σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας του µαθήµατος της 

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας καθορίζονται συστηµατικά 

                                                      
2  ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., Προγράµµατα σπουδών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Αθήνα 1999 σελ. 141-160. Και «Εφηµερίς της 
Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας» τεύχος δεύτερο, Απόφαση αριθ. Γ2/1090, 
Πρόγραµµα Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Λύκειο, 
αριθ. φύλλου 342, 13/04/1999. 
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σε διαφορετικά επίπεδα από το γενικό (σκοπό) προς τους ειδικούς 

(στόχους).  

Για τις ερωτήσεις, ασκήσεις, και κριτήρια αξιολόγησης αυτού του 

βιβλίου παίρνουµε υπόψη µας όλα τα επίπεδα, από τους γενικούς σκοπούς 

του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας µέχρι 

τους διδακτικούς στόχους των κειµένων που έχουν επιλεγεί για την  

Α΄ Λυκείου.  

 

3. Προσδιορισµός του έργου του εκπαιδευτικού 
 

Με βάση τους γενικούς σκοπούς και τους ειδικότερους στόχους του 

µαθήµατος θα µπορούσε ο διδάσκων να προσδιορίσει δυο ή τρεις γενικές 

κατευθύνσεις που θα αποτελέσουν το πλαίσιο για το έργο του σε µια 

συγκεκριµένη τάξη. Υπάρχουν µεταξύ άλλων γενικοί σκοποί και 

ειδικότεροι διδακτικοί στόχοι, µε την υλοποίηση των οποίων καλείται να 

παρέχει πολιτική αγωγή και να καλλιεργεί την ανάπτυξη της εθνικής 

συνείδησης των µαθητών του. Τέτοιοι είναι:    

• Η συνειδητοποίηση της αφετηρίας και της συνέχειας της ελληνικής 
γλώσσας και του εθνικού βίου (�) και εποµένως η ενίσχυση της 
αυτογνωσίας και των ιδιαιτεροτήτων της πολιτισµικής µας 
ταυτότητας3.  

• Να καλλιεργήσουν έτσι και να αναπτύξουν οι µαθητές την ιστορική, 
την πολιτική και την εθνική τους συνείδηση µε την επισήµανση των 
ποικίλων παραγόντων (προσωπικών, κοινωνικών, οικονοµικών, 
πολιτικών αλλά και αστάθµητων / τυχαίων) που διαµορφώνουν το  
ιστορικό γίγνεσθαι4.  

• Να επισηµάνουν την ανωτερότητα του ήθους του (Αγησιλάου) που του 
επέτρεπε να αίρεται πάνω από το ενδιαφέρον της πατρίδας � πόλης 
του, της Σπάρτης και να αγωνιά για το µέλλον του Ελληνισµού5.  
 

                                                      
3  Π. Ι. Προγράµµατα σπουδών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Γλώσσα � 

Ιστορία, Αθήνα 1999, σ. 140. 
4  Π.Ι., Προγράµµατα σπουδών, Γλώσσα � Ιστορία, 1999, σ. 145. 
5  Π.Ι., Προγράµµατα σπουδών, Γλώσσα � Ιστορία, 1999, σ. 146. 
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Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στους σκοπούς και στόχους του µαθήµατος, 

µε την υλοποίηση των οποίων καλείται ο διδάσκων να προσφέρει στους 

µαθητές του γνώσεις για τον αρχαίο κόσµο και γενική πνευµατική, 

αισθητική και ανθρωπιστική µόρφωση. Τέτοιοι είναι:  

• Η ανάδειξη της ουσίας του αρχαίου κόσµου, η οποία συµπυκνώνεται:  
� στη σηµασία που δόθηκε στον άνθρωπο (ανθρωποκεντρισµός), ως 

άτοµο και ως µέλος ενός οργανωµένου συνόλου. 
� στη συνακόλουθη ολόπλευρη µελέτη του ανθρώπου 

(ανθρωπογνωσία) ως δρώντος ατόµου και πολίτη �6  
• Να αποκτήσουν οι µαθητές µια όσο το δυνατό περισσότερο σφαιρική 

και πλήρη εικόνα του αρχαίου ελληνικού  πολιτισµού, ρεαλιστική και 
ενδιαφέρουσα στο βαθµό που θα συνδέεται µε τη σηµερινή ζωή και τις 
ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου7.  

• Να γίνει αισθητός στους µαθητές ο δεσµός της ιστοριογραφίας µε τη 
λογοτεχνία�8  

• Να εκτιµήσουν την αγνή φιλοπατρία, την ευσέβεια και την 
ακεραιότητα του χαρακτήρα του Αγησιλάου, αρετές που τον 
χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο9.  
 

Στο έργο του διδάσκοντος ανήκει επίσης και η κατάρτιση και άσκηση 

των µαθητών σε γλωσσικά θέµατα, θέµατα ύφους και τεχνικές ανάπτυξης 

ή ανάλυσης του κειµένου, ενώ για τη διδασκαλία της γλώσσας 

αφιερώνεται ιδιαίτερη διδακτική ώρα10.  
 

4.  Η εκπόνηση των ερωτήσεων 

Οι ερωτήσεις, οι συνθετικές εργασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης που 

προτείνουµε για το κείµενο του Ξενοφώντα Ἀγησίλαος οφείλουν 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών:  

                                                      
6  Π.Ι., Προγράµµατα σπουδών, Γλώσσα � Ιστορία, 1999, σ. 110. 
7  Π.Ι., Προγράµµατα σπουδών, Γλώσσα � Ιστορία, 1999, σ. 143. 
8  Π.Ι., Προγράµµατα σπουδών, Γλώσσα � Ιστορία, 1999, σ. 145. 
9  Π.Ι., Προγράµµατα σπουδών, Γλώσσα � Ιστορία, 1999, σ. 146. 
10  Π.Ι., Προγράµµατα σπουδών, Γλώσσα � Ιστορία, 1999, σσ. 141-146. κ.ά. 
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α. Να προάγουν την καλλιέργεια εθνικής, πολιτικής  και πολιτιστικής 

συνείδησης. 

β. Να υποστηρίζουν και να ελέγχουν την ποιότητα της παρεχόµενης 

µόρφωσης (πνευµατικής � αισθητικής) και  

γ. Να συµβάλλουν στη γλωσσική κατάρτιση των µαθητών στο 

προγραµµατισµένο αντικείµενο και να την ελέγχουν. 

Το υποστηρικτικό υλικό για τον «Αγησίλαο» του Ξενοφώντα είναι 

οργανωµένο σύµφωνα µε το στόχο που υπηρετεί κάθε φορά η προσέγγιση 

και η επεξεργασία του κειµένου, ερµηνευτική ή γλωσσική (γραµµατική, 

συντακτική, λεξιλογική) και τον τύπο των ερωτήσεων (ανοικτές, κλειστές 

ή συνδυαστικές), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Ε  ρ  ω  τ  ή  σ  ε  ι  ς  

Είδη ερωτήσεων Τύποι ερωτήσεων 

1. Ερµηνευτικές Ερωτήσεις  Συνδυασµός  

2.  Γραµµατικές  ανοικτού τύπου Ερωτήσεις ερωτήσεων  

3.  Συντακτικές  κλειστού  ανοικτού και  

4.  Λεξιλογικές � 

Σηµασιολογικές 

(κυρίως  

ερµηνευτικές) τύπου κλειστού τύπου 

Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου διακρίνονται ακόµη σε ερωτήσεις 

σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης11, ενώ στις ερωτήσεις 

κλειστού τύπου περιλαµβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 

σύζευξης, διάταξης και συµπλήρωσης κενού. 

Παράγοντας δεσµευτικός για την επιλογή των ερωτήσεων και των 

ασκήσεων που τελικά θα χρησιµοποιηθούν για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος είναι το σύνολο των διδακτικών ωρών που έχουµε στη διάθεσή 

µας και η έκταση της διδακτέας ύλης. Είναι λογικό λοιπόν ότι µόνο λίγες 

από τις ερωτήσεις που περιλαµβάνονται σ� αυτό το τεύχος µπορούν να 

αξιοποιηθούν για τις ανάγκες µιας τάξης.  

Σ� αυτό το σηµείο ας υπενθυµίσουµε ότι βασικός σκοπός της εκπόνησης 

αυτού του υλικού δεν είναι να δώσει πρακτική βοήθεια στο διδάσκοντα 

                                                      
11  Για τα πλεονεκτήµατα ή τα µειονεκτήµατά τους βλέπε βιβλιογραφία Κ.Ε.Ε. Αξιολόγηση 

των µαθητών στο Λύκειο, 1998, σσ. 30- 34. 



 12

Ενδεικτικοί 
διδακτικοί 
στόχοι 

για το µάθηµα της ηµέρας, ούτε να υποκαταστήσει τα κριτήρια, σύµφωνα 

µε τα οποία κάθε εκπαιδευτικός επιλέγει κατά τον προγραµµατισµό της 

διδασκαλίας του θέµατα και ερωτήσεις κατάλληλα για την τάξη του. 

Σκοπός του είναι να καλύψει ένα όσο γίνεται µεγαλύτερο φάσµα 

ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων των µαθητών και να θέσει υπόψη των 

διδασκόντων ένα πλούσιο υλικό για την αξιολόγησή τους. Σκοπός του 

είναι επίσης να υποστηρίξει και να καλλιεργήσει σε διδάσκοντες, µαθητές, 

γονείς και διάφορους θεσµικούς εκπαιδευτικούς φορείς µια ενιαία 

(επίσηµα ενταγµένη στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα) 

αντίληψη για την αξιολόγηση του µαθήµατος, ώστε να υλοποιείται στην 

πράξη η υπόσχεση της πολιτείας για ίση αντιµετώπιση των µαθητών στην 

προσπάθειά τους να προοδεύσουν στα µαθήµατα και στο σχολείο. 

 

5. Αντιστοιχία των διδακτικών στόχων και ερωτήσεων για τη 

διδασκαλία και την αξιολόγηση στον Ἀγησίλαο του Ξενοφώντα  

Οι ερωτήσεις, οι συνθετικές εργασίες που προτείνονται και τα κριτήρια 

αξιολόγησης όλων των βιβλίων του Κ. Ε. Ε. όπως ήδη αναφέρθηκε, 

«βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τους διδακτικούς στόχους και τη µέθοδο 
διδασκαλίας και εντάσσονται οργανικά στη διδακτική διαδικασία, την 
οποία ανατροφοδοτούν ώστε να είναι αποτελεσµατικότερη»12.  Για να 

υπηρετηθεί αυτός ο στόχος, στην αρχή κάθε κεφαλαίου γίνονται 

ενδεικτικά ορισµένες επισηµάνσεις σχετικές µε το περιεχόµενο οι οποίες 

θα µπορούσαν να οριστούν ως διδακτικοί στόχοι µιας συγκεκριµένης 

ενότητας κατά τον προγραµµατισµό της διδασκαλίας του µαθήµατος. Γι� 

αυτό και τις αναφέρουµε ως «ενδεικτικούς διδακτικούς 

στόχους». Μ� αυτόν τον τρόπο, µπορούµε να αξιολογούµε 

τις ερωτήσεις που ακολουθούν ως προς το βαθµό που 

ανταποκρίνονται στους σκοπούς διδασκαλίας του µαθήµατος και το 

βαθµό που ελέγχουν την εκπλήρωσή τους. Είναι ευνόητο, ότι οι διδακτικοί 

στόχοι που προγραµµατίζουν οι διδάσκοντες ανά ενότητα ποικίλλουν 

ανάλογα µε τους µαθητές και τις συνθήκες διδασκαλίας στην τάξη, στο 

                                                      
12  Π.Ι. Πρόγραµµα σπουδών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 1999, σ. 157. 
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Οι στόχοι της 
γλωσσικής  
διδασκαλίας 

σύνολό τους όµως συγκλίνουν, επειδή ακριβώς υπηρετούν τους ίδιους 

σκοπούς. Ας τονίσουµε πάντως, ότι οι «διδακτικοί στόχοι» που 

προτάσσουµε στην αρχή κάθε ενότητας δεν έχουν κανονιστικό 

χαρακτήρα, εννοούνται κυρίως ως µέσο συντονισµού και διαδικαστικού 

ελέγχου. 

Κατά την επιλογή τους καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε να βοηθείται ο 

διδάσκων στην εκπλήρωση της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής του 

αποστολής, όσο το επιτρέπει βέβαια το περιεχόµενο του κειµένου και οι 

συνθήκες διδασκαλίας. Αναζητήθηκαν δηλαδή ερωτήσεις που να 

υποστηρίζουν και να ελέγχουν την προσπάθεια και για την αγωγή, και 

για τη µόρφωση και για την κατάρτιση των µαθητών. Είναι σαφές ότι δεν 

δίνεται η δυνατότητα στον διδάσκοντα να προσφέρει σε κάθε διδακτική 

ενότητα και τα τρία αυτά στοιχεία στους µαθητές. Κάτι τέτοιο δεν είναι 

άλλωστε εφικτό στα πλαίσια του υπάρχοντος χρόνου.  

Οι επιµέρους διδακτικοί στόχοι που αφορούν την εξοικείωση των 

µαθητών µε την αρχαία ελληνική γλώσσα είναι θέµα προγραµµατισµού 

για όλη τη σχολική χρονιά. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να 

συνδυάζονται και µε τη γλωσσική διδασκαλία του 

µαθήµατος, για την οποία αφιερώνεται µια ώρα την 

εβδοµάδα. Σηµαντικός παράγοντας για την επιλογή των 

γλωσσικών στόχων είναι και το επίπεδο γνώσης των µαθητών που το 

διαπιστώνουµε µε το διαγνωστικό τεστ στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Με βάση αυτά τα δεδοµένα επιλέγουµε σε κάθε ενότητα στόχους που 

βοηθούν στην κατανόηση του κειµένου και δίνουν τη δυνατότητα για 

πρακτική εξάσκηση των µαθητών. Τέτοιοι στόχοι µπορεί να είναι λ.χ.:  

α. Να ασκηθούν οι µαθητές στη χρήση ονοµατικών ή ρηµατικών τύπων σε 
συνδυασµό µε τη γλωσσική διδασκαλία (η άσκηση γίνεται κάθε φορά 
ανάλογα µε τους προσφερόµενους τύπους).  

β. Να ασκηθούν οι µαθητές στην κατανόηση της δοµής των προτάσεων 
της αρχαίας ελληνικής µε αναφορά σε συγκεκριµένα συντακτικά 
φαινόµενα, όπως στη συνηµµένη και απόλυτη µετοχή, στη σύνταξη του 
απαρεµφάτου κλπ. 

γ. Να συνειδητοποιήσουν τη συνέχεια αρχαίας � νέας ελληνικής γλώσσας 
µε ασκήσεις για τη χρήση λέξεων ή φράσεων, την παραγωγή λέξεων, 
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Οι ερµηνευτικές 
ερωτήσεις  

ανοικτού τύπου

εύρεση συνωνύµων, αντιθέτων κλπ. 
Γλωσσικοί διδακτικοί στόχοι όπως οι προηγούµενοι µπορούν να 

επιλεγούν για κάθε διδακτική ενότητα ανάλογα µε το διαθέσιµο χρόνο 

και τις ανάγκες των µαθητών. 

 

6.  Οι τύποι των ερωτήσεων (ανοικτός και κλειστός) 

Η εκπόνηση των ερωτήσεων έγινε µε βάση τις αρχές της ταξινοµίας 

διδακτικών στόχων των Β. S. BLOOM και  D. R. KRATHWOHL.  

Πρόκειται για ερωτήσεις που ενεργοποιούν και ελέγχουν συγκεκριµένες 

γνωστικές λειτουργίες και που θα µπορούσε κανείς να τις διακρίνει σε 

χαµηλού και υψηλού επιπέδου σύµφωνα µε τη γνωσιολογική πυραµίδα 

του Eggleston13 η οποία  παρουσιάζει σχηµατικά τη λειτουργικότητα των 

ερωτήσεων στην πρόσκτηση και στον έλεγχο των γνώσεων. Ως εκ τούτου 

η σύνθεση των ερωτήσεων έγινε επί δεδοµένων διδακτικών στόχων και µε 

πρόθεση να ενεργοποιηθούν και να καλλιεργηθούν νοητικές λειτουργίες 

σε όλα τα επίπεδα, από την απλή αποµνηµόνευση µέχρι τις πλέον σύνθετες 

και απαιτητικές γνωστικές ικανότητες. 

Από το σύνολο των ερµηνευτικών ερωτήσεων σε κάθε ενότητα πολλές 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επεξεργασία. Κατάλληλες γι� αυτό 

το σκοπό είναι αυτές που βοηθούν και ελέγχουν την 

κατανόηση του κειµένου και την απόκτηση γνώσεων 

και πληροφοριών απαραίτητων για την ανάλυση και 

την ερµηνεία. Πρόκειται συνήθως για ερωτήσεις σύντοµης απάντησης. Για 

την αξιολόγηση κατάλληλες θα ήταν ερωτήσεις εµβάθυνσης και 

προέκτασης, ερωτήσεις δηλαδή που απαιτούν κριτική ικανότητα από το 

µαθητή.  

 

                                                      
13  Τη βάση της πυραµίδας αποτελούν τα στοιχεία της γνώσης που χαρακτηρίζονται ως 

πληροφορίες, δεδοµένα ή γεγονότα. Η δεύτερη βαθµίδα της πυραµίδας αποτελείται από 
όσα ο νους αντιλαµβάνεται ως απλούς κανόνες, αιτίες ή εξηγήσεις. Την τρίτη και 
υψηλότερη βαθµίδα της πυραµίδας συνθέτουν οµάδες ιδεών συγχωνευµένες που 
εκφράζουν αρχές ή αφηρηµένες έννοιες. (Κ. Ν. Γιοκαρίνη, Η τεχνική των ερωτήσεων στη 
διδακτική πράξη και την αξιολόγηση, ∆ράµα 1988, σσ. 26-27). 
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Στο παράδειγµα ερώτησης ανοικτού τύπου, που ακολουθεί, φαίνεται η 

σύνδεση διδακτικού στόχου και ερωτήσεων για την διδασκαλία και την 

αξιολόγηση. Στο κεφάλαιο 7 από το έργο του Ξενοφώντα Ἀγησίλαος, §§ 

4-6 ξεχωρίζει το θέµα των πανελληνίων αισθηµάτων του Αγησιλάου. 

• Ως διδακτικός στόχος θα µπορούσε να ορισθεί ο εξής:  

«Να γνωρίσουν οι µαθητές κατά κύριο λόγο τα πανελλήνια αισθήµατα 
του Αγησίλαου και να κατανοήσουν τα κίνητρα και τις προθέσεις 
του.» 

• Λογικό είναι να προηγηθούν ερωτήσεις κατανόησης και ερωτήσεις που 

ανακαλούν στη µνήµη συγκεκριµένες πληροφορίες που φανερώνουν τα 

πανελλήνια αισθήµατα του Σπαρτιάτη βασιλιά. Πρόκειται συνήθως για 

ερωτήσεις σύντοµης απάντησης και είναι:  

α. Ποια ήταν τα λόγια του Αγησίλαου, όταν µετά τη µάχη στην 
Κόρινθο αγγελιαφόροι του ανήγγειλαν ότι 10.000 περίπου 
αντίπαλοι ήταν νεκροί; ή  

β. Ποια ήταν η απόφαση του Αγησίλαου για την τύχη της Κορίνθου, 
όταν εξόριστοι Κορίνθιοι του πρότειναν να κυριεύσει την πόλη και 
να την εξανδραποδίσει;  

• Ακολουθούν ερωτήσεις εµβάθυνσης και προέκτασης που απαιτούν 

ενεργοποίηση της κριτικής ικανότητας του µαθητή. Αυτές είναι 

ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης.  

α. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας δίνει ο Ξενοφώντας στις §§ 4-6 να 
σηµειώσετε τις ενέργειες του Αγησίλαου που δείχνουν τα 
«πανελλήνια αισθήµατά» του.  

β. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους ο Αγησίλαος εξέφρασε 
την απογοήτευσή του µετά τη µάχη µε τους Κορινθίους βλέποντας 
τα αποτελέσµατα της σύγκρουσης. 

γ. Με αφορµή την άρνησή του να κυριεύσει την Κόρινθο και να 
εξανδραποδίσει τους κατοίκους της πόλης να προσδιορίσετε και να 
εκτιµήσετε την πολιτική του Αγησιλάου απέναντι στις ελληνικές 
πόλεις. 
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Οι ερµηνευτικές 
ερωτήσεις  

κλειστού τύπου

Σ� αυτά τα παραδείγµατα φαίνεται ότι, όσο κινούµαστε στο επίπεδο 

αποµνηµόνευσης γνώσεων και πληροφοριών, οι ερωτήσεις φαίνονται 

εύκολες και επιφανειακές. Όσο προχωρούµε όµως σε κατανόηση σχέσεων, 

ανάλυση εννοιών, αξιολόγηση καταστάσεων, προσώπων, γεγονότων, 

εξαγωγή συµπερασµάτων, αξιολόγηση εγκυρότητας και αξιοπιστίας κλπ., 

τόσο πιο απαιτητικές και πολύπλοκες φαίνονται οι ερωτήσεις και τόσο 

πιο δύσκολες θεωρούνται στην πλειοψηφία τους. 

 

Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου από πολλούς δε θεωρούνται κατάλληλες 

για την ερµηνεία του κειµένου, γι� αυτό και στις σχετικές οδηγίες του Π.Ι. 

για την αξιολόγηση του µαθήµατος συνιστάται να αποφεύγονται, ή να 

χρησιµοποιούνται µόνο σε επίπεδο απλών γνώσεων και πληροφοριών ή 

σε συνδυασµό µε ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Για την 

ερµηνεία του κειµένου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδια-

φέρον, αν και η εκπόνησή τους είναι µια εξαιρετικά 

δύσκολη υπόθεση. Μπορούν να βοηθήσουν τους λεγόµενους «αδύνατους» 

µαθητές και θα άξιζε να χρησιµοποιούνται εναλλακτικά στη διάρκεια της 

διδασκαλίας και για την επεξεργασία του κειµένου και για την 

αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών.  

Στο παράδειγµα που ακολουθεί επιχειρείται η ερµηνεία του κειµένου 

µε µια συνδυαστική ερώτηση ανοικτού και κλειστού τύπου. 

 

Α. Έστω ότι στο κεφάλαιο 1. § 36 - 38 επιλέγουµε µεταξύ άλλων τον 

ακόλουθο διδακτικό στόχο: να αντιληφθούν οι µαθητές την πρόθεση 

του Ξενοφώντα να εντάξει κάποιες από τις ιδέες, τις αποφάσεις ή τις 

ενέργειες του Αγησιλάου στο πνεύµα της «Πανελλήνιας Ιδέας», που 

καλλιεργούσαν οι ρήτορες και διανοούµενοι της εποχής εκείνης, 

προκειµένου να δώσει µεγαλύτερη αίγλη στο πρόσωπό του. 

Προϋπόθεση για την επεξεργασία αυτού του θέµατος είναι να 

γνωρίζουν οι µαθητές το περιεχόµενο της «Πανελλήνιας Ιδέας» για να 

είναι σε θέση να διακρίνουν, ποιες από τις σκέψεις, ενέργειες και 
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αποφάσεις του Αγησιλάου  µπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια αυτής της 

Ιδέας.   

Β.  Το επόµενο βήµα είναι να επιλέξουµε τον τύπο της ερώτησης κλειστού 

τύπου που θα θέσουµε. Γι� αυτόν το σκοπό εξετάζουµε τα δεδοµένα του 

κειµένου, για να αποφασίσουµε ποιος τύπος κλειστής ερώτησης θα 

µπορούσε να τα αξιοποιήσει κατάλληλα.  

 

 

Γ.  Γι� αυτό το παράδειγµα επιλέγουµε ερώτηση πολλαπλής επιλογής. 

Επισηµαίνουµε τα δεδοµένα του κειµένου που θα µπορούσαν να είναι 

πιθανές απαντήσεις σε ένα ερώτηµα και διατυπώνουµε το ερώτηµα 

κατά τέτοιον τρόπο, ώστε µόνο ένα από αυτά τα δεδοµένα να αποτελεί 

τη σωστή απάντηση. Τα δεδοµένα στην προκειµένη περίπτωση είναι: ! 

«�ἄρχων µὲν παµπόλλων ἐν τῇ ἠπείρῳ πόλεων�», " «�αὐξανόµενος δὲ 
καὶ εὐκλείᾳ καὶ δυνάµει�», # «�ἐλπίζων καταλύσειν τὴν ἐπὶ τὴν 
Ἑλλάδα στρατεύσασαν πρότερον ἀρχήν�», $ «ἐπείθετο τῇ πόλει», 
«οὔτε ἂν πᾶσαν τὴν γῆν δέξαιτο ἀντὶ τῆς πατρίδος», � «παρὸν δ� 
αὐτῷ πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς χρῆσθαι � � ὅµως ὑπ� οὐδενὸς τούτων 
ἐκρατήθη», � «οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ Ἕλληνες � � ὡς πατρὸς καὶ ἑταίρου 
ἀπιόντος αὐτοῦ ἐλυποῦντο», � «� οὔτε τοὺς ἐπικτήτους (ἄν δέξαιτο) 
ἀντὶ τῶν ἀρχαίων φίλων �», � «� ἐποίησεν, ὥστ� ... ὁµονόως 
πολιτευοµένας καὶ εὐδαίµονας τὰς πόλεις διατελέσαι»        

 

 

∆. ∆ιατυπώνουµε στη συνέχεια την ερώτηση ως εξής: 

α) Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο ποιες από τις 
πληροφορίες που µας δίνει ο Ξενοφώντας στις §§ 36 � 38 
παρουσιάζουν τον Αγησίλαο ως πρόδροµο της «Πανελλήνιας 
Ιδέας». Υπάρχουν δύο σωστές απαντήσεις. 

Φροντίζουµε να δώσουµε αρκετές δυνατές απαντήσεις βασισµένοι 

αποκλειστικά και µόνο στις πληροφορίες του κειµένου για να ελέγξουµε 
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την ικανότητα του µαθητή να εκτιµά, να συγκρίνει, να αξιολογεί 

δεδοµένα και να καταλήγει σε εύστοχα συµπεράσµατα.  
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α)  Ο Αγησίλαος: 
1. !!!! Είχε στην εξουσία του πολλές ελληνικές πόλεις της Ασίας. 

2. !!!! Απέκτησε µεγάλη δόξα κατά την παραµονή του στην Ασία..  

3. !!!! Σχεδίαζε και ήλπιζε να καταλύσει το κράτος των Περσών.  

4.  !!!! Πειθαρχούςε τυφλά στις εντολές της πατρίδας του της 
Σπάρτης. 

5. !!!! Είχε την εξουσία να αποφασίζει για πολλά και σπουδαία 
ζητήµατα.   

6. !!!! Ήταν σταθερός στις φιλίες του. 

7. !!!! Συνέβαλε στην ειρήνευση των ελληνικών πόλεων της Ασίας. 
β)  Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.  

 

Ε.  Οι µαθητές, για να απαντήσουν, πρέπει να µελετήσουν προσεκτικά την 

ενότητα, ώστε να εκτιµήσουν ποιες από τις παρεχόµενες πληροφορίες 

µπορούν να λειτουργήσουν ως προµήνυµα της «Πανελλήνιας Ιδέας». 

Στη συνέχεια πρέπει να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους, 

παρουσιάζοντας τους συλλογισµούς οι οποίοι τους οδήγησαν σ� αυτές.   

 

Συνοψίζοντας, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι σ� αυτό το τεύχος 

καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να γίνει φανερή η σύνδεση µεταξύ 

των διδακτικών στόχων και των ερωτήσεων για την αξιολόγηση 

Ελπίζουµε ότι αυτό το υλικό θα είναι χρήσιµο για όσους θελήσουν να το 

συµβουλευτούν και θα γίνει αφορµή  για γόνιµη κριτική και διάλογο σε 

θέµατα αξιολόγησης.  
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