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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
Με τα τελευταία βιβλία αξιολόγησης των µαθητών ολοκληρώνεται µια 

σηµαντική προσπάθεια του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, στόχος της 

οποίας ήταν η εκπόνηση και διάδοση νέων µεθόδων αξιολόγησης των 

µαθητών του Ενιαίου Λυκείου. Στο πλαίσιό της εκπονήθηκαν τα τρία 

τελευταία χρόνια δεκάδες βιβλίων που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των 

µαθηµάτων, τα οποία διδάσκονται στο Λύκειο. Τα βιβλία αυτά περιέχουν 

οδηγίες µεθοδολογίας σχετικές µε την αξιολόγηση των µαθητών, 

παραδείγµατα ερωτήσεων διαφόρων τύπων, υποδείγµατα εξεταστικών 

δοκιµασιών, θέµατα συνθετικών - δηµιουργικών εργασιών και άλλα χρήσιµα 

στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς.      

Το έντυπο αυτό υλικό συνοδεύτηκε από την παραγωγή ανάλογου 

ηλεκτρονικού υλικού, από τη δηµιουργία Τράπεζας Θεµάτων και από 

πολυάριθµες επιµορφωτικές δραστηριότητες σχετικές µε την αξιολόγηση των 

µαθητών.  

Η παραπάνω προσπάθεια δεν είχε σκοπό να επιβάλει ένα συγκεκριµένο 

τρόπο αξιολόγησης ούτε να αυξήσει το φόρτο εργασίας διδασκόντων και 

διδασκοµένων, όπως ισχυρίστηκαν ορισµένοι. Επιδίωξε να ενηµερώσει τους 

καθηγητές για τις σύγχρονες εξεταστικές µεθόδους, να τους δώσει πρακτικά 

παραδείγµατα εφαρµογής τους, να τους προβληµατίσει γύρω από τα θέµατα 

αυτά και να τους παράσχει ερεθίσµατα για αυτοµόρφωση. Πιστεύουµε ότι µε 

το έργο µας συµβάλαµε στη διεύρυνση της δυνατότητας των διδασκόντων να 

επιλέγουν οι ίδιοι τη µέθοδο που θεωρούν πιο κατάλληλη για την αξιολόγηση 

των µαθητών τους και βοηθήσαµε στην αύξηση της παιδαγωγικής τους 

αυτονοµίας.  

Πεποίθησή µας είναι πως όλα αυτά άλλαξαν το τοπίο στον τοµέα της 

αξιολόγησης των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου, έφεραν νέο πνεύµα και 

άρχισαν να τροποποιούν σταδιακά ξεπερασµένες αντιλήψεις και τακτικές 

που κυριάρχησαν επί πολλά χρόνια στο Ελληνικό σχολείο. Τα θετικά σχόλια 

που εκφράστηκαν από το σύνολο σχεδόν των επιστηµονικών και 

εκπαιδευτικών φορέων για τα θέµατα των εξετάσεων του περασµένου 
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Ιουνίου, τα οποία διαµορφώθηκαν µε βάση το πνεύµα και τη µεθοδολογία της 

αντίστοιχης εργασίας του Κ.Ε.Ε., επιβεβαιώνουν όσα προαναφέρθηκαν.  

Η κριτική που είχε αρχικά ασκηθεί για το έργο µας περιορίζεται συνεχώς, 

ενώ αυξάνει καθηµερινά η αποδοχή του από την εκπαιδευτική κοινότητα και 

η αναγνώρισή του. Σ� αυτό συνέβαλε ασφαλώς και η βελτίωση του 

υποστηρικτικού υλικού που παράγεται από το Κ.Ε.Ε., η οποία οφείλεται, 

µεταξύ άλλων, και στις παρατηρήσεις και υποδείξεις των διδασκόντων στα 

Ενιαία Λύκεια. Η συνειδητοποίηση, τέλος, του τρόπου µε τον οποίο πρέπει 

να χρησιµοποιείται το υλικό αυτό στη διδακτική πράξη και ο περιορισµός 

των σφαλµάτων που διαπράχθηκαν στην αρχή (µηχανική αναπαραγωγή 

πλήθους ερωτήσεων, υπέρµετρη αύξηση της εργασίας των µαθητών, απουσία 

εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης κτλ.) οδήγησαν σε πολύ θετικά 

αποτελέσµατα, τα οποία όσο περνά ο καιρός θα γίνονται εµφανέστερα.  

Η διαπίστωση αυτή µας ενισχύει να συνεχίσουµε την προσπάθειά µας και 

να την επεκτείνουµε, εκπονώντας ανάλογο υλικό και για άλλες εκπαιδευτικές 

βαθµίδες, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες οικονοµικές και λοιπές 

προϋποθέσεις.  

Τελειώνοντας, επιθυµώ να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες µου στο 

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, οι οποίοι εργάστηκαν αφιλοκερδώς, µε 

αφοσίωση και σπάνιο ζήλο και επιτέλεσαν κάτω από δύσκολες συνθήκες 

σηµαντικό έργο. Ευχαριστώ ακόµη όλους τους εκπαιδευτικούς που µε 

ποικίλους τρόπους στήριξαν την προσπάθειά µας και βοήθησαν στην 

επιτυχία της. Ξέχωρες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στις 

δακτυλογράφους του Κ.Ε.Ε, στο τεχνικό προσωπικό του, στον Προϊστάµενο 

της Γραµµατείας του κ. Γεώργιο Κορκόντζηλα και στους εκδότες που 

συνεργάστηκαν µαζί µας από το 1997 µέχρι σήµερα.  

 

Αθήνα, Ιούνιος 2000 

 

Καθηγητής Μιχάλης Κασσωτάκης 

Πρόεδρος του ∆.Σ. του Κ.Ε.Ε. 
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Εισαγωγικό σηµείωµα  

 

Επανεκδίδοντας το τεύχος για την αξιολόγηση των µαθητών της Α΄ 

Λυκείου στα Ἑλληνικά του Ξενοφώντα, λάβαµε υπόψη το νέο Πρόγραµµα 

Σπουδών των µαθηµάτων της Α΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου για το 

σχολικό έτος 1999-2000, σύµφωνα µε το οποίο τα Ἑλληνικά του 

Ξενοφώντα ή ο Ἀγησίλαος (κατά την ελεύθερη επιλογή του καθηγητή) 

διδάσκονται από Σεπτέµβριο µέχρι και ∆εκέµβριο. Τα αποσπάσµατα από 

τα Ἑλληνικά του Ξενοφώντα που θα διδαχθούν αναφέρονται: 

• στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέµου (κεφ. Ι, 16-32 και κεφ. ΙΙ, 1-4) 

• στην παράδοση της Αθήνας (κεφ. ΙΙ, 16-23) 

•  στο καθεστώς των τριάκοντα τυράννων (κεφ. ΙΙΙ, 50-56) 

• στην αντίδραση των δηµοκρατικών και την αποκατάσταση της 

δηµοκρατίας (κεφ. IV, 18-23 και 37-43). 

Για τα ενδιάµεσα τµήµατα θα δοθούν γλαφυρές συνδετικές περιλήψεις. 

Τα τµήµατα ΙΙΙ, 11-16 και IV, 1-17 θα διδαχτούν από µετάφραση.  

Οι ερωτήσεις που εκπονήσαµε έχουν ως στόχο να ανταποκριθούν αφενός 

στο νέο τρόπο αξιολόγησης των µαθητών στα Αρχαία Ελληνικά, βάσει 

του τροποποιηµένου άρθρου 18 του Π.∆. 246/1998, και αφετέρου στον 

ειδικό σκοπό της διδασκαλίας των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών. 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Π.Ι.1 επιδιώκεται: 

• Nα γίνει αισθητός στους µαθητές ο στενός δεσµός της ιστοριογραφίας 

µε τη λογοτεχνία, καθώς οι Έλληνες ιστορικοί αφηγούνται πλατιά τα 

ιστορικά γεγονότα είτε ως αυτόπτες µάρτυρες είτε ως ουδέτεροι 

αφηγητές είτε παρουσιάζοντας τους πρωταγωνιστές της δράσης να 

εκθέτουν σε πρώτο πρόσωπο τις σκέψεις και τις αποφάσεις τους. 

Ταυτόχρονα διερευνούν τα αίτια και τις συνέπειες της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και υποβάλλουν σε κριτικό έλεγχο τα γεγονότα. 

Εποµένως, είναι ανάγκη να αισθανθούν οι µαθητές ότι δεν 

                                                           
1  Bλ. Προγράµµατα Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Γλώσσα, 

Ιστορία, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 1999, σ. 145.  
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διδάσκονται Ιστορία, αλλά µελετούν και απολαµβάνουν 

χαρακτηριστικές σελίδες αφηγηµατικών ιστορικών έργων. 

• Nα γνωρίσουν οι µαθητές την αγωνιώδη προσπάθεια των ιστορικών 

κατά την αναζήτηση της αντικειµενικής, όσο είναι ανθρώπινα δυνατό, 

αλήθειας σχετικά µε τα ιστορούµενα γεγονότα (η µατιά του 

επιστήµονα ιστορικού). 

• Nα αναγνωρίσουν και να απολαύσουν τους αφηγηµατικούς τρόπους 

των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών, τη ζωηρή και παραστατική διήγηση, 

την επιλογή της χαρακτηριστικής λεπτοµέρειας ή της εντυπωσιακής 

σκηνής / εικόνας, τη δραµατική έκθεση συγκλονιστικών στιγµών της 

ιστορίας (η µατιά του λογοτέχνη � αφηγητή). 

• Nα καλλιεργήσουν έτσι και να αναπτύξουν 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 γίγνεσθαι. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω επιδιώξαµε κατά την αναµόρφωση του 

παρόντος τεύχους να προσαρµόσουµε το υλικό που είχε ήδη εκπονηθεί 

έτσι ώστε, σύµφωνα και µε τις υποδείξεις συναδέλφων, να υπηρετεί µε πιο 

καίριο τρόπο τους στόχους της αξιολόγησης και ταυτόχρονα να είναι πιο 

εύχρηστο. Στα πλαίσια αυτά οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που δίνονται 

ταξινοµήθηκαν στους παρακάτω τρεις τύπους: 

α) Ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

β) Ερωτήσεις κλειστού τύπου 

γ) Συνδυασµός ερωτήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου. 

Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου διακρίνονται επιπλέον σε ερωτήσεις 

σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης, ενώ στις ερωτήσεις 

κλειστού τύπου περιλαµβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 

σύζευξης, διάταξης και συµπλήρωσης κενού. Οι ερµηνευτικές ερωτήσεις 

είναι κυρίως ανοικτού τύπου αλλά, όπου αυτό ήταν δυνατόν, και 

κλειστού τύπου, ενώ οι γραµµατικές, συντακτικές και λεξιλογικές 

ασκήσεις / ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις και ασκήσεις 

συµπληρώνονται από ενδεικτικά παραδείγµατα συνθετικών � 
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δηµιουργικών εργασιών και κριτηρίων ολιγόλεπτης και ωριαίας εξέτασης 

των µαθητών. 

Στο τεύχος αυτό περιλαµβάνονται επίσης ερωτήσεις που αφορούν την 

εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστοριογραφία και οι οποίες είναι κοινές 

για το παρόν τεύχος και για τα τεύχη αξιολόγησης που έχουν εκπονηθεί 

για τον Ἀγησίλαο και εν µέρει για τα κείµενα από το Θουκυδίδη. 

∆ιαφοροποιούνται ελάχιστα στη διάρθρωση και ως προς τα εισαγωγικά 

στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά τα Ἑλληνικά του Ξενοφώντα.  

Είναι χρήσιµο επίσης να υπενθυµίσουµε ότι ερωτήσεις αξιολόγησης 

που αφορούν στο µάθηµα της ηµέρας δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 

αυτούσιες, αλλά να διαµορφώνονται κατάλληλα, όταν πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν για αξιολόγηση σε ευρύτερη ενότητα, δεδοµένου ότι 

στόχος δεν είναι στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση των µαθητών ως 

προς την κατανόηση / ερµηνεία ειδικότερων σηµείων, αλλά η ικανότητά 

τους για συνολικότερη προσέγγιση του κειµένου.  

Πιστεύουµε ότι µε όλα αυτά προσφέρουµε κάποια βοήθεια στους 

συναδέλφους µας φιλολόγους, για να εκπονήσουν οι ίδιοι δικές τους 

ερωτήσεις και εξεταστικές δοκιµασίες. Τονίζουµε για µια ακόµη φορά ότι 

οι ερωτήσεις και ασκήσεις που ακολουθούν δεν έχουν δεσµευτικό αλλά 

καθαρά παραδειγµατικό χαρακτήρα κι ότι, βεβαίως, κάθε καλόπιστη 

κριτική εκ µέρους των συναδέλφων είναι όχι απλώς ευπρόσδεκτη αλλά 

αναγκαία. 

 

 

Αθήνα, Ιούνιος 2000 

 

 

Η Οµάδα Σύνταξης 
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