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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), συνεχίζοντας την προσπάθεια 
υποβοήθησης των εκπαιδευτικών στο δύσκολο έργο τους, αναµόρφωσε τα βιβλία 
που αναφέρονται στην αξιολόγηση των µαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ενιαίου 
Λυκείου (Ε.Λ.). Κατά την αναµόρφωσή τους έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις 
και υποδείξεις των εκπαιδευτικών που τα χρησιµοποίησαν κατά τα σχολικά έτη 
1997-98 και 1998-99 και οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από έρευνες του Κ.Ε.Ε. 
σχετικές µε την αξιοποίηση των βιβλίων αυτών στη σχολική πράξη. 

Mε την ευκαιρία της επανέκδοσης των παραπάνω βιβλίων θα ήθελα να 
επαναλάβω ακόµη µία φορά τα κύρια σηµεία του τρόπου χρησιµοποίησής τους.  
• Οι ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στα βιβλία αξιολόγησης των µαθητών έχουν 

ενδεικτικό χαρακτήρα. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωµένοι να τις χρησιµο-
ποιούν αυτούσιες. Έχουν τη δυνατότητα να τις τροποποιούν, έτσι ώστε να αντα-
ποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των µαθητών τους, να τις απλουστεύουν, εφόσον 
τις θεωρούν δύσκολες, να παραλείπουν όσες κρίνουν πως δεν αντιστοιχούν στο 
επίπεδο των µαθητών τους ή στους διδακτικούς στόχους, τους οποίους οι ίδιοι 
θέτουν. Τα παραδείγµατα αυτά επιδιώκουν να βοηθήσουν τους διδάσκοντες να 
εκπονούν οι ίδιοι δικές τους ερωτήσεις. Πρόθεσή µας δεν είναι να περιορίσουµε 
την ελευθερία και την παιδαγωγική αυτονοµία του εκπαιδευτικού, αλλά να του 
προσφέρουµε ιδέες που θα τον βοηθήσουν να αυξήσει τα περιθώρια της πρω-
τοβουλίας του και να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας του.  

• Η προσπάθεια ορισµένων εκπαιδευτικών να αναθέτουν στους µαθητές τους την 
επεξεργασία όλων των ερωτήσεων που περιέχονται στα βιβλία του Κ.Ε.Ε. οδήγησε 
κατά  το πρόσφατο παρελθόν σε σηµαντική αύξηση της εργασίας των µαθητών. Η 
τακτική αυτή, της οποίας  οι αρνητικές συνέπειες είναι προφανείς, οφείλεται σε πα-
ρεξήγηση και σε µη ορθή κατανόηση του σκοπού, τον οποίο υπηρετεί το παραπά-
νω παιδαγωγικό υλικό. Οι Οµάδες Εργασίας του Κ.Ε.Ε. εκπόνησαν για κάθε ενό-
τητα της διδακτέας ύλης ικανό αριθµό ερωτήσεων, επειδή στόχος τους ήταν: α) να 
καλύψουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων, β) να ικανοποιήσουν  ποικίλα επίπεδα 
απαιτήσεων και γ) να αξιοποιήσουν τα θετικά στοιχεία διαφορετικών τύπων ερω-
τήσεων. Επιδίωξαν, µε άλλα λόγια, να διευρύνουν, µέσα από την παροχή πολλών 
παραδειγµάτων, τη δυνατότητα επιλογής ερωτήσεων από τους διδάσκοντες και να 
καλύψουν, στο βαθµό του δυνατού, όλες τις πιθανές ανάγκες τους. Ποτέ, όµως, και 
για κανένα λόγο, δεν ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς ούτε να εξαντλούν τα 
σχετικά παραδείγµατα, ούτε να περιορίζονται αποκλειστικά σ’ αυτά. Κάτι τέτοιο και 
αντιπαιδαγωγικό είναι και αντίθετο προς το πνεύµα της εκπαιδευτικής µεταρ-
ρύθµισης. Οι διδάσκοντες πρέπει να επιλέγουν από κάθε ενότητα µικρό αριθµό 
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ερωτήσεων, οι οποίες ανταποκρίνονται στους διδακτικούς στόχους που επιδιώκουν 
και στα κριτήρια που οι ίδιοι θέτουν, και αυτές θα αξιοποιούν στο πλαίσιο της 
διδακτικής πράξης. 

• Τα θέµατα και οι ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στα βιβλία αξιολόγησης δεν 
προορίζονται µόνο για εργασίες των µαθητών στο σπίτι ή για την εκπόνηση ολιγό-
λεπτων και ωριαίων διαγωνισµάτων. Πολλά από τα θέµατα και τα ερωτήµατα αυτά 
µπορούν και πρέπει να αξιοποιούνται στο πλαίσιο της καθηµερινής σχολικής εργα-
σίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ζητήµατα εκείνα που, κατά την κρίση του εκπαι-
δευτικού, παρουσιάζουν δυσκολίες για το µέσο µαθητή. 

• Οι εκπαιδευτικοί πρέπει ακόµη να έχουν υπόψη τους ότι καµιά από τις 
ερωτήσεις που περιέχονται στα βιβλία αξιολόγησης δεν θα χρησιµοποιηθεί 
αυτούσια στις προαγωγικές εξετάσεις. Στις εξετάσεις αυτές τίθενται ερωτήσεις 
ανάλογες προς εκείνες που περιέχονται στα βιβλία του Κ.Ε.Ε. και στα σχολικά 
εγχειρίδια, διαφορετικές, όµως, ως προς το περιεχόµενό τους.  

• Η χρησιµοποίηση, τέλος, των ερωτήσεων που περιέχονται στα παραπάνω βιβλία 
δεν αποκλείει ούτε εµποδίζει την αξιοποίηση των ερωτήσεων που  περιλαµβά-
νονται στα σχολικά εγχειρίδια. 
Για τη διεύρυνση της βοήθειας που φιλοδοξεί το Κ.Ε.Ε. να προσφέρει στους 

εκπαιδευτικούς στο κρίσιµο ζήτηµα της αξιολόγησης των µαθητών, έχουν γίνει και 
οι εξής συµπληρωµατικές ενέργειες: Τα παραδείγµατα των ερωτήσεων που 
περιέχονται στα βιβλία αξιολόγησης έχουν καταχωρισθεί στη σελίδα που έχει 
δηµιουργήσει το Κ.Ε.Ε. στο Internet (http://www.kee.gr), από την οποία µπορούν 
να τα αντλούν όσοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Προωθείται, 
τέλος,  η επανέκδοση όλων των ερωτήσεων που έχουν εκπονηθεί από το Κ.Ε.Ε. σε 
ηλεκτρονική µορφή (cd-rom). 

Τελειώνοντας, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους επιστηµονικούς 
συνεργάτες του Κ.Ε.Ε. για την εργασία τους καθώς και τους εκπαιδευτικούς των 
Ενιαίων Λυκείων για τα σχόλια που µας έστειλαν και τις υποδείξεις τους. Εύχοµαι τα 
νέα βιβλία να  αποδειχθούν, όπως και τα προηγούµενα, πολύτιµο εργαλείο στην προ-
σπάθεια βελτίωσης του τρόπου αξιολόγησης των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου. 

 
 
 

Οκτώβριος 1999 
Ο Πρόεδρος  του Κ.Ε.Ε. 

 
 
 
 

Καθηγητής   Μιχάλης  Κασσωτάκης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 

Στο τεύχος αυτό περιέχονται ενδεικτικές ερωτήσεις αξιολόγησης των 
µαθητών στο µάθηµα επιλογής «Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία». Οι 
ερωτήσεις αυτές είναι κατανεµηµένες σύµφωνα µε τις ακόλουθες κατηγορίες 
που ορίζονται από το ισχύον Π.∆. 246/98: 
• Στοιχεία που αφορούν το συγγραφέα, το λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

µατολογικά στοιχεία – ∆οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε 
βάση το κείµενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου – Σχολιασµός ή σύντοµη 
ανάπτυξη χωρίων του κειµένου – Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου. 

• Παραδείγµατα εργασιών για το σπίτι. 
• Παραδείγµατα συνθετικών - δηµιουργικών εργασιών. 
• Παραδείγµατα κριτηρίων αξιολόγησης. 

Η οµάδα εργασίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας εργάστηκε πάνω 
στα κείµενα της διδακτέας ύλης και χρησιµοποίησε εκτός από τα σχόλια του 
βιβλίου και την προσιτή σε αυτήν βιβλιογραφία. 

Ελπίζουµε ότι οι ερωτήσεις αυτές θα φανούν χρήσιµες στους φιλόλογους 
καθηγητές που διδάσκουν αυτό το µάθηµα και όπως πάντα αναµένουµε µε 
ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις και υποδείξεις τους. 
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