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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 
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φορέων για τα θέµατα των εξετάσεων του περασµένου 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 
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Πρόεδρος του ∆.Σ. του Κ.Ε.Ε. 
 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το βιβλίο αυτό προέκυψε από την ενοποίηση των δύο τευχών αξιολόγησης 

που εκδόθηκαν το σχολικό έτος 1999-2000 για το βιβλίο «Εισαγωγή στο ∆ίκαιο 
και τους Πολιτικούς Θεσµούς» της Β΄ Λυκείου. Ήδη εκτυπώνεται το νέο 
πακέτο σχολικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Εισαγωγή στο 
∆ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» που θα διδαχθεί τη νέα σχολική χρονιά.  
Ωστόσο θεωρούµε απαραίτητο και το παρόν ενοποιηµένο βιβλίο 

αξιολόγησης, επειδή περιέχει κοινά θέµατα µε το εκτυπούµενο εγχειρίδιο και 
σχόλια, επεξηγήσεις, εργασίες και ενδεικτικά παραδείγµατα ερωτήσεων που θα 
µπορούσαν να φανούν πολλαπλά χρήσιµα στο διδάσκοντα, οποιοδήποτε 
σχολικό εγχειρίδιο και να χρησιµοποιεί, εφόσον στόχος της διδασκαλίας του 
µαθήµατος δεν είναι η αποστήθιση αλλά η κατανόηση, διασάφηση και κριτική 
θεώρηση των θεµάτων που θέτει το ενιαίο αναλυτικό πρόγραµµα του 
µαθήµατος. 
Στα πλαίσια αυτά εισηγηθήκαµε την έκδοση του παρόντος βιβλίου, ώστε 

αυτό να χρησιµοποιηθεί από τους διδάσκοντες το µάθηµα τα επόµενα έτη, 
παράλληλα µε τα βιβλία αξιολόγησης των νέων διδακτικών εγχειριδίων τα 
οποία ελπίζουµε να κυκλοφορήσουν στο µέλλον.  

 
1.  Σχολιασµοί - Επεξηγήσεις 
Παρόλο που το αντικείµενο αυτού του βιβλίου είναι η αξιολόγηση του 

µαθητή, ως οµάδα πήραµε την πρωτοβουλία να παραθέσουµε κάποιους 
σχολιασµούς και επεξηγήσεις σε µερικά µόνο σηµεία της διδακτέας ύλης που 
κρίναµε απαραίτητο, αφού και ο διαθέσιµος για την εργασία µας χρόνος ήταν 
περιορισµένος. Σε αυτή την απόφαση καταλήξαµε για δύο κυρίως λόγους:  
α) Η διδασκαλία του µαθήµατος εισάγεται για πρώτη φορά στα Ενιαία 
Λύκεια. Οπωσδήποτε η 20ετής και πλέον διδασκαλία του στα 
Επαγγελµατικά Λύκεια αποτελεί σηµαντική εµπειρία για ένα µεγάλο 
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µέρος των διδασκόντων, όµως και αυτοί έχουν να αντιµετωπίσουν την 
ύλη των νέων αναλυτικών προγραµµάτων του µαθήµατος στο Ενιαίο 
Λύκειο. Για το λόγο αυτό θεωρήσαµε σκόπιµο να παραθέσουµε κάποιες 
σηµαντικές διδακτικές προτάσεις µε βάση τους στόχους του διδακτικού 
εγχειριδίου που είναι «η εξοικείωση των νέων µε τις έννοιες και τους 
όρους του πολιτικού, θεσµικού και δικαϊκού συστήµατος της χώρας και 
συνακόλουθα η ευχερέστερη και συνειδητή άσκηση των δικαιωµάτων 
τους και η ανάληψη των υποχρεώσεών τους». Σε αυτό το πλαίσιο 
πιστεύουµε ότι είναι σηµαντική η σύνδεση του µαθήµατος µε την 
επικαιρότητα, ώστε και το ενδιαφέρον του µαθητή να προκληθεί και να 
διασφαλιστεί η εµπέδωση και η διασάφηση των νοµικών εννοιών, µε τις 
οποίες για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή ο µαθητής.  

β) Σε µεγάλο αριθµό Ενιαίων Λυκείων το µάθηµα δε διδάσκεται από 
Νοµικούς και Πολιτικούς επιστήµονες ή έστω από επιστήµονες συναφών 
κλάδων. Είναι, λοιπόν, σηµαντικό για τους διδάσκοντες να έχουν στα 
χέρια τους κάποιες ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις.  

Βεβαίως οι προτεινόµενοι σχολιασµοί και επεξηγήσεις, όπως ανωτέρω 
εκθέτουµε, είναι ελάχιστοι στο σύνολο της διδακτέας ύλης, ελπίζουµε όµως να 
αποτελέσουν ένα διδακτικό ερέθισµα για τους διδάσκοντες ώστε ανάλογα να 
επεξεργαστούν και τις άλλες διδακτικές ενότητες.  

 
2.  Εργασίες για το σχολείο και το σπίτι 
Οι εργασίες για το σχολείο µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το 

διδάσκοντα:  
α) εισαγωγικά στη διδακτική ενότητα ώστε να ευαισθητοποιήσουν και να 
κεντρίσουν το ενδιαφέρον του µαθητή (π.χ. άρθρα από επικαιρότητα, 
αφιερώµατα τύπου) 

β) για σύνδεση της νέας διδακτικής ενότητας µε προϋπάρχουσες γνώσεις 
από άλλα µαθήµατα (π.χ. ιστορία) 

γ) για κατανόηση και εµβάθυνση στους κύριους στόχους του µαθήµατος.  
Οι εργασίες για το σπίτι πρέπει να επιλέγονται έτσι, ώστε να προκαλούν το 

ενδιαφέρον του µαθητή και να τον οδηγούν σε πληρέστερη εµπέδωση µέσα από 
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τη διευκρίνιση, σχολιασµό και σύγκριση των νέων γνωστικών αντικειµένων. 
Και σε αυτήν την περίπτωση η επικαιρότητα µέσα από τα άρθρα, γελοιογραφίες 
και σχόλια θα είναι αρκετά βοηθητική.  
Επίσης, κρίνεται σκόπιµο ο διδάσκων µε τη συµµετοχή των µαθητών να 

διαµορφώσει µια µικρή βιβλιοθήκη µε έντυπα, βιβλία, περιοδικά και ίσως µικρή 
βιντεοθήκη. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα έντυπα της Unesco, του Ο.Η.Ε., του 
Υφυπουργείου Νέας Γενιάς, της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, της Γραµµατείας 
Ισότητας κ.ά.  
Εξάλλου η σύνδεση του µαθήµατος µε την πολιτική και κοινωνική 

επικαιρότητα θα µπορούσε να βοηθηθεί και από τις παρουσιάσεις στο σχολείο 
των εκπαιδευτικών προγραµµάτων της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, την παρουσίαση 
της βαλίτσας για τους πρόσφυγες του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς, τη 
συµµετοχή των µαθητών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα του Ο.Η.Ε. για µαθητές 
κ.ά.  

 
3.  Αξιολόγηση 
Σε κάθε διδακτική ενότητα προτείνονται ενδεικτικά ερωτήσεις κλειστού και 

ανοικτού τύπου και κριτήριο αξιολόγησης ανά διδακτική ενότητα και κεφάλαιο. 
Στο σηµείο αυτό θεωρούµε αναγκαίο να διατυπώσουµε τις εξής παρατηρήσεις:  
α) Οι προτεινόµενες ερωτήσεις έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα. Ο 
διδάσκων µπορεί να διαµορφώσει τις δικές του ερωτήσεις ή και να 
επιλέξει ορισµένες από τις προτεινόµενες µε γνώµονα πάντα το επίπεδο 
των µαθητών της τάξης του και τη στοχοθεσία της διδακτικής ενότητας. 
Για διευκόλυνση του διδάσκοντα, στα ωριαία κριτήρια αξιολόγησης 
παραθέτουµε πίνακα αξιολογούµενων στόχων και επιπέδων δυσκολίας 
που αναφέρονται σε µια µεσαίου επιπέδου τάξη. Έτσι ο καθηγητής 
µπορεί να διαµορφώσει τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης 
µεταβάλλοντας τα επίπεδα δυσκολίας ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης 
του. Προσοχή πρέπει να δοθεί στα κριτήρια αξιολόγησης ώστε αυτά 
αφενός να ανταποκρίνονται στο επίπεδο της τάξης και αφετέρου να 
διακρίνουν τις επιδόσεις και να αξιολογούν όσο το δυνατόν 
περισσότερους διδακτικούς στόχους.  
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β) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους συναδέλφους στη σύνταξη 
ερωτήσεων συµπλήρωσης κενού και στις ερωτήσεις κρίσεως:  
i) Οι ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού επεκτείνονται σε ευρύ φάσµα 
επιπέδων γνώσης και συχνά έχουν το ίδιο περιεχόµενο µε τις 
ερωτήσεις σύντοµης απάντησης, αλλά διαφορετικό βαθµό δυσκολίας. 
Στην κατασκευή τους ο διδάσκων πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικός γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθεί σε εξέταση στείρας 
αποµνηµόνευσης. Για το λόγο αυτό πρέπει οι ζητούµενες λέξεις να 
είναι όροι (π.χ. ο Πτ∆ εκλέγεται από τ ���� -Βουλή-) ή λέξεις 
κλειδιά (π.χ. � αρνησικυρία) και να αποφεύγονται λέξεις 
δευτερεύουσας σηµασίας. Καλό είναι επίσης να αποφεύγονται άρθρα 
και αντωνυµίες που οδηγούν στον αβασάνιστο εντοπισµό της 
απάντησης (π.χ. τους νόµους ψηφίζει η ����). Επίσης, η 
απάντηση πρέπει να είναι µία, διαφορετικά ο καθηγητής θα πρέπει να 
δεχτεί ως σωστές και συνώνυµες λέξεις που πιθανόν δεν προέβλεψε.  

ii) Οι ερωτήσεις κρίσεως µπορεί να έχουν τη µορφή οποιουδήποτε είδους 
ερωτήσεων. Σε αυτή την περίπτωση καλούµε το µαθητή να συγκρίνει, 
αναλύσει, σχολιάσει ή και αξιολογήσει γνώσεις που έχει αποκτήσει 
από το µάθηµα του ∆ικαίου. Οι απαντήσεις βεβαίως δεν βρίσκονται 
στο βιβλίο, πρέπει όµως να είναι σαφείς και προσδιορισµένες, ώστε να 
αξιολογούνται αντικειµενικά. Στις προτεινόµενες ερωτήσεις 
περιλάβαµε ελάχιστες ερωτήσεις κρίσεως λαµβάνοντας υπόψη τις 
εγγενείς δυσκολίες του µαθήµατος που προαναφέραµε. Πολλές, όµως, 
από τις προτεινόµενες εργασίες για την τάξη ή το σπίτι µπορούν να 
δοθούν στους µαθητές σε ολιγόλεπτη ή ωριαία αξιολόγηση, εφόσον ο 
διδάσκων θα θέσει ανάλογα κριτήρια για το µάθηµά του και έχει 
επεξεργαστεί ανάλογα θέµατα στη διάρκεια του µαθήµατος.  

γ) Οι προτεινόµενες ερωτήσεις διαµορφώθηκαν έτσι, ώστε να έχει ο 
διδάσκων στη διάθεσή του αντιπροσωπευτικά υποδείγµατα ερωτήσεων 
όλων των τύπων αξιολόγησης. Με αυτή την έννοια είναι αδύνατον να 
χρησιµοποιηθούν όλες από το διδάσκοντα. Στο σηµείο αυτό θέλουµε να 
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παρατηρήσουµε ότι οι ερωτήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε 
διάφορους τρόπους, όπως:  
i) Ως ολιγόλεπτη προφορική αξιολόγηση των µαθητών στην αρχή της 
παρουσίασης του µαθήµατος. Σε αυτή την περίπτωση διανέµονται 
στους µαθητές φωτοτυπίες ερωτήσεων τις οποίες απαντούν 
προφορικά.  

ii) Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ώστε ο διδάσκων να διαπιστώσει 
τυχόν αδιευκρίνιστα σηµεία και να αξιολογήσει την πορεία της 
διδασκαλίας και όχι την επίδοση των µαθητών.  

iii) Οποτεδήποτε κρίνει σκόπιµο ο διδάσκων ότι µπορούν να βοηθήσουν 
στην οργάνωση και τη στοχοθεσία της διδακτικής ενότητας.  

Με την αξιολόγηση ολοκληρώνεται και η πρότασή µας για µιαν 
ολοκληρωµένη και οργανωµένη διδακτική παρουσίαση η οποία και θα 
µπορούσε να δίνεται σε φωτοτυπία στους µαθητές και να περιλαµβάνει: 
Ερωτήσεις για µια 10λεπτη-15λεπτη προφορική ή γραπτή αξιολόγηση, σχόλια 
και παρατηρήσεις για τη διδασκαλία της νέας διδακτικής ενότητας, στοιχεία 
(σχόλια, πίνακες, γελοιογραφίες) για εργασίες στην τάξη και τέλος τις εργασίες 
για το σπίτι.  
Επειδή, όπως προαναφέραµε, το µάθηµα του ∆ικαίου εισάγεται για πρώτη 

φορά στο Ενιαίο Λύκειο, η βελτίωση τόσο της διδασκαλίας όσο και των 
µεθόδων αξιολόγησης είναι έργο όλων των διδασκόντων και οι παρατηρήσεις, 
συµπληρώσεις και διευκρινίσεις από αυτούς είναι απαραίτητες. Για το σκοπό 
αυτό, όσοι επιθυµούν να στείλουν σχόλια, υποδείγµατα κριτηρίων αξιολόγησης 
και γενικότερες παρατηρήσεις, µπορούν να απευθύνονται στο: 

  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Αδριανού 91 
105 56, Αθήνα 
E-mail: lawsoc@kee.gr 

 
Η Οµάδα Σύνταξης 
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