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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 Ιουνίου, 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 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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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το παρόν βιβλίο παρέχει υποστηρικτικό υλικό στους εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν το µάθηµα «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων» της Γ΄
τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Περιλαµβάνει ερωτήσεις διαφόρων τύπων
(κλειστού, ανοικτού τύπου και συνδυασµού τους) και παραδείγµατα κριτηρίων
αξιολόγησης.
Το υλικό του παρόντος βιβλίου έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Ο εκπαιδευτικός
που διδάσκει το µάθηµα µπορεί να επιλέγει ό,τι κρίνει χρήσιµο, τόσο για τη
διδασκαλία του µαθήµατος, όσο και για την ετοιµασία κριτηρίων αξιολόγησης
στα πλαίσια του νέου συστήµατος αξιολόγησης των µαθητών.
Στα κριτήρια αξιολόγησης που θα χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός καλό θα
είναι να περιλαµβάνονται ερωτήσεις κατασκευασµένες από τον ίδιο, ανάλογα µε
τις ιδιαιτερότητες της τάξης και τις διδακτικές του επιδιώξεις.
Αθήνα, Ιούνιος 2000
Σωτήρης Σφήκας
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