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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 
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Ιουνίου, τα οποία 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 

 

Η τρίτη έκδοση του υποστηρικτικού υλικού για την αξιολόγηση των 

µαθητών στο µάθηµα της γενικής παιδείας «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 

Γραµµατεία» της Β΄ Λυκείου περιλαµβάνει διορθώσεις και προσαρµογή 

των ερωτήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης που έγιναν σύµφωνα µε 

υποδείξεις συναδέλφων, µετά από διετή αξιοποίηση  και δοκιµασία αυτού 

του υλικού στην πράξη. 

Για την εκπόνηση των ερωτήσεων καθώς και για τη διαµόρφωση των 

κριτηρίων αξιολόγησης έχουν ληφθεί υπόψη οι γενικοί σκοποί και στόχοι1 

του µαθήµατος και το γεγονός ότι η αξιολόγηση δεν έχει µόνο 

διαπιστωτικό αλλά και ανατροφοδοτικό χαρακτήρα. Ερωτήσεις και 

κριτήρια αξιολόγησης έχουν ως σκοπό να βοηθούν από τη µια την 

επίτευξη των στόχων του µαθήµατος και να ενισχύουν από την άλλη το 

διπλό λειτουργικό χαρακτήρα της αξιολόγησης σε όλη τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. Ευνόητο είναι ότι δεν είναι στις προθέσεις µας να 

παρέµβουµε αυθαίρετα στο έργο του εκπαιδευτικού ή να ορίσουµε εµείς, 

κατά την κρίση µας, τα κριτήρια µε τα οποία θα ελέγχεται το αποτέλεσµα 

της διδασκαλίας στην τάξη. 

Οι ερωτήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτού του βιβλίου αφενός 

ακολουθούν τις αρχές και τις οδηγίες του αναλυτικού προγράµµατος, 

αφετέρου τίθενται στη διάθεση των συναδέλφων για να τα αξιοποιήσουν 

ανάλογα µε τις επιλογές και τις προσδοκίες τους. Ωστόσο πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι στην περίπτωση της Ἀντιγόνης εµφανίζονται δυσχέρειες 
στην εκπόνηση των ερωτήσεων που συνδέονται άµεσα µε το είδος του 

κειµένου και τους περιορισµούς που θέτει η ένταξή του σ� ένα σχολικό 

πρόγραµµα. Πρόκειται για ποιητικό κείµενο που απαιτεί απόλυτη 

                                                 
1 ΥΠΕΠΘ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Προγράµµατα σπουδών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Αθήνα 1999,  
σ. 141-160. Και «Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας» Τεύχος 
δεύτερο, Απόφαση αριθ. Γ2/1090, Πρόγραµµα Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 
και Γραµµατείας στο Λύκειο, Αριθ. Φύλλου 342, 13/04/1999.  
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ελευθερία στην προσέγγισή του, πράγµα αδύνατον µε τους περιορισµούς 

που θέτει το πρόγραµµα, η διδασκαλία, η τάξη. Βέβαια οι γενικοί σκοποί 

του µαθήµατος αφήνουν, και πολύ σωστά, περιθώρια στον διδάσκοντα να 

τους ερµηνεύσει κατά την προσωπική του αντίληψη και να ορίσει ο ίδιος 

ως ποιο βαθµό θα πρέπει να επιτευχθούν µέχρι το τέλος του σχολικού 

έτους. Σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει οι µαθητές στο πλαίσιο της όποιας 
προσωπικής και, πάντως, πολυεπίπεδης ερµηνείας να επισηµάνουν το 
βασικό πρόβληµα της τραγωδίας, που δηµιουργείται από τη στάση των 
ηρώων απέναντι στην τιµή προς τους νεκρούς, µια πίστη που κανείς δεν 
ξέρει από πότε φάνηκε στη γη2.  

Η  Ἀντιγόνη του Σοφοκλή έχει εξεταστεί κατά καιρούς από πολλές 

σκοπιές, βασικότερες των οποίων είναι η λογοτεχνική, η θεατρική και η 

φιλοσοφική. Ανάλογες είναι και οι ερµηνευτικές προσεγγίσεις που θα 

µπορούσε κανείς να επιχειρήσει µε τους µαθητές του. Για την εκπόνηση 

των ερωτήσεων ακολουθήσαµε κυρίως την ερµηνεία των C. M. Bowra,  

A. Lesky, P. E. Easterling και Β. Μ. W. Knox, J. de Romilly και Γ. Καψάλη. 

Για τα χορικά συµβουλευτήκαµε το σχετικό άρθρο του Αν. Στέφου και για 

τη θεατρική διάσταση του έργου το βιβλίο του Ν. Χουρµουζιάδη. Από 

ξένη βιβλιογραφία είδαµε επίσης τα έργα των J. C. Kammerbeek, H. Diller, 

W. Nestle, G. Steiner, Μ. Giebel κ.ά. Από ερµηνευτικής πλευράς οι 

ερωτήσεις µας έχουν ως αφετηρία τη θέση ότι η Ἀντιγόνη είναι έργο µε 

δυο πρωταγωνιστές, έργο όπου προβάλλονται δυο χαρακτήρες⋅ το ποιος 

από τους δύο χαρακτήρες είναι τραγικότερος είναι ένα ζήτηµα που 

προκάλεσε πολλές συζητήσεις και µπορεί ακόµα να θεωρηθεί ανοικτό.  

Ερωτηµατικά εξακολουθεί να δηµιουργεί για το µάθηµα της «Αρχαίας 

Ελληνικής Γραµµατείας» η αξιοπιστία και η χρησιµότητα των 

ερµηνευτικών ερωτήσεων κλειστού τύπου για την αξιολόγηση. Είναι 

γεγονός ότι οι διαφορετικές ερµηνείες που επιδέχεται το κείµενο 

καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την εκπόνηση τέτοιων ερωτήσεων και 

                                                 
2  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Προγράµµατα σπουδών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Αθήνα 1999, σ. 148. 
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κάνουν ορατό τον κίνδυνο να οδηγηθούµε σε παρερµηνείες ή 

παρεξηγήσεις. Επισηµαίνουµε όµως ότι ερωτήσεις αυτού του τύπου συχνά 

επιβραβεύουν την προσπάθεια και δίνουν κίνητρο συµµετοχής στο 

µάθηµα σε µαθητές, οι οποίοι συνήθως δυσκολεύονται να 

παρακολουθήσουν και εµφανίζουν γρήγορα σηµάδια κόπωσης ή και 

παραίτησης. Γι� αυτό συνιστάται η χρήση αυτού του τύπου ερωτήσεων να 

γίνεται µετά από κατάλληλη προετοιµασία των µαθητών, οι σωστές 

απαντήσεις να είναι µε σαφήνεια καθορισµένες στα πλαίσια της ερµηνείας 

που έχει επιλεγεί για το κείµενο και να δίνονται πάντα οι απαντήσεις µε 

αιτιολόγηση  ή διευκρινίσεις όπου χρειάζεται.  

Η  οργάνωση και παρουσίαση του υλικού γίνεται σε δυο µέρη. Κάθε 

µέρος περιλαµβάνει ερωτήσεις που αναφέρονται στη διδακτέα ύλη του Α΄ 

και Β΄ τετραµήνου αντίστοιχα. Το υλικό παρουσιάζεται κατά ενότητες 

κάποιες από τις οποίες µπορούν να ολοκληρωθούν σε µια διδακτική ώρα, 

ενώ για άλλες απαιτούνται δυο ή και τρεις διδακτικές ώρες. Σε κάθε 

ενότητα διακρίνονται δυο κατηγορίες ερµηνευτικών ερωτήσεων: α) 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) και β) 

ερωτήσεις κλειστού (αντικειµενικού) τύπου ή συνδυασµού κλειστού και 

ανοικτού τύπου. Μετά τις ερµηνευτικές ακολουθούν οι γραµµατικές, οι 

συντακτικές και οι λεξιλογικές - σηµασιολογικές ασκήσεις. Τα 

παραδείγµατα ερωτήσεων που ακολουθούν απευθύνονται σε µαθητές 

µέσων επιδόσεων, χωρίς να απουσιάζουν βέβαια και οι εύκολες ερωτήσεις 

ή και άλλες υψηλών απαιτήσεων. Για τις ενότητες που διδάσκονται από 

µετάφραση δίνονται µόνο ερµηνευτικές ερωτήσεις.  

Είναι αυτονόητο ότι κάθε φορά µπορεί να γίνει επιλογή κάποιων 

ερωτήσεων για επεξεργασία στην τάξη και άσκηση, ενώ κάποιες άλλες, 

κατά την κρίση πάντα του διδάσκοντος, µπορούν να δοθούν για εργασία 

στο σπίτι. Σε ορισµένες ερµηνευτικές ερωτήσεις δίνονται ενδεικτικά 

άξονες απάντησης ή κάποιες απαντήσεις, οι οποίες βέβαια δεν αποτελούν 

και τις µοναδικές σωστές. Ανταποκρίνονται µόνον στις ερµηνευτικές 

αρχές που καθορίσαµε παραπάνω. Στο τέλος προτείνονται και ορισµένες 
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συνθετικές δηµιουργικές εργασίες, συνοδευόµενες από σχετικές 

διευκρινίσεις.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης που παραθέτουµε αποτελούνται από 

συνδυαστικές ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου και 

ανταποκρίνονται, τηρουµένων των αναλογιών, στις απαιτήσεις των 

γραπτών εξετάσεων στο τέλος του σχολικού έτους.  

Η συγγραφική οµάδα θεωρεί χρέος της να τονίσει ότι η χρήση του 

υλικού που περιέχεται σ� αυτό το βιβλίο πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να µην αυξάνεται η εργασία που ανατίθεται στους µαθητές. Κάτι 

τέτοιο θα ανέτρεπε τους στόχους του παρόντος υποστηρικτικού υλικού 

και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στη διδασκαλία του µαθήµατος. Πρέπει 

να τονισθεί µε ιδιαίτερη έµφαση ότι ο διδάσκων δεν υποχρεώνεται να  

χρησιµοποιεί όλες τις ερωτήσεις κάθε κατηγορίας, πολύ δε περισσότερο 

δεν υποχρεώνεται να διατρέξει αγωνιωδώς τα βιβλία αξιολόγησης για να 

προετοιµάσει τους µαθητές του «εν όψει των εξετάσεων». Η διδακτική του 

εµπειρία και η παιδαγωγική του γνώση µπορούν να τον βοηθήσουν να 

επιλέξει από κάθε διδακτική ή νοηµατική ενότητα αυτό που κρίνει ότι 

καλύπτει τους στόχους του µαθήµατός του και ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

του από τους µαθητές.  

 

Τελειώνοντας επιθυµούµε να ευχαριστήσουµε όλους τους συναδέλφους 

που µας βοήθησαν µε τις υποδείξεις τους και τις ερωτήσεις που µας 

έστειλαν και ευελπιστούµε ότι η γόνιµη συνεργασία µαζί τους θα 

συνεχιστεί. 
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