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ANTI  ΠΡΟΛΟΓΟΥ  
 
 

Ανάµεσα στις καινοτοµίες που εισάγονται στο Ενιαίο Λύκειο µε την πρόσφατη εκ-
παιδευτική µεταρρύθµιση σηµαντική θέση κατέχει η αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των 
µαθητών. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι: α) η δηµιουργία νέων θεσµών υποστήριξης 
των µαθητών και αποτίµησης των γνώσεων και ικανοτήτων τους (διαγνωστική 
αξιολόγηση, πρόσθετη διδακτική στήριξη, συνθετικές - δηµιουργικές εργασίες, φάκελος 
δραστηριοτήτων), β) ο συνδυασµός διαφορετικών µεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης, ο 
οποίος εξασφαλίζει πιο έγκυρο και πιο αξιόπιστο αποτέλεσµα, γ) η µετάθεση της 
έµφασης από την απλή αποστήθιση πληροφοριών στον έλεγχο σύνθετων διδακτικών 
στόχων, ανάµεσα στους οποίους κυρίαρχη θέση κατέχει η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
και της δηµιουργικής ικανότητας των µαθητών, δ) η συστηµατική ενηµέρωση των 
εκπαιδευτικών σε θέµατα αξιολόγησης και η υποβοήθησή τους µε την εκπόνηση ειδικού 
υποστηρικτικού υλικού. Οι καινοτοµίες αυτές συνδυάζονται µε ανάλογες αλλαγές που 
πραγµατοποιούνται στα αναλυτικά προγράµµατα, στα διδακτικά βιβλία και στην 
επιµόρφωση γενικότερα των εκπαιδευτικών. 

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), συµµετέχοντας από την πρώτη στιγµή 
ενεργώς στην προσπάθεια εφαρµογής των παραπάνω καινοτοµιών στο Λύκειο, ανέλαβε 
το έργο της στήριξης των εκπαιδευτικών στον τοµέα αυτόν, παρά τα προβλήµατα και τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζει λόγω έλλειψης µόνιµου προσωπικού και ανεπαρκούς 
υλικοτεχνικής υποδοµής. Από τον Απρίλιο του 1997 ως τον Ιούνιο του 1998 εκπόνησε 
µια σειρά βιβλίων στα οποία περιέχονται ερωτήσεις διαφόρων ειδών (ανάπτυξης, σύ-
ντοµης απάντησης και κλειστού τύπου), δείγµατα πρόχειρων και ωριαίων δοκιµασιών, 
θέµατα εργασιών για το σπίτι και συνθετικών - δηµιουργικών εργασιών. Τα βιβλία αυτά 
αναφέρονται στα µαθήµατα των δύο πρώτων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου. Η παραπάνω 
εργασία έγινε ευµενώς αποδεκτή από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών και θεωρήθηκε 
πολύτιµη βοήθεια για τους διδάσκοντες. 

Τα βιβλία που αφορούν την αξιολόγηση των µαθητών της Α΄ τάξης βελτιώθηκαν µε 
βάση τις παρατηρήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών και την εµπειρία που αποκτήθηκε 
από τη χρησιµοποίησή τους κατά το περασµένο σχολικό έτος 1997 - 98 και κυκλοφορούν 
φέτος σε δεύτερη έκδοση. 

Με την ευκαιρία της έκδοσης αυτής θα ήθελα να τονίσω τα εξής: 
1. Το υλικό που περιέχεται στα παραπάνω βιβλία έχει υποστηρικτικό και συµβουλευ-

τικό χαρακτήρα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από αυτό ό,τι 
θεωρούν πως ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες τους, να το τροποποιήσουν 
προκειµένου να το προσαρµόσουν στις ιδιαιτερότητες των τάξεων στις οποίες 
διδάσκουν και να εκπονήσουν, µε βάση τα δείγµατα που περιέχονται στα βιβλία 
αυτά, δικά τους µέσα αξιολόγησης των µαθητών. Με ιδιαίτερη έµφαση θέλω να 
τονίσω ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωµένοι να εξαντλούν όλες τις 
ερωτήσεις που αναφέρονται στις επιµέρους ενότητες των σχολικών 
βιβλίων, αυξάνοντας έτσι το φόρτο εργασίας των µαθητών και 
µεγαλώνοντας χωρίς λόγο το άγχος τους. Πρέπει να επιλέγουν µερικά µόνο 
ενδεικτικά παραδείγµατα από τις ερωτήσεις αυτές µε κριτήριο την 
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εξοικείωση των µαθητών µε τα διάφορα είδη ερωτήσεων και την κάλυψη 
ποικίλων διδακτικών στόχων. 

2. Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις που ακολουθούν θεωρούνται εύκολες. Υπάρ-
χουν βέβαια και µερικές πιο δύσκολες. Αυτή η κλιµάκωση της δυσκολίας των ερω-
τήσεων βοηθεί τον εκπαιδευτικό να διαµορφώσει µόνος του µέσα εξέτασης που 
ανταποκρίνονται στις ικανότητες των µαθητών του και έχουν παράλληλα εγκυ-
ρότητα και διακριτότητα. Οι ερωτήσεις που θεωρούνται από τους διδάσκοντες 
δύσκολες για τους µαθητές τους πρέπει να χρησιµοποιούνται µε µεγάλη φει-
δώ στα ολιγόλεπτα και ωριαία διαγωνίσµατα. Καλό είναι τα πιο δύσκολα 
ερωτήµατα να γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας κατά τη διάρκεια των 
µαθηµάτων. 

3. Τα παραδείγµατα των ερωτήσεων που έχουν εκπονηθεί από τις οµάδες εργασίας 
του Κ.Ε.Ε. συµπληρώνουν τις ερωτήσεις και ασκήσεις των σχολικών βιβλίων. 
Κατά συνέπεια πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε αυτές. 

4. Η πρόθεση για την περαιτέρω βελτίωση του υλικού που αφορά την αξιολόγηση 
των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου είναι δεδοµένη. Για το λόγο αυτόν παρακαλού-
µε και πάλι τους εκπαιδευτικούς που θα χρησιµοποιήσουν τα βιβλία αυτά κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1998-99 να µας στέλνουν τις παρατηρήσεις και τις 
υποδείξεις τους. Τους διαβεβαιώνουµε ότι όλα τα σχόλιά τους θα µελετηθούν µε 
προσοχή και θα ληφθούν υπόψη από τις οµάδες εργασίας του ΚΕΕ. 

5. Οι επιστηµονικοί συνεργάτες του Κ.Ε.Ε. και εγώ προσωπικά είµαστε στη διάθεση 
όλων των εκπαιδευτικών, για να διευκολύνουµε στο µέτρο των δυνάµεών µας το 
δύσκολο έργο της εφαρµογής στη σχολική πράξη του νέου τρόπου αξιολόγησης 
των µαθητών. 

Τελειώνοντας το σύντοµο αυτόν πρόλογο θα ήθελα να εκφράσω ακόµη µια φορά τις 
θερµές ευχαριστίες µου προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ για την υποστήριξη της 
προσπάθειάς µας, προς τη ∆/νση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από την οποία 
χρηµατοδοτείται το έργο αυτό, προς τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι µας έστειλαν σχόλια 
και παρατηρήσεις σχετικές µε τα βιβλία που κυκλοφόρησαν πέρυσι και, κυρίως, προς 
τους εκλεκτούς συνεργάτες µου στο Κ.Ε.Ε., που µε πραγµατικό ζήλο και ενθουσιασµό 
εργάστηκαν, χωρίς καµιά πρόσθετη αµοιβή, για την αναµόρφωση των βιβλίων αυτών.  

 
Αθήνα, Οκτώβριος 1998 

 
Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Ε. 

 
 
 

Καθηγητής Μιχάλης Κασσωτάκης 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Tο  παρόν τεύχος δεν επιδιώκει να καθορίσει ούτε τους γενικούς σκοπούς 
ούτε τους επιµέρους διδακτικούς στόχους στο µάθηµα της Iστορίας της A' 
Λυκείου. Στηρίζεται στα ισχύοντα αναλυτικά προγράµµατα και στις Οδηγίες του 
Π.Ι. Για τους σκοπούς και τους στόχους αυτούς, που σχετίζονται άµεσα µε τη 
διαδικασία της αξιολόγησης των µαθητών στο αντίστοιχο µάθηµα, θα θέλαµε να 
κάνουµε κάποιες επισηµάνσεις για να γίνει περισσότερο κατανοητό το θεωρητικό 
πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η µεθοδολογία αξιολόγησης, την οποία 
ακολουθούµε. 

O εκπαιδευτικός που διδάσκει το µαθητή Iστορία πρέπει να έχει υπόψη του 
ότι οφείλει να ελέγχει: 

• το βαθµό πρόσληψης και συγκράτησης των ιστορικών πληροφοριών, 
• την κατανόηση των πληροφοριών αυτών. Iδιαίτερη σηµασία επιβάλλεται 
να δοθεί στην κατανόηση αφηρηµένων εννοιών, όπως: δηµοκρατία, 
ιµπεριαλισµός, πανελλήνια ιδέα, έθνος, κράτος, ολιγαρχία, αριστοκρατία 
κ.λπ.* ή άλλων ιστορικών, κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών 
όρων, οι οποίοι συχνά δυσκολεύουν τους µαθητές. Εξυπακούεται ότι 
σχετική προσπάθεια για την κατανόησή τους έχει γίνει κατά τη διδασκαλία 
του µαθήµατος, 

• την ικανότητα σύγκρισης, συσχέτισης, ανάλυσης και αξιολόγησης των 
ιστορικών γεγονότων και φαινοµένων, των παραγόντων που τα 
προκάλεσαν, των συνεπειών τους, των συνθηκών κάτω από τις οποίες 
έγιναν κ.λπ., 

• την ικανότητα διατύπωσης κρίσεων και τεκµηριωµένων προσωπικών 
απόψεων για γεγονότα, πρόσωπα ή καταστάσεις (κοινωνικές, πολιτικές, 
πολιτιστικές, οικονοµικές κ.λπ.), 

• τη χρησιµοποίηση των ιστορικών γνώσεων για την κατανόηση, το 
σχολιασµό ή την ερµηνεία των εξελίξεων ή των συνεπειών (αν αυτό είναι 
δυνατόν) σύγχρονων καταστάσεων ή γεγονότων. 

 

                                                           
*  Αναφερόµαστε σε όρους που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου.  
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Aπό τις µέχρι σήµερα έρευνες στον τοµέα της αξιολόγησης των µαθητών στο 
µάθηµα της Iστορίας (βλ. βιβλιογραφία) αλλά και από την καθηµερινή εµπειρία 
προκύπτει ότι η έµφαση δινόταν στον έλεγχο του πρώτου κυρίως στόχου, 
δηλαδή στη συγκράτηση ιστορικών πληροφοριών.Tην κατάσταση αυτή επέβαλε 
σε σηµαντικό βαθµό το σύστηµα των Γενικών Eξετάσεων, την ευνοούσαν όµως 
και άλλοι παράγοντες, όπως η έλλειψη ειδικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε 
θέµατα αξιολόγησης, η έλλειψη βοηθητικού παιδαγωγικού υλικού, η χρήση ενός 
µόνο διδακτικού εγχειριδίου και η παγίωση µιας µακράς άτυπης παράδοσης ως 
προς τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών. 

Tην κατάσταση αυτή επιδιώκουµε να αλλάξουµε, υποβοηθώντας και 
παρακινώντας συνάµα τον εκπαιδευτικό να εξετάζει και να αξιολογεί 
λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των διδακτικών σκοπών και στόχων της 
Iστορίας. O έλεγχος της αποµνηµόνευσης ιστορικών πληροφοριών δεν πρέπει 
ασφαλώς να παραµεληθεί. Πρέπει όµως να συνδυάζεται και µε άλλους που 
απαιτούν τη δηµιουργική εργασία και την ενεργοποίηση της κρίσης του µαθητή 
και δεν περιστρέφονται αναγκαστικά γύρω από την αναπαραγωγή του 
περιεχοµένου του σχολικού βιβλίου. Aν σε µια εξέταση π.χ. ζητούµε τα αίτια και 
τα αποτελέσµατα µιας πολεµικής σύρραξης, τα οποία αναγράφονται στο βιβλίο ή 
έχουν ειπωθεί από τον καθηγητή στην τάξη (ορισµένοι µπορεί και να τα έχουν 
υπαγορεύσει ή να τα έχουν δώσει σε δικές τους σηµειώσεις), τότε δεν 
καλλιεργούµε ούτε την κρίση ούτε τη συνθετική ικανότητα του µαθητή.  

Aυτό θα ίσχυε αν τα αίτια και τα αποτελέσµατα δεν τα έγραφε το βιβλίο ή δεν 
είχαν ειπωθεί από τον καθηγητή και ο µαθητής καλούνταν να τα αναζητήσει και 
να γράψει την προσωπική του άποψη γι� αυτά, καθώς και για τις συνέπειες της 
συγκεκριµένης κατάστασης, εφόσον φυσικά προκύπτουν από τις γενικότερες 
πληροφορίες που του έχουν δοθεί στο πλαίσιο του µαθήµατος.  

Ερώτηση κρίσης µπορεί να είναι οποιοδήποτε είδος ερώτησης, αρκεί να 
απαιτεί από το µαθητή απαντήσεις οι οποίες προϋποθέτουν παραγωγή 
προσωπικών σκέψεων, συλλογισµών ή συµπερασµάτων, τα οποία στηρίζονται 
στις γνώσεις που έχει αποκτήσει στο µάθηµα της Iστορίας. Με τις ερωτήσεις 
κρίσης ζητούµε από το µαθητή να συγκρίνει, να αναλύει, να αναζητεί τα αίτια και 
τα αποτελέσµατα ενός ιστορικού γεγονότος, να καταλήγει σε συµπεράσµατα κ.α. 
Εννοείται ότι αυτά δε βρίσκονται αυτούσια στα σχολικά βιβλία. 

Mια άλλη σηµαντική διάσταση της αξιολόγησης των µαθητών στην Iστορία 
αφορά στις εργασίες στο σπίτι και στις συνθετικές εργασίες. Mικρός αριθµός 
εκπαιδευτικών φαίνεται να χρησιµοποιεί σήµερα τις εργασίες αυτές για την 
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αξιολόγηση των µαθητών. Είναι ανάγκη όµως να δοθεί σ� αυτές µεγαλύτερη 
σηµασία, υπό τον όρο βέβαια ότι πρόκειται για δηµιουργικές, µικρές ή µεγάλες 
συνθέσεις, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των µαθητών, τους βοηθούν 
στη βαθύτερη κατανόηση της Ιστορίας και καλλιεργούν το πνεύµα της έρευνας 
και της αναζήτησης πηγών άντλησης πληροφοριακού υλικού. Μέσα από τη 
διαδικασία αυτή ο µαθητής µαθαίνει πώς να µαθαίνει.  

Oι εργασίες µπορούν να συσχετίζονται και µε δραστηριότητες που γίνονται 
συλλογικά ή ατοµικά, όπως επισκέψεις σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ή σε 
εκθέσεις ιστορικών τεκµηρίων, ακρόαση διαλέξεων ή συµµετοχή σε σχετικά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα που οργανώνονται από ποικίλους φορείς (ΥΠΠΟ, 
Μουσεία κ.λπ.) µε υπόδειξη του καθηγητή ή ακόµη και µε πρωτοβουλία των 
µαθητών. Καλό είναι πάντως να αφήνουµε πρωτοβουλίες στο µαθητή και 
ευχέρεια επιλογής θέµατος. 

Στη διαδικασία της αξιολόγησης των µαθητών πρέπει να χρησιµοποιούνται 
όλοι οι τύποι των ερωτήσεων, χωρίς να γίνεται µονοµερής χρήση ενός τύπου. 
Καλό είναι να γίνεται συνδυασµός ερωτήσεων ανοιχτού και κλειστού τύπου, κατά 
την κρίση του εκπαιδευτικού, τις ανάγκες της τάξης του και τους συγκεκριµένους 
στόχους του µαθήµατος. Η χρήση των ερωτήσεων αντικειµενικού ή κλειστού 
τύπου ενδείκνυται  κυρίως για τον έλεγχο κατανόησης πληροφοριών µεγάλης 
έκτασης ιστορικής ύλης και καλό είναι να συνδυάζονται και µε ερωτήσεις 
σύντοµης απάντησης.  

Το παρόν τεύχος έχει χαρακτήρα συµβουλευτικό. Στόχος του είναι να 
βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να διαµορφώνει ο ίδιος τις δικές του ερωτήσεις, τα 
δικά του κριτήρια αξιολόγησης, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν µπορεί να 
αξιοποιεί κατάλληλα και τα παραδείγµατα που περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια 
ή στα φυλλάδια αξιολόγησης της Ιστορίας που αποστέλλονται από το ΥΠΕΠΘ. 
Αφήνεται στην ευχέρεια του διδάσκοντα να κρίνει ο ίδιος ποιους τύπους 
ερωτήσεων και σε ποιες περιπτώσεις θα τις χρησιµοποιήσει για την επίτευξη των 
διδακτικών στόχων που προκύπτουν από την ύλη της συγκεκριµένης διδακτικής 
ενότητας και σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που ακολουθεί. 

Η αξιολόγηση και η διδασκαλία είναι δύο όψεις του αυτού νοµίσµατος. 
Αναβαθµισµένη διαδικασία αξιολόγησης προϋποθέτει ποιοτική βελτίωση της 
διδακτικής διαδικασίας στην οποία  πρέπει να δίνεται µεγάλη βαρύτητα. Η 
αξιολόγηση υπηρετεί τη διδακτική πράξη µέσα από τη συνεχή διαδικασία της 
ανατροφοδότησης. 
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Η βελτίωση των µεθόδων αξιολόγησης είναι υπόθεση όλων των εκπαιδευτικών. 
Γι� αυτό οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις των συναδέλφων θα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµες. Όσοι επιθυµούν να στείλουν παρατηρήσεις και παραδείγµατα 
ερωτήσεων στο µάθηµα της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου, για να συµπεριληφθούν στην 
τράπεζα ερωτήσεων, µπορούν να απευθύνονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση:   

 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Αδριανού 91, Αθήνα  
ή  στο FAX: 33.15.493 

 
Αθήνα, Σεπτέµβριος 1998 

 
 

Η Οµάδα Σύνταξης  
 

 
 


