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ΑΝΤΙ   ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 

Σηµαντικές καινοτοµίες που αφορούν το περιεχόµενο της διδασκαλίας και τη 
µεθοδολογία της καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών εισάγονται µε 
την πρόσφατη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στο Ενιαίο Λύκειο. Σκοπός των 
αλλαγών αυτών είναι η ποιοτική  αναβάθµιση της διδακτικής πράξης, η 
µετάθεση της έµφασης  από τη στείρα αποµνηµόνευση στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης και της δηµιουργικής ικανότητας των µαθητών και η 
γενικότερη προσαρµογή του Λυκείου στις σύγχρονες κοινωνικές, οικονοµικές, 
πολιτιστικές και επιστηµονικές εξελίξεις.       
Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, θέλοντας να συµβάλει ενεργώς στην 

προσπάθεια αυτή και να διευκολύνει το έργο των εκπαιδευτικών  που καλούνται 
να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση των παραπάνω 
αλλαγών, ετοίµασε ειδικά τεύχη µε µεθοδολογικές οδηγίες και ενδεικτικά 
παραδείγµατα ερωτήσεων και δοκιµασιών αξιολόγησης των µαθητών σε πολλά 
σχολικά µαθήµατα.  
Τα τεύχη αυτά διανεµήθηκαν κατά το περασµένο σχολικό έτος σε όλα τα 

Λύκεια της χώρας και έγιναν ευµενώς δεκτά από τους καθηγητές που δίδαξαν 
πέρυσι στην Α΄τάξη του Ενιαίου Λυκείου. Το υποστηρικτικό αυτό υλικό, αφού 
βελτιώθηκε µε βάση τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των εκπαιδευτικών, 
επανεκδίδεται φέτος. Για να είναι η εργασία αυτή εύχρηστη στην καθηµερινή 
διδακτική πράξη, ακολουθήσαµε στην παρουσίαση των διαφόρων ερωτήσεων 
και ασκήσεων τη διάταξη  που υπάρχει στα αντίστοιχα σχολικά βιβλία  της 
Άλγεβρας και της Γεωµετρίας. Στην επόµενη έκδοση της θα λάβουµε υπόψη και 
το νέο  βιβλίο της Γεωµετρίας. 
Παραδίνοντας  τα νέα τεύχη στους εκπαιδευτικούς  επιθυµώ να τονίσω ότι 

όσα περιλαµβάνονται σ� αυτά έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα και στοχεύουν 
στο να τους βοηθήσουν να χρησιµοποιούν στη διδακτική πράξη ποικιλία 
τρόπων και µεθόδων αξιολόγησης των µαθητών, από την οποία προκύπτει πιο 
έγκυρο και πιο αξιόπιστο αποτέλεσµα. Αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν 
τη δυνατότητα να τροποποιούν τις ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν 
βιβλίο µε στόχο την προσαρµογή τους στις ιδιαιτερότητες των τµηµάτων στα 
οποία διδάσκουν. Ευνόητο είναι, επίσης, ότι µπορούν να εκπονούν και 
ερωτήσεις που δεν υπάρχουν στο βιβλίο αυτό. Οι εποικοδοµητικές 
παρατηρήσεις και  προτάσεις τους για τη βελτίωση του περιεχοµένου του 
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παρόντος βιβλίου και του τρόπου αξιολόγησης των µαθητών γενικότερα 
εξακολουθούν  και φέτος  να είναι και αναγκαίες και ευπρόσδεκτες.  
Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω ότι στόχος µας είναι η ποιοτική βελτίωση της 

αξιολόγησης και όχι η αύξηση του εξεταστικού φόρτου των µαθητών. Για το 
λόγο αυτόν η χρήση τόσο των ολιγόλεπτων και ωριαίων κριτηρίων 
αξιολόγησης, όσο και η ανάθεση εργασιών στο σχολείο και στο σπίτι πρέπει να 
γίνονται µε σύνεση και φειδώ. Η αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός. Πρέπει να 
υπηρετεί τη διδακτική διαδικασία, µέσα από τη συνεχή ανατροφοδότησή της, να 
συνεισφέρει στη βελτίωσή της και, κυρίως, να προωθεί τη µάθηση.      
Μ� αυτό το πνεύµα πρέπει να αξιοποιηθεί και το περιεχόµενο του βιβλίου 

αυτού. Για την καλύτερη χρήση του έχοµε την πρόθεση να πραγµατοποιήσουµε 
ειδικά σεµινάρια  για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να εφαρµόσουν στη 
σχολική πράξη όσα προτείνουµε.  
Τελειώνοντας τον πρόλογο αυτό  θα  ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του προηγούµενου σχολικού έτους 
είχαν την καλοσύνη να µας στείλουν σχόλια και παρατηρήσεις, τα οποία 
προσπαθήσαµε να αξιοποιήσουµε στο µέτρο του δυνατού. 
Ευχαριστώ ακόµη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων για την ηθική και ουσιαστική στήριξη της  προσπάθειάς µας 
καθώς και τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ και ιδιαίτερα τη ∆ιεύθυνση 
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από την οποία χρηµατοδοτείται το έργο της 
εκπόνησης νέων τρόπων αξιολόγησης των µαθητών.  
Περισσότερο, όµως, από όλους επιθυµώ να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς 

συνεργάτες µου στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, οι οποίοι µε  αξιέπαινο 
ζήλο  εργάστηκαν για  τη σύνταξη των τευχών αυτών. Η καλύτερη αναγνώριση 
της εργασίας τους θα είναι  η αξιοποίησή της στην καθηµερινή διδακτική πράξη.    

 
Αθήνα,  Ιούλιος 1998 
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