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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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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Το παρόν τεύχος, το οποίο προσφέρει υποστηρικτικό υλικό για την 
αξιολόγηση των µαθητών της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης του 
Ενιαίου Λυκείου στο µάθηµα των Λατινικών, καλύπτει ολόκληρη τη διδακτέα 
ύλη και υπηρετεί το βασικό σκοπό του µαθήµατος όπως αυτός ορίζεται στο 
ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών.  

Κατά τη διδασκαλία και την αξιολόγηση ο διδάσκων πρέπει να έχει υπόψη 
τους επιµέρους στόχους κάθε ενότητας, οι οποίοι παρατίθενται στις τελευταίες 
σελίδες του σχολικού εγχειριδίου. Με βάση αυτούς τους στόχους εκπονήσαµε 
τις ασκήσεις-ερωτήσεις, που τροφοδοτούν κυρίως τον γνωστικό τοµέα και, 
συγκεκριµένα, αφορούν σε διαδικασίες που έχουν άµεση σχέση µε τη γνώση 
των γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων. Αλλά µια και δεν υπάρχει 
ερώτηση που να µπορεί να απαντηθεί χωρίς να λειτουργήσει η αξιολόγηση ή η 
κρίση του µαθητή, µπορούµε να πούµε ότι µε αυτές τις ερωτήσεις υλοποιούµε 
όλους τους στόχους της αξιολόγησης του γνωστικού τοµέα. Οι λεξιλογικές λ.χ. 
ασκήσεις εξετάζουν τη γνώση λεξιλογίου, δεξιότητες κατανόησης εξετάζουν οι 
σχετικές µε το περιεχόµενο του κειµένου. Η ικανότητα µετατροπής εξετάζεται 
µε µεταφραστικές ασκήσεις, η δεξιότητα της προέκτασης διερευνάται µε 
ασκήσεις σε κατασκευασµένα λατινικά κείµενα, η ευχέρεια εφαρµογής µπορεί 
να διαπιστωθεί µε ασκήσεις χρήσης λεξιλογίου, καθώς και µε ασκήσεις 
σύνδεσης στοιχείων θεωρίας µε παραδείγµατα. Βέβαια, οι διάφοροι στόχοι είναι 
πιθανόν σε πολλές περιπτώσεις να επικαλύπτονται, αφού τα όριά τους δεν είναι 
πάντοτε απολύτως σαφή. Έτσι, όταν δίνουµε λέξεις για την παραγωγή 
προτάσεων, δοκιµάζουµε και τη συνθετική ικανότητα των µαθητών. 

Αποφύγαµε (όπως και στο προηγούµενο τεύχος της Β΄ Λυκείου) την 
κατηγοριοποίηση των ασκήσεων σε γραµµατικές, συντακτικές, ετυµολογικές, 
σηµασιολογικές, επειδή για τη λύση τους απαιτούνται διεργασίες σε 
περισσότερα του ενός επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (µορφολογία, σύνταξη, 
σηµασιολογία). Για να απαντηθεί λ.χ. µια άσκηση συµπλήρωσης κενών 
απαιτείται η γνώση των σηµασιών των λέξεων, αλλά και η γνώση διαφόρων 
µορφοσυντακτικών φαινοµένων. Για το λόγο αυτό προτιµήσαµε την 
κατηγοριοποίηση των ασκήσεων σε ασκήσεις ανοικτού και κλειστού 
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(αντικειµενικού) τύπου. Βέβαια οι γραµµατικές και συντακτικές ασκήσεις, 
δεδοµένου ότι το αποτέλεσµά τους είναι αντικειµενικό, χαρακτηρίζονται από 
πολλούς ως ερωτήσεις αντικειµενικού (κλειστού) τύπου· από άλλους όµως 
θεωρούνται ερωτήσεις ανοικτού τύπου σύντοµης απάντησης, και αυτή την 
επιστηµονική άποψη ακολουθήσαµε. Άλλωστε η ποιότητα µιας άσκησης 
εξαρτάται από το περιεχόµενό της και όχι από τον τύπο της. 

Βάσει του Π.∆. 246 (ΦΕΚ 183/31-7-98, άρθρο 18), το οποίο αναφέρεται στην 
αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου, όσον αφορά τον τρόπο εξέτασης 
των µαθητών της Γ΄ Λυκείου στο µάθηµα των Λατινικών ισχύουν τα εξής: 

α) ∆ίνεται διδαγµένο κείµενο 10-15 στίχων και ζητείται από τους µαθητές 
να το µεταφράσουν στη Νέα Ελληνική (25 µονάδες).  

β) ∆ίνονται 4 παρατηρήσεις, από το διδαγµένο, [2 γραµµατικές (15 x 2 = 30 
µονάδες) και 2 συντακτικές (15 x 2 = 30 µονάδες)], οι οποίες µπορεί να 
αναλύονται σε υποερωτήµατα διαφόρων τύπων. Αν χρησιµοποιούνται 
ερωτήσεις κλειστού τύπου, ο αριθµός τους θα πρέπει να είναι επαρκής για 
την επίτευξη έγκυρου αποτελέσµατος και η απάντηση στις ερωτήσεις θα 
πρέπει να είναι δυνατή στο πλαίσιο του διαθέσιµου χρόνου. Σε 
περίπτωση κατά την οποία ένα θέµα αναλύεται σε υποερωτήµατα, η 
βαθµολογία που προβλέπεται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις 
επιµέρους ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων 
καθορίζεται διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας γι’ αυτές. 

γ) ∆ίνεται ένα απλό αδίδακτο πεζό κείµενο 5-7 στίχων (από τον Καίσαρα, 
τον Κικέρωνα ή τον Κορνήλιο Νέπωτα) και ζητείται από τους µαθητές να 
το µεταφράσουν (15 µονάδες). Φυσικά, προς διευκόλυνση των µαθητών 
δίνονται οι άγνωστες λέξεις του κειµένου που δεν εµπεριέχονται στο 
λεξιλόγιο των διδακτικών εγχειριδίων, τα οποία διδάσκονται στις δύο 
τελευταίες τάξεις του Λυκείου, όπως και η ερµηνεία πιθανών 
ιδιωµατικών εκφράσεων και κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί από την 
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αναγκαίο. 
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Η εξέταση των µαθητών στο αδίδακτο κείµενο αποσκοπεί στον περιορισµό 
της αποµνηµόνευσης και στην εµπέδωση του λεξιλογίου που διδάχθηκαν στις 
δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Είναι γνωστό ότι αρκετοί µαθητές 
αποµνηµονεύουν τη µετάφραση του διδαγµένου κειµένου. Με την εισαγωγή 
του αδίδακτου ως µεταφραστικής άσκησης υπηρετούνται οι στόχοι µιας 
αξιολόγησης που επιδιώκει να καλλιεργήσει την κρίση και να προβάλει τις 
γνώσεις του µαθητή. Ο νέος τρόπος αξιολόγησης των µαθητών της Γ΄ τάξης 
ελπίζουµε ότι θα δώσει κάποιο ερέθισµα στους συναδέλφους, που θέλουν, να 
ασχοληθούν περισσότερο µε τη λατινική γραµµατεία και να φέρουν τους 
µαθητές τους σε επαφή µε εύκολα κείµενα της λατινικής λογοτεχνίας. Για τη 
διδασκαλία των κειµένων αυτών δεν απαιτείται ξεχωριστή διδακτική ώρα. Ο 
διδάσκων, στο πλαίσιο των ασκήσεων, µπορεί να δίνει µικρά κείµενα 5-7 
σειρών µαζί µε τις άγνωστες λέξεις (τέτοια κείµενα θα βρει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
του παρόντος τεύχους) για εξάσκηση των µαθητών στη µετάφραση. Τονίζουµε 
ότι το αδίδακτο πρέπει να αντιµετωπίζεται ως άσκηση µετάφρασης. 
Εποµένως ο διδάσκων δεν πρέπει να προβαίνει σε εξονυχιστική γραµµατική και 
συντακτική ανάλυση, αλλά να δίνει στο µαθητή εκείνα τα στοιχεία που 
θεωρούνται απαραίτητα, ώστε να κατανοήσει και να µεταφράσει το κείµενο. 
Χρειάζεται εδώ να τονιστεί ότι η µετάφραση αδίδακτου κειµένου υπηρετεί το 
βασικό σκοπό της διδασκαλίας του µαθήµατος, όπως αυτός ορίζεται στο 
Πρόγραµµα Σπουδών: “Να µάθουν οι µαθητές τα στοιχεία της λατινικής 
γλώσσας και να γίνουν ικανοί να διαβάζουν, να µεταφράζουν και να 
κατανοούν απλά λατινικά κείµενα”.  

Στη µετάφραση αξιολογείται:  
α) η ικανότητα της απόδοσης, η πιστότητα, η κυριολεξία, και 
β) η ικανότητα µεταφοράς ενός κειµένου από τη µια γλώσσα στην άλλη 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νεοελληνικού λόγου. Πρέπει να 
αποφεύγεται η µηχανική και τυποποιηµένη µετάφραση.  

Οι ασκήσεις που καταχωρίζονται στις επόµενες σελίδες δεν είναι δυνατόν να 
απαντηθούν όλες µέσα στην σχολική τάξη, αφού ο διαθέσιµος χρόνος για τη 
διδασκαλία του µαθήµατος είναι αρκετά περιορισµένος. Στόχος µας είναι να 
προσφέρουµε αρκετό υλικό, ώστε ο διδάσκων να έχει όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής ασκήσεων, για να τις χρησιµοποιήσει είτε 
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κατά τη διδασκαλία είτε κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών· 
σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει να επιλέγει, µε ιδιαίτερη προσοχή, τις 
ερωτήσεις που θα χρησιµοποιήσει και να αποφεύγει την υπερφόρτωση των 
µαθητών µε πλήθος ασκήσεων και εργασιών. Τονίζουµε επίσης ότι ο 
συνάδελφος πρέπει να αξιοποιεί και τις ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου. 

Οι ασκήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν καθαρά παραδειγµατικό 
χαρακτήρα, δεν είναι δεσµευτικά. Φιλοδοξία µας δεν είναι να προσφέρουµε 
πρότυπα παραδείγµατα. Πιστεύουµε όµως ότι θα προσφέρουν στήριξη στο 
συνάδελφο και θα τον διευκολύνουν, αν δεν τον ικανοποιούν απόλυτα, να 
κατασκευάσει τις δικές του ασκήσεις και τα δικά του κριτήρια, που να 
ανταποκρίνονται στο επίπεδο της τάξης του και στις δικές του απαιτήσεις. Αν οι 
συνάδελφοι διατυπώσουν και θέσουν υπόψη µας προτάσεις πιο εύστοχες, πιο 
ποιοτικές, καλόπιστες παρατηρήσεις και υποδείξεις, αυτό θα είναι προς όφελος 
όλων. 

 
 


