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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, ∆εκέµβριος 1999 

 

 

Καθηγητής Μιχάλης Κασσωτάκης 

Πρόεδρος του ∆.Σ. του Κ.Ε.Ε. 
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Ενδεικτικοί 
διδακτικοί 
στόχοι 

 Γραµµατικές 
- συντακτικές 
ασκήσεις 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Το τεύχος αυτό υπηρετεί τους ίδιους στόχους και ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία 

και µεθοδολογία µε το προηγούµενο τεύχος (Ξενοφώντος Ελληνικά, βιβλίο Β΄) που 

αφορά στη διδακτέα ύλη του πρώτου τετραµήνου του σχολικού έτους 1999-2000.   

Για πρώτη φορά, όµως, επιχειρούµε την ανάπτυξη ενός «εργαλείου» που συνδέει 

τους µέσους και απώτερους διδακτικούς σκοπούς του µαθήµατος της Αρχαίας 

Ελληνικής Γραµµατείας στο Λύκειο, όπως αυτοί ορίζονται από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, µε τους µικροσκοπούς κάθε ενότητας. ΄Ετσι, στην 

αρχή κάθε κεφαλαίου κάνουµε ορισµένες επισηµάνσεις σχετικές 

µε το περιεχόµενο, οι οποίες θα µπορούσαν να οριστούν ως 

διδακτικοί στόχοι µιας συγκεκριµένης ενότητας κατά τον 

προγραµµατισµό της διδασκαλίας του µαθήµατος.  Γι� αυτό και τις αναφέρουµε ως 

«ενδεικτικούς διδακτικούς στόχους».  Μ� αυτόν τον τρόπο, µπορούµε να αξιολογούµε 

τις ερωτήσεις που ακολουθούν ως προς το βαθµό που ανταποκρίνονται στους 

σκοπούς διδασκαλίας του µαθήµατος και το βαθµό  που  ελέγχουν την εκπλήρωσή 

τους. Είναι ευνόητο, ότι οι διδακτικοί στόχοι που προγραµµατίζουν οι διδάσκοντες 

ανά ενότητα ποικίλλουν ανάλογα µε τους µαθητές και τις συνθήκες διδασκαλίας στην 

τάξη, στο σύνολό τους όµως συγκλίνουν, επειδή ακριβώς υπηρετούν τους ίδιους 

σκοπούς. Ας τονίσουµε πάντως, ότι οι «διδακτικοί στόχοι» που προτάσσουµε στην 

αρχή κάθε κεφαλαίου δεν έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, εννοούνται κυρίως ως µέσο 

συντονισµού και διαδικαστικού ελέγχου. 

Στις γραµµατικές και συντακτικές ασκήσεις που υπάρχουν σ�  αυτό το τεύχος 

συµπεριλάβαµε και ερωτήσεις  που αποσκοπούν στην εµπέδωση γραµµατικών και 

συντακτικών φαινοµένων, τα οποία διδάσκονται οι µαθητές από το σχετικό 

εγχειρίδιο για τη γλωσσική διδασκαλία της Α΄ Λυκείου. Ας 

τονιστεί εδώ ότι για την αξιολόγηση της επίδοσης των 

µαθητών επιλέγονται από τους διδάσκοντες γενικώς 

ερωτήσεις στις οποίες θα µπορούσε να ανταποκριθεί άνετα 

ένας µέσος µαθητής.  Είναι εποµένως στην κρίση του διδάσκοντος να επιλέγει 

κάθε φορά την κατάλληλη άσκηση ανάλογα µε το σκοπό που επιδιώκει, 

γνωρίζοντας ότι οι γραµµατικές και συντακτικές ασκήσεις � ερωτήσεις που 

υπάρχουν  

σ�  αυτό το τεύχος δεν προτείνονται µόνο για την αθροιστική, αλλά και για τη 

διαγνωστική και τη διαµορφωτική αξιολόγηση του µαθητή κατά τη διάρκεια του 
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 Συνθετικές �  
δηµιουργικες 

  Ερωτήσεις  
για το ύφος 

 Κριτήρια 
αξιολόγησης 

σχολικού έτους. ΄Εχοντας υπόψη, λοιπόν, αυτές τις ανάγκες συµπεριλάβαµε και 

σχετικές ασκήσεις, όπου το κείµενο µάς έδινε τη δυνατότητα. 

Σε ορισµένα κεφάλαια περιλαµβάνονται και ερωτήσεις που αφορούν στοιχεία 

ύφους του κειµένου και προϋποθέτουν σχετική εξάσκηση των µαθητών στην τάξη. 

Ο λόγος για τον οποίο συµπεριλαµβάνονται και τέτοιου 

είδους ερωτήσεις είναι η προσπάθειά µας να ανταποκριθούµε 

σε συγκεκριµένο διδακτικό στόχο του µαθήµατος, µεταξύ 

αυτών που ορίζονται από το Π. Ι.: «Να αναγνωρίσουν (οι µαθητές) βασικά 
χαρακτηριστικά της αφηγηµατικής ικανότητας του Θουκυδίδη και της βαθύτατα 
κριτικής ιστορικής ανάλυσης των γεγονότων. Συγκεκριµένα: Την περιγραφική 
δύναµη, την ψυχογραφική παρουσίαση νικητών και ηττηµένων, των ηγετών αλλά 
και του πλήθους των στρατιωτών, την άριστη απόδοση τραγικών καταστάσεων 
και ιδιαίτερα τη δραµατικότητα της αφήγησης, την πυκνότητα, την ευλυγισία 
και την ποικιλία του ύφους του.»*  

Με τις ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης στοχεύουµε στην αξιολόγηση µιας πιο 

ολοκληρωµένης εικόνας των γεγονότων, της αντίληψης του Θουκυδίδη για τον 

άνθρωπο και την ιστορία και της πολιτικής του σκέψης.  Ανάθεση συνθετικών � 

δηµιουργικών εργασιών δεν γίνεται κατά το δεύτερο 

τετράµηνο, µπορούµε, όµως, κατά τον προγραµµατισµό τους 

στην αρχή του σχολικού έτους να συµπεριλάβουµε και 

εργασίες σχετικές µε τα αποσπάσµατα των Ιστοριών του Θουκυδίδη, που θα 

διδαχθούν από τον Ιανουάριο και µετά.  Γι�  αυτό το λόγο παραθέτουµε και σ� 

αυτό το τεύχος ορισµένα σχετικά παραδείγµατα.  

Με τα σχόλια και µε όσα περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα επιδιώκουµε να 

διευκολύνουµε τους συναδέλφους στα σηµεία εκείνα που θεωρούµε ότι απαιτείται 

χρόνος για την απάντηση των ασκήσεων ή την επιλογή των κειµένων που 

προτείνουµε. Στα κριτήρια δίνονται δείγµατα ολιγόλεπτης (15΄) και ωριαίας 

αξιολόγησης, που ακολουθούν τα προβλεπόµενα από το Π.∆.   

Σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης, υπολογίζουµε ότι ο πραγµατικός χρόνος 

που έχουν στη διάθεσή τους οι µαθητές για να απαντήσουν σε ένα ωριαίο κριτή-

ριο είναι 35΄- 40΄  λεπτά περίπου. Γι� αυτό το λόγο δεν περι-

λαµβάνονται όλες οι κατηγορίες των ερωτήσεων που προβλέ-

πονται από το προεδρικό διάταγµα για τις προαγωγικές 

                                                           
* Π. Ι.  Προγράµµατα σπουδών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Γλώσσα � 
Ιστορία, Α΄ τάξη, 3. Τα διδασκόµενα κείµενα, β) Θουκυδίδου Ιστορία, σ. 146. 
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 Χρήση και
χρησιµότητα

εξετάσεις του Ιουνίου σε όλα τα προτεινόµενα κριτήρια. Σύµφωνα πάντα µε το 

Π.∆. για την αξιολόγηση των µαθητών στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία το 

µεγαλύτερο µέρος των ερωτήσεων αναφέρεται στην ερµηνεία του κειµένου και 

ένα µικρό µέρος µόνο στη γραµµατική και το συντακτικό. Αυτή την αναλογία 

φροντίζουµε να τηρούµε, όσο αυτό είναι δυνατό και στις ωριαίες γραπτές 

δοκιµασίες. 

∆εν είναι άσκοπο να επαναλάβουµε και εδώ ότι οι ερωτήσεις που 

περιλαµβάνονται στο τεύχος αυτό δεν µπορούν ούτε πρέπει να χρησιµοποιούνται 

όλες στο καθηµερινό µάθηµα. Οι διδάσκοντες πρέπει να 

χρησιµοποιούν µόνο µερικά ενδεικτικά παραδείγµατα που 

υπηρετούν τους στόχους της διδασκαλίας τους. Αρκετές από 

τις ερωτήσεις που ακολουθούν µπορεί να δώσουν έµµεσα αφορµές διδακτικής 

προσέγγισης, αλλά δεν είναι αυτός ο κύριος στόχος τους. Ερωτήσεις που τυχόν 

αναφέρονται σε δευτερεύοντα σηµεία της εισαγωγής ή του κειµένου εξυπηρετούν 

µόνο το µάθηµα της ηµέρας και δεν προσφέρονται για εξεταστικές δοκιµασίες. Οι 

ερωτήσεις είναι αρκετές, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο διδάσκοντα να 

επιλέγει από αυτές όσες κρίνει χρήσιµες, προσαρµόζοντάς τες στις ιδιαιτερότητες 

της διδακτικής του πράξης και στο επίπεδο των µαθητών του. 

Οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας είναι, όπως πάντοτε, χρήσιµα για τη 

βελτίωση του έργου µας. 

  

Αθήνα, Ιανουάριος 2000 

 

 

Η οµάδα σύνταξης  
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