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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με τα τελευταία βιβλία αξιολόγησης των µαθητών, που πρόκειται να
δηµοσιευθούν στις αρχές του 2000, 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
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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

Η οµάδα σύνταξης, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα αναφέρονται στο βιβλίο
«Η αξιολόγηση των µαθητών στο Λύκειο – Γενικές οδηγίες και στοιχεία
µεθοδολογίας» Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Κ.Ε.Ε. – Αθήνα 1999, καθώς και τις ιδιαιτερότητες
του µαθήµατος της Κοινωνιολογίας, κρίνει απαραίτητο να κάνει τις ακόλουθες
επισηµάνσεις:
Οι ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου που περιέχονται σ’ αυτό το
τεύχος είναι ενδεικτικές. Οι απαντήσεις όλων των ερωτήσεων βρίσκονται στο
σχολικό βιβλίο. Για τους παραπάνω λόγους περιοριζόµαστε σε διευκρινιστικές
οδηγίες που αφορούν τις προτεινόµενες εργασίες για το σπίτι.
Οι εργασίες για το σπίτι προτείνονται ενδεικτικά και µπορούν, σύµφωνα µε
το βαθµό δυσκολίας κατά την κρίση του καθηγητή, να αποτελέσουν:
Α. Μικρές εργασίες, όπως π. χ. ο σχολιασµός µιας πρότασης του σχολικού
βιβλίου µε τη βοήθεια πρόσθετων πληροφοριών που δίνονται στις πηγές του
παρόντος τεύχους.
Β. Συνθετικές-δηµιουργικές εργασίες που µπορεί να είναι:
1) Η γραπτή ανάπτυξη ενός θέµατος µε τη βοήθεια των γνώσεων που
αποκτήθηκαν από τη διδασκαλία της συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας
και των πληροφοριών που αντλούνται από τις πηγές που παραθέτονται.
2) Η συλλογή και ταξινόµηση πληροφοριών που αφορά ένα συγκεκριµένο
θέµα µε τη βοήθεια, είτε µιας προτεινόµενης βιβλιογραφίας, είτε
εµπειριών από την καθηµερινή τριβή των µαθητών µε την κοινωνική
πραγµατικότητα.
3) ∆ιεξαγωγή µικρής έρευνας στα πλαίσια του σχολείου µε τη βοήθεια του
Καθηγητή.
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Οι εργασίες στο σπίτι θα αναθέτονται στους µαθητές, αφού πρώτα έχει
διαπιστωθεί και καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριµένο θέµα.
Ορισµένες εργασίες επίσης µπορούν ανάλογα µε το διαθέσιµο χρόνο να
διεξάγονται στο σχολείο.
Οι στόχοι των εργασιών είναι οι εξής:
1) Η εµπέδωση, εµβάθυνση και προέκταση της διδακτέας ύλης.
2) Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
Ο µαθητής δεν πρέπει να αντιµετωπίζει το µάθηµα της κοινωνιολογίας ως
στείρα αποµνηµόνευση γνώσεων, αλλά να του παρέχεται η ελευθερία να
κρίνει, να συγκρίνει, και να καταλήγει σε προσωπικές απόψεις. Οι απόψεις
αυτές θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε σκέψεις που µπορεί µεν να είναι
προσωπικές,

αλλά

θα

στηρίζονται

σε

σύγχρονες

επιστηµονικές

κοινωνιολογικές θεωρίες.
3) Η ανάπτυξη της συνθετικής δηµιουργικής ικανότητας των µαθητών.
∆ίνοντας στο µαθητή τη δυνατότητα της αυτενέργειας, µπορεί να
ανακαλύψει τη δηµιουργική ικανότητά του να εκτελέσει µια εργασία.
4) Η καλλιέργεια της διερευνητικής στάσης των µαθητών απέναντι στη γνώση.
Να µάθουν οι µαθητές να ανατρέχουν σε πηγές πέρα από τα σχολικά
εγχειρίδια. Οι πηγές αυτές µπορεί να είναι βιβλία που τους προτείνει ο
καθηγητής, επιστηµονικά περιοδικά, εφηµερίδες, κ.α.
5) Η κατανόηση, η εµβάθυνση και η κοινωνιολογική προσέγγιση των γνώσεων
που αποκτήθηκαν σε προηγούµενες τάξεις ( έννοιες όπως: κοινωνική δοµή,
κοινωνική τάξη, κοινωνικό σύστηµα, κοινωνικός θεσµός, στερεότυπο, κ.α.)
6) Η συνειδητοποίηση από τους µαθητές ότι η Κοινωνιολογία είναι µια
επιστήµη «ζωντανή».
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Αυτό σηµαίνει ότι οι γνώσεις που προσκτώνται µε τη διδασκαλία του
µαθήµατος έχουν πρωταρχικά ως στόχο να βοηθήσουν το σηµερινό νέο και
αυριανό πολίτη να κατανοεί και να αντιµετωπίζει τα κοινωνικά προβλήµατα
που υπάρχουν και τα καινούργια που ανακύπτουν λόγω της συνεχώς
µεταβαλλόµενης

κοινωνικής

πραγµατικότητας

(προβλήµατα

όπως

η

ξενοφοβία, ο ρατσισµός, η εγκληµατικότητα, τα ναρκωτικά, η ανεργία, οι
προκαταλήψεις,

τα

στερεότυπα,

η

«κρίση»

αξιών,

ο

γρήγορος

µετασχηµατισµός των θεσµών, οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της
τεχνολογίας, κ.λ.π.).
7) Η εξοικείωση των µαθητών µε την έρευνα, είτε µε τη βοήθεια της
βιβλιογραφίας που τους προτείνει ο Καθηγητής (π.χ. έρευνες που διεξάγονται
στην Ελλάδα από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ή άλλα
Ερευνητικά Κέντρα ), είτε µε τη διεξαγωγή µικρής έρευνας µε τη σύνταξη
ερωτηµατολογίου.
Στην περίπτωση αυτή οι µαθητές µπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια
συναδέλφων της πληροφορικής ( για τη στατιστική ανάλυση στοιχείων,
δηµιουργία πινάκων κ.λ.π.). Έτσι οι µαθητές συνδέουν τη σχολική γνώση µε
την τεχνολογία.
8) Η καλλιέργεια στους µαθητές του πνεύµατος της συνεργασίας, της
οµαδικότητας και της συλλογικής προσπάθειας, µε την ανάθεση οµαδικών
εργασιών.
Το πνεύµα αυτό βοηθάει στην άρση τυχόν ανταγωνισµών που µπορούν να
δηµιουργηθούν

σε

όλα

τα

συστήµατα

αξιολόγησης

της

ατοµικής

προσπάθειας.
9) Η δηµιουργία και ανάπτυξη στους µαθητές αισθήµατος αυτοεκτίµησης,
αυτοσεβασµού και σεβασµού του «άλλου».
Με αυτό τον τρόπο, µαθαίνουν πρώτα απ’ όλα να έχουν καλή σχέση µε τον
εαυτό τους και µε τους άλλους καθώς και να οραµατίζονται υγιείς λύσεις για την
επίλυση των προσωπικών και κοινωνικών προβληµάτων.
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Σ’ αυτήν την προσπάθεια η Οµάδα Σύνταξης ζητεί τη βοήθεια των
Συναδέλφων και θα περιµένει την αποστολή παρατηρήσεων, σχολίων, απόψεων,
προτάσεων και υποδειγµάτων κριτηρίων αξιολόγησης στο Κ.Ε.Ε.
Η ταχυδροµική διεύθυνση είναι:
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αδριανού 91, 10556, Αθήνα
E-mail : lawsoc@kee.gr
Αθήνα, Ιούνιος 2000
Η Οµάδα Σύνταξης
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