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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 υπο-
στήριξης 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 συµβου-
λευτικό χαρακτήρα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από 
αυτό ό,τι θεωρούν πως ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες τους, να το τροποποιή-
σουν 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 
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παραδείγµατα από τις ερωτήσεις αυτές µε κριτήριο την 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 
ερωτήσεων βοηθεί τον εκπαιδευτικό να διαµορφώσει µόνος του µέσα εξέτασης 
που ανταποκρίνονται στις ικανότητες των µαθητών του και έχουν παράλληλα 
εγκυρότητα και διακριτότητα. Οι ερωτήσεις που θεωρούνται από τους διδά-
σκοντες δύσκολες για τους µαθητές τους πρέπει να χρησιµοποιούνται µε 
µεγάλη φειδώ 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 παρακα-
λούµε και πάλι τους εκπαιδευτικούς που θα χρησιµοποιήσουν τα βιβλία αυτά κα-
τά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1998-99 να µας στέλνουν τις παρατηρήσεις 
και τις υποδείξεις τους. Τους διαβεβαιώνουµε ότι όλα τα σχόλιά τους θα µελε-
τηθούν 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 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Το µάθηµα της Έκφρασης - Έκθεσης παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία ως 

προς τον καθορισµό των επί µέρους διδακτικών στόχων, καθώς και ως προς τον 
έλεγχο της επίτευξής τους. Η δυσκολία οφείλεται στο γεγονός ότι σ� αυτά τα 
βιβλία η προσέγγιση της γλώσσας επιχειρείται µέσα από ένα ευρύτατο φάσµα 
χρήσεων, όπου οι διάφορες επικοινωνιακές λειτουργίες διαπλέκονται και 
επικαλύπτονται. Συνεπώς, είναι δύσκολο να καθοριστούν παράµετροι τόσο για 
την ανάλυση και τη µελέτη του γνωστικού αντικειµένου, όσο και για την 
αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών σ� αυτό. Γι� αυτόν το λόγο θα ήταν 
αποτελεσµατικότερο για τη διδακτική πράξη αν κάθε φορά ο διδάσκων 
περιόριζε τα ζητούµενα σε µία συγκεκριµένη µεταβλητή της γλωσσικής 
επικοινωνίας, ώστε να γίνεται πιο ευχερής ο έλεγχος της επιτυχίας των (συχνά 
σύνθετων) διδακτικών στόχων και πιο αντικειµενική η αξιολόγηση της 
επίδοσης των µαθητών. 
Βασική θεωρητική αρχή των βιβλίων της Έκφρασης - Έκθεσης είναι η 

επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε γλωσσικό 
στοιχείο και κάθε επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης (µορφολογικό, δοµικό, 
σηµασιολογικό, προτασιακό, υπερπροτασιακό) είναι σκόπιµο να µελετάται ως 
προς τη λειτουργία και την αποτελεσµατικότητα του σε ορισµένο θεµατικό 
πλαίσιο και σε συγκεκριµένη επικοινωνιακή περίσταση. Αυτή η αρχή προκύπτει 
από την ίδια την υφή της γλώσσας: η φυσιολογική γλωσσική συµπεριφορά δεν 
συνίσταται στην παραγωγή µεµονωµένων φράσεων ή προτάσεων αλλά στην 
πρόσληψη και στη σύνθεση (περισσότερου ή λιγότερου αρθρωµένου) λόγου 
σε πραγµατικές καταστάσεις.  
Προτείνουµε λοιπόν να βασιστεί η αξιολόγηση σε α ν α λ υ τ ι κ ο ύ ς  και 

σ υ σ τ η µ α τ ο π ο ι η µ έ ν ο υ ς  στόχους, έτσι ώστε κάθε άσκηση να ελέγχει 
ένα ή ορισµένα δεδοµένα της διδασκαλίας. Αλλά και έτσι ώστε το σύνολο των 
ασκήσεων να αναπτύσσει ένα σύστηµα από δεξιότητες κατανόησης και, 
ιδιαίτερα, παραγωγής λόγου (: όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος των βιβλίων της 
σειράς «Έκφραση - Έκθεση», ο κεντρικός στόχος τους είναι να αναπτύξουν οι 
µαθητές την ικανότητα σύνθεσης κειµένων, δηµιουργίας λόγου). 
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Ως προς την παραγωγή κειµένων, τις ενότητες του διδακτικού εγχειριδίου 
διατρέχουν οι εξής γενικοί στόχοι: 

 
1. Να συνειδητοποιήσει ο µαθητής ότι δηµιουργώντας κάθε στιγµή το λόγο 

του έχει τη δυνατότητα να ε π ι λ έ γ ε ι  κάθε λέξη και φράση ανάµεσα σε 
άλλες λέξεις και φράσεις που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στην ίδια 
θέση. Το κριτήριο αυτών των συνεχών επιλογών είναι όχι µόνο η σηµασία αλλά 
και οι υποδηλώσεις κάθε λέξης και φράσης στη συγκεκριµένη περίσταση καθώς 
και η επικοινωνιακή επενέργεια στον ακροατή ή τον αναγνώστη (π.χ. έµφαση, 
ειρωνεία, υπαινιγµός, παραστατικότητα). 

2. Να κατανοήσει ο µαθητής ότι κάθε κείµενο διαµορφώνεται βάσει 
ορισµένων εξωγλωσσικών περιορισµών: των προθέσεων του δηµιουργού, των 
σχέσεων ανάµεσα στο δηµιουργό και τον ή τους αναγνώστη/ες, του χρόνου και 
του χώρου που έχει στη διάθεσή του ο δηµιουργός για να συντάξει το κείµενο 
κλπ. Ο απώτερος στόχος αυτής της κατανόησης είναι να αναπτύξει ο µαθητής 
δεξιότητες προσαρµογής των λόγων και των γραπτών του στους περιορισµούς 
της εκάστοτε δεδοµένης επικοινωνιακής περίστασης, ώστε να είναι τα κείµενά 
του κ α τ ά λ λ η λ α  και α π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ά.  

 
Φυσικά, αυτοί οι στόχοι εξειδικεύονται σε κάθε ενότητα, ανάλογα µε τις 

χρήσεις της γλώσσας και τις πλευρές της επικοινωνίας τις οποίες πραγµατεύεται 
η ενότητα. Σ� αυτούς τους ειδικούς στόχους καθώς και στις συγκεκριµένες 
ασκήσεις µε τις οποίες µπορεί να ελεγχθεί η επίτευξή τους και να αξιολογηθεί η 
επίδοση των µαθητών αναφέρεται κάθε εισαγωγή στις ασκήσεις της αντίστοιχης 
ενότητας.  
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Για τις ασκήσεις και των τριών ακόλουθων ενοτήτων γενικά ισχύει ότι: 
α) Έχει καταβληθεί προσπάθεια, ώστε κάθε άσκηση να εγγράφεται στο όλο 
θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχτηκαν τα βιβλία της σειράς «Έκφραση - 
Έκθεση» και να υπηρετεί τη γενική σκοπιµότητα της συγγραφής τους.  

β) Το περιεχόµενο των προς εξέταση λέξεων, φράσεων, προτάσεων και 
κειµένων σ� αυτές τις ασκήσεις έχει προφανή συνάφεια µε το θέµα της 
αντίστοιχης ενότητας. 

γ) Οι ασκήσεις κάθε ενότητας έχουν εκπονηθεί έτσι ώστε να ελέγχουν την 
ανάπτυξη των ειδικών δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής λόγου, τις 
οποίες πραγµατεύεται κάθε ενότητα. 

δ) Ο συνδυασµός των ασκήσεων κάθε ενότητας αποτελεί ένα σύστηµα για τον 
έλεγχο της επίδοσης των µαθητών επί του συνολικού αντικειµένου της 
ενότητας.  

ε) Οι προτεινόµενες ασκήσεις αποτελούν παραδείγµατα και όχι υποδείγµατα. 
Αυτό θα πει ότι ο καθηγητής µπορεί να καταρτίσει δικές του ασκήσεις 
βοηθούµενος από το πνεύµα, τους τύπους και το περιεχόµενο των 
προτεινόµενων ασκήσεων. 

 
Επιπλέον, θεωρούµε σκόπιµο να δοθούν οι εξής περαιτέρω διευκρινίσεις: 

• Οι προτεινόµενες ασκήσεις σε καµιά περίπτωση δεν έρχονται να 
υποκαταστήσουν εκείνες του σχολικού βιβλίου. Στην πραγµατικότητα 
συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο: ο ένας γενικός σκοπός της εκπόνησής τους 
είναι η ανάδειξη, η αξιοποίηση της ύλης κάθε ενότητας (o άλλος γενικός 
σκοπός είναι, βέβαια, η πληρέστερη και δικαιότερη αξιολόγηση). 

�  Οι προτεινόµενες ασκήσεις µε τον παραδειγµατικό τους χαρακτήρα, µπορούν 
να βοηθήσουν το διδάσκοντα να βελτιώσει την ποιότητα των ερωτήσεων 
που ο ίδιος υποβάλλει, (εφόσον αυτή η ποιότητα εξαρτάται όχι µόνο από τη 
θεωρητική κατάρτισή του αλλά και από την εµπειρία του ως προς τη 
σύνταξη ασκήσεων) και να ενισχύσει την ευελιξία και τη δηµιουργικότητά 
του (Θεοφιλίδης 1988, σ. 17). 

�  Συµβάλλουν στη συγκεκριµενοποίηση των επί µέρους διδακτικών στόχων 
της ενότητας και έτσι βοηθούν στην αποτελεσµατικότερη διδασκαλία, αλλά 
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και στον ευχερέστερο και αντικειµενικότερο έλεγχο των αποτελεσµάτων 
της. 

�  Φωτίζουν και στηρίζουν τις θεωρητικές θέσεις του σχολικού βιβλίου 
δίνοντας ιδέες στον καθηγητή, ώστε να επινοήσει δικές του ασκήσεις και να 
καθοδηγήσει τα παιδιά σε εφαρµογές αυτών των θέσεων.  

�  Αξιοποιούν τµήµατα της ύλης του σχολικού βιβλίου για τα οποία συνήθως 
δεν µένει χρόνος για τη διδασκαλία τους στην τάξη.  
Συνεπώς, αυτές οι ασκήσεις εµπλουτίζουν τις αρχές σύνταξης ασκήσεων που 
ήδη εφαρµόζει ο καθηγητής -εφόσον ούτως ή άλλως χρειάζεται να 
συντάσσει δικές του ερωτήσεις- και δεν υποκαθιστούν αυτές του βιβλίου.  

• Οι προτεινόµενες ασκήσεις εγγράφονται στη διευρυµένη έννοια της 
αξιολόγησης, έτσι όπως έχει αναλυθεί στο τεύχος «Αξιολόγηση των 
µαθητών της Α΄ τάξης Λυκείου» (ΟΕ∆Β 1997). Αυτό σηµαίνει ότι: 

�  ∆εν είναι όλες οι ασκήσεις κατάλληλες για όλες τις τάξεις και όλες τις 
συνθήκες διδασκαλίας και ούτε σχεδιάστηκαν µε αυτόν το σκοπό. Κάθε 
εκπαιδευτικός «κρατάει» το πνεύµα, τις αρχές σύνταξης και τις γενικές ιδέες 
των ασκήσεων και προσαρµόζει το περιεχόµενό τους στις ανάγκες των 
δικών του µαθηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, προσαρµόζει το βαθµό δυσκολίας 
των ασκήσεων στο µέσο επίπεδο των δικών του µαθητών και διαµορφώνει 
τις σηµασίες των προτάσεων και των κειµένων, έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και να ταιριάζουν µε τα βιώµατα των 
µαθητών του. 

�  Η χρήση των προτεινόµενων ασκήσεων είναι πολλαπλή: εκτός από τη 
γραπτή, εξατοµικευµένη και χρονοµετρηµένη δοκιµασία, µπορούν να 
δοθούν ως προφορικές ασκήσεις ή ως οµαδικές εργασίες µέσα στην τάξη. 
 
Για την αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων των διαφόρων 

ενοτήτων έχουν χρησιµοποιηθεί οι εξής τύποι ασκήσεων: 
 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
Κάθε άσκηση ζητεί τη σύνθεση µιας παραγράφου όχι απλώς επί ενός 

θέµατος, αλλά βάσει ορισµένων και ρητά διατυπωµένων περιορισµών, οι οποίοι 
προβλέπονται από την ύλη της αντίστοιχης ενότητας.  
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• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
Με τέτοιες ασκήσεις ελέγχεται η εµπέδωση του θεωρητικού µέρους της 

ενότητας, καθώς και η ικανότητα παραγωγής (σύντοµου ή περισσότερου 
εκτεταµένου) λόγου, κατάλληλου για να επιτελέσει ορισµένη λειτουργία σε 
δεδοµένη περίσταση. Γενικά στις εκφωνήσεις των ερωτήσεων που ζητούν 
παραγωγή λόγου έχει καταβληθεί προσπάθεια να προσδιορίζεται ο νοερός 
αποδέκτης του κειµένου: «Γενικώς τα παιδιά βοηθούνται στο γράψιµο όταν το 
θέµα είναι ενδιαφέρον για αυτά και όταν ζητείται η προσαρµογή του κειµένου 
ανάλογα µε το αναγνωστικό κοινό» (Κωσταρίδου - Ευκλείδη 1997, σ. 287). 
 
• Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
Τα επί µέρους είδη αυτού του τύπου άσκησης είναι: σωστό-λάθος, σύζευξη, 

πολλαπλή επιλογή, συµπλήρωση κενού και αντικατάσταση. Οι ασκήσεις αυτές 
προσφέρονται για να ελέγξουν όχι µόνο την εκµάθηση του λεξιλογίου, αλλά και 
την αφοµοίωση της θεωρίας της ενότητας. Ειδικότερα ως προς το λεξιλόγιο, 
έχει καταβληθεί προσπάθεια, ώστε η σηµασία των λέξεων να µη ζητείται σε 
µεµονωµένες προτάσεις, αλλά να εντάσσεται σε µικρής έκτασης κείµενο. Έτσι, 
ο µαθητής αντιµετωπίζει τη λέξη µέσα σε ένα ευρύτερο νοηµατικό περιβάλλον: 
εκεί, εκτός από την κυριολεκτική σηµασία της λέξης µπορεί να φανεί και η 
µεταφορική σηµασία. Επίσης, σ� ένα τέτοιο περιβάλλον φαίνονται και οι 
υποδηλώσεις, οι νύξεις και οι υπαινιγµοί που µπορούν να προκύψουν από τη 
χρήση της λέξης. 
Οι ασκήσεις αντικατάστασης συνήθως είναι και οι δυσκολότερες από όλες 

τις ασκήσεις αντικειµενικού τύπου: από το µαθητή ζητείται να αντικαταστήσει 
τις υπογραµµισµένες λέξεις ή φράσεις σε µία σειρά προτάσεων ή σ� ένα κείµενο 
παρέχοντας δικές του λέξεις ή φράσεις, παρόµοιας σηµασίας µε τις 
υπογραµµισµένες, αλλά διαφορετικής -και προδιαγεγραµµένης από την 
εκφώνηση- επικοινωνιακής επενέργειας. Και βέβαια η δυσκολία βρίσκεται στην 
εξεύρεση εκείνης της λέξης ή φράσης που επιτυγχάνει τη ζητούµενη 
επενέργεια, δηλαδή το οικείο ύφος, την έµφαση, τη διακριτική διατύπωση, την 
ειρωνεία, την ακριβολογία κλπ. 
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Για να µειωθεί η πιθανότητα αντιγραφής ή και συνεργασίας των µαθητών 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης µε ερωτήσεις αυτού του τύπου, συνιστάται ο 
καθηγητής να αλλάζει τη σειρά των ερωτήσεων ή και των απαντήσεων σε κάθε 
άσκηση, δηµιουργώντας από δύο έως τέσσερις παραλλαγές κριτηρίου 
αξιολόγησης κάθε φορά. 
Οι ασκήσεις παρουσιάζονται κατά οµάδες ανάλογα µε τον τύπο τους 

(ανοικτές, σύντοµης απάντησης, αντικειµενικού-κλειστού τύπου, συνδυασµός 
τύπων ασκήσεων) για λόγους ταξινοµίας. Αυτή η παρουσίαση δεν υποδηλώνει, 
βέβαια, προτίµηση για κάποιον από αυτούς τύπους. Εφόσον όλοι οι τύποι 
ερωτήσεων έχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα1, θα πρέπει να 
αποφεύγεται η µονοµερής χρήση ενός τύπου άσκησης, καθώς και η 
αποκλειστική χρήση ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου. Αυτό που ευνοεί την 
αντικειµενικότερη αξιολόγηση, αλλά και την καλλιέργεια ευρέως φάσµατος 
νοητικών δεξιοτήτων είναι ο συνδυασµός των τύπων άσκησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Βλ. Αξιολόγηση των µαθητών της Α΄ τάξης Λυκείου,  Ο.Ε..∆.Β. 1997, σσ 24-27. 


