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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 Ιουνίου 1999-2000,
τα οποία διαµορφώθηκαν µε βάση το πνεύµα και τη µεθοδολογία της
αντίστοιχης εργασίας του Κ.Ε.Ε., επιβεβαιώνουν όσα προαναφέρθηκαν.
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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 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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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στο τεύχος αυτό περιλαµβάνεται, σε δεύτερη έκδοση, υλικό για την
αξιολόγηση των µαθητών της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου στο µάθηµα
της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας (Θεωρητικής Κατεύθυνσης), στον
Πρωταγόρα και στην Πολιτεία του Πλάτωνα. Ειδικά η πρώτη έκδοση του
Πρωταγόρα αναδιαρθρώθηκε ριζικά, αφού το διδακτικό βιβλίο είναι νέο,
η διδακτέα ύλη από τον πλατωνικό διάλογο έχει περιοριστεί και οι
διδακτικοί στόχοι έχουν αναδιατυπωθεί. Επόµενο ήταν να αλλάξουν οι
άξονες διδασκαλίας και αξιολόγησης. Από την πρώτη έκδοση του
Πρωταγόρα κρατήσαµε ένα µέρος από τις ερωτήσεις της ρήσης του
σοφιστή (κεφ. ΙΑ -ΙΣΤ) και, σε ένα βαθµό, τις αντίστοιχες υποσηµειώσεις,
ενώ προστέθηκαν παράλληλα κείµενα και κείµενα από τη βιβλιογραφία.
Η δοµή δηλαδή του τεύχους ακολουθεί αυτήν του Β΄ τεύχους για την
αξιολόγηση στο Φιλοσοφικό Λόγο (Αριστοτέλης). Στην παρούσα έκδοση
είχαµε υπόψη µας το βιβλίο του καθηγητή για την Πολιτεία, όχι όµως και
για τον Πρωταγόρα αφού ως τώρα (Ιούνιος 2000) δεν έχει εκδοθεί.
Λάβαµε επίσης υπόψη µας τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις
συναδέλφων για τον Πρωταγόρα και για την Πολιτεία, η οποία

για

πρώτη φορά διδάχθηκε το σχολικό έτος 1999 - 2000.
Το γεγονός βέβαια ότι είχαµε να αντιµετωπίσουµε φιλοσοφικά
κείµενα, για τα οποία η βιβλιογραφία είναι σχεδόν απέραντη, έκανε πιο
δύσκολη την εκπόνηση ερωτήσεων. Επιπλέον η πλατωνική Πολιτεία είναι
από τους πιο µεγάλους σε έκταση διαλόγους του Πλάτωνα, από αυτούς
που θαυµάστηκαν και αµφισβητήθηκαν περισσότερο ίσως από όλα τα
έργα του. Στο διδακτικό βιβλίο επιλέγονται ελάχιστα, σε σχέση µε την
έκταση του έργου, αποσπάσµατα (τρία συνολικά), µάλιστα όχι πάντοτε
συνεχή. Ο αποσπασµατικός χαρακτήρας κάνει δύσκολη και προβληµατική
τη σύλληψη της ενότητας του έργου, το ίδιο και την εκπόνηση ερωτήσεων
που να ανταποκρίνονται στους διδακτικούς στόχους, όπως αυτοί έχουν
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τεθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο1.

Για τους λόγους αυτούς και

επειδή ο διαθέσιµος χρόνος τόσο για τη σύνταξη όσο και για τη διόρθωση
της β΄ έκδοσης του βιβλίου ήταν ελάχιστος, δεν ήταν δυνατόν να
επεξεργαστούµε, στο βαθµό που θα θέλαµε σχόλια, ούτε να συνθέσουµε
ερωτήσεις πολλών τύπων. Το τελευταίο το αποφύγαµε κυρίως στην
Πολιτεία λόγω της φύσεως του κειµένου, το οποίο δεν επιδέχεται εύκολα
ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου.
Οι υποσελίδιες σηµειώσεις περιλαµβάνουν σχόλια, διευκρινίσεις
µάλλον, που αφορούν άµεσα τις ερωτήσεις. Στο τεύχος περιλαµβάνονται
επίσης ερωτήσεις για τη συνολική θεώρηση καθενός έργου, προτάσεις για
συνθετικές δηµιουργικές εργασίες, κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν το
διδαγµένο κείµενο και προτάσεις για αδίδακτα κείµενα, από τα οποία
µπορεί να επιλέξει κανείς για κριτήρια αξιολόγησης. Στο τέλος των
ερωτήσεων και των δύο κειµένων παρατίθεται υποστηρικτικό υλικό µε
τίτλο «Παράλληλα κείµενα» και «Κείµενα από τη βιβλιογραφία». Τα
τελευταία σχολιάζουν από φιλοσοφική άποψη τους πλατωνικούς
διαλόγους και παραπέµπουν έµµεσα στις ερωτήσεις. Οι τίτλοι στα κείµενα
του βιβλιογραφικού υλικού αποτελούν δική µας προσθήκη. Φυσικά ο
τρόπος αξιοποίησής τους είναι θέµα του διδάσκοντος που είναι αρµόδιος
να κρίνει τη χρησιµότητα και τη χρήση τους. Τέλος, στην ενδεικτική
βιβλιογραφία περιλαµβάνονται τα έργα που µας ήταν χρήσιµα στην
κατανόηση των πλατωνικών κειµένων και στην εκπόνηση των ερωτήσεων.
Τα πλατωνικά κείµενα που διδάσκονται στη Γ΄ Λυκείου έχουν επιλεγεί
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε γνώµονα το βασικό σκοπό της αγωγής
στην αρχαία Ελλάδα, που είναι η ολοκλήρωση του ατόµου ως πολίτη, και
επιτρέπουν την πολύπλευρη µελέτη του πολιτικού φαινοµένου στη ζωή της
αρχαίας Αθήνας µε άξονα τις έννοιες: πόλις – πολίτης – πολίτευµα κοινωνία των πολιτών - δεσµοί της κοινωνίας (νόµος – δικαιοσύνη) –
ατοµική και πολιτική αρετή.
Συγκεκριµένα,

στον

πλατωνικό

Πρωταγόρα

τα

διδασκόµενα

αποσπάσµατα αναφέρονται στο σκοπό της διδασκαλίας των σοφιστών
1

Βλ. Πρόγραµµα Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Γλώσσα
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και το πρόβληµα του διδακτού της αρετής που θέτει ο Σωκράτης και, µε
την απάντηση του Πρωταγόρα, στα στάδια συγκρότησης της ανθρώπινης
κοινωνίας και τη δηµιουργία της πόλεως, καθώς και στις θεµελιώδεις
έννοιες που συνέχουν αυτήν: την πολιτική αρετή, την αἰδώ, τη δίκη, το
σκοπό και τη σηµασία της ποινής, το νόµο και την παιδεία.
Τα αποσπάσµατα της Πολιτείας επικεντρώνονται στην αξία της
παιδείας και του νόµου µε έµφαση στη δικαιοσύνη, που είναι κεντρικό
θέµα του διαλόγου. Η έννοια αυτή µαζί µε την έννοια της παιδείας είναι οι
βασικοί άξονες που συνδέουν τα τρία διδασκόµενα αποσπάσµατα (αλλά
και τα δύο έργα) µεταξύ τους. Μόνο η παιδεία θα µετατρέψει την πολιτική
αρετή από δυνάµει σε ενεργεία. Μόνο η παιδεία θα αποτρέψει τους
πολίτες από την αδικία. Αν δεν έχουν αυτή την παιδεία, τότε στο βαθµό
που θα κατορθώνουν να µένουν ατιµώρητοι (δαχτυλίδι του Γύγη) θα
προτιµούν να αδικούν. Από την άλλη πλευρά όσοι κατέχουν ουσιαστική
παιδεία θα υποχρεώνονται από το νόµο να ενδιαφέρονται για το φωτισµό
άρα και την ευδαιµονία όλων και να βοηθούν και τους απαίδευτους στην
οδό προς το µέγιστο µάθηµα, τη θέα του αγαθού (αλληγορία του σπηλαίου).
Αυτός ο τρόπος ζωής έχει το αντίκρισµά του στην άλλη, τη µετά
θάνατο ζωή (µύθος του Ηρός). Εκεί αποδίδεται δικαιοσύνη για τον
καθένα κατά τις πράξεις του και οι ψυχές, µετά από ένα διάστηµα
κάθαρσης ή απόλαυσης µεταθανάτιων αγαθών, επιλέγουν µε προσωπική
τους ευθύνη τον τρόπο ζωής τους. Η µοίρα παίζει έναν µόνο ρόλο. Η
τελική ευθύνη ανήκει στον καθένα.
Το γενικό αυτό πλαίσιο εξειδικεύεται στο παρόν τεύχος σε κάθε
απόσπασµα.

Σηµείο

αναφοράς

είναι

πάντοτε

οι

Οδηγίες

του

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και οι διδακτικοί στόχοι που καθορίζονται
από αυτές. Μεταξύ των στόχων αυτών είναι η σύγκριση της θέσης του
Πρωταγόρα για το σκοπό της διδασκαλίας του µε ανάλογη θέση του
Ισοκράτη που περιέχεται στον Παναθηναϊκό λόγο του (26-34)2 και η
σύγκριση Πλάτωνα µε Αριστοτέλη (Πολιτικά βιβλίο Η΄). Οι ερωτήσεις
αξιολόγησης ακολουθούν αυτούς τους διδακτικούς στόχους, από τους
και Ιστορία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999, σσ. 153-155.
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οποίους προκύπτουν και οι στόχοι αξιολόγησης. Ο διδάσκων µε τη σειρά
του εξειδικεύει τους στόχους κατά διδακτική ενότητα και εφαρµόζει
ανάλογα τους στόχους αξιολόγησης, σύµφωνα πάντοτε µε το επίπεδο των
µαθητών του. Είναι ευνόητο ότι οι στόχοι που αφορούν τη σύγκριση συσχέτιση Πλάτωνα - Αριστοτέλη θα επιτευχθούν µετά τη διδασκαλία του
Αριστοτέλη.
Τα στάδια επεξεργασίας για την εκπόνηση ερωτήσεων αξιολόγησης
εντάσσονται στα στάδια επεξεργασίας µιας διδακτικής ενότητας: Μελέτη
όλου του έργου και βασικής βιβλιογραφίας, γνώση των στόχων διδασκαλίας και εξειδίκευση κατά ενότητα. ∆οµή της ενότητας. Επισήµανση των
στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξοµάλυνση του κειµένου,
ερµηνευτική επεξεργασία, συνεξέταση εκφραστικών τρόπων. Εκπόνηση
του σχεδίου µαθήµατος, καταγραφή των σπουδαιότερων ερωτήσεων που
θα υποβληθούν στους µαθητές µε στόχο την κινητοποίηση και συµµετοχή
τους. Ερωτήσεις αξιολόγησης για τον έλεγχο επίτευξης των στόχων και
την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας, τα τυχόν παράλληλα κείµενα που
θα χρησιµοποιηθούν.
Οι φιλόλογοι του Κ.Ε.Ε. δεν εργάζονται βέβαια σε όλη αυτή την
κλίµακα· έχουν έργο την εκπόνηση ερωτήσεων αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις
αυτές καλύπτουν σε ένα βαθµό όλη τη διδακτική διαδικασία, στην οποία η
αξιολόγηση εντάσσεται οργανικά.
Στη σύνταξη του παρόντος τεύχους λάβαµε όλα αυτά υπόψη και στα
ασφυκτικά πλαίσια του διαθέσιµου χρόνου επιδιώξαµε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσµα. Οι ερµηνευτικές ερωτήσεις κάθε ενότητας, οι οποίες
ανήκουν στις ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης, µπορεί να
θεωρηθούν εν µέρει και ερωτήσεις για την επεξεργασία και να επιλεγούν
για την αξιολόγηση τρεις-τέσσερις κατά ενότητα, κυρίως οι ερωτήσεις
εµβάθυνσης ή προέκτασης, που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως
εργασίες για το σπίτι.

2

Βλ. Παράλληλα κείµενα αρ. 10.
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Κατ’ αρχάς οι ερωτήσεις αφορούν την κατανόηση του κειµένου και
επισηµαίνουν την πρόδηλη σκέψη, έπειτα όσα υπονοούνται και όσα
προϋποτίθενται. ∆ίνουν έµφαση στις έννοιες του φιλοσοφικού κειµένου,
π.χ. στην έννοια (ιδέα) της δικαιοσύνης που είναι κεντρική στην πλατωνική φιλοσοφία και στις βασικές θέσεις της σοφιστικής. Εξετάζουν τους
εκφραστικούς τρόπους του κειµένου σε σχέση µε το περιεχόµενο και
εντοπίζουν στοιχεία από το λεξιλογικό πλούτο του. Αξιολογούν την
ικανότητα των µαθητών να κατανοούν τη φιλοσοφική σκέψη του
Πλάτωνα και να τη συσχετίζουν από διάφορες απόψεις µε τη σκέψη
άλλων φιλοσόφων. Στις λεξιλογικές - σηµασιολογικές ασκήσεις περιλαµβάνονται συνήθως οι λέξεις - κλειδιά κάθε ενότητας.
Ελπίζουµε το τεύχος αυτό να βοηθήσει το φιλόλογο να ανταποκριθεί
στο δύσκολο έργο του, αξιοποιώντας τα στοιχεία εκείνα που είναι
χρήσιµα στη δική του εµπειρία και στη δική του διδακτική πορεία.
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