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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
 
 

Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση επέφερε και στο µάθηµα των Θρησκευτικών 
αλλαγές τόσο ως προς τον τρόπο διδασκαλίας όσο και τη διαδικασία παραγωγής 
ερωτήσεων από την πλευρά του διδάσκοντος καθηγητή. Η εµπειρία από την 
εφαρµογή του νέου συστήµατος τα τελευταία χρόνια καθιστά περισσότερο από 
αναγκαία την παρουσίαση ενός φυλλαδίου το οποίο θα περιέχει, ευσύνοπτα και 
στο µέτρο του δυνατού καθαρά, τις αρχές µε βάση τις οποίες προτείνεται να 
απαντούν στις ερωτήσεις και να αξιολογούνται οι µαθητές του Λυκείου στα 
Θρησκευτικά. 
Το περιεχόµενό του έχει συµβουλευτικό και ενηµερωτικό χαρακτήρα, χωρίς 

να στερεί στον καθηγητή την όποια αυτενέργεια ή ικανότητα διαθέτει στην 
παρουσίαση του µαθήµατος ή στο διάλογο µε τους µαθητές για την κατανόηση 
της διδακτικής ενότητας. Στόχος του είναι να βοηθήσει τον θεολόγο εκπαιδευ-
τικό, να υποστηρίξει το έργο του και να τον καταστήσει περισσότερο ικανό να 
χρησιµοποιήσει τις ευκαιρίες του νέου συστήµατος στο µάθηµά του. 
Κύριος σκοπός των παρακάτω οδηγιών είναι να εκθέσει τις µεθοδολογικές 

αρχές που πρέπει να έχει υπόψη του ο καθηγητής στην αξιολόγηση των απα-
ντήσεων των µαθητών. Προϋποθέσεις οι οποίες επιβάλλεται να γνωστοποιη-
θούν και στους ίδιους τους µαθητές, έτσι ώστε να µπορέσουν να απαντούν µε 
σαφήνεια, εγκυρότητα και τεκµηριωµένο λόγο. 

 
Γενικές και απαραίτητες προϋποθέσεις για το νέο τρόπο αξιολόγησης 

 

Με το νέο τρόπο αξιολόγησης των µαθητών καλείται ο θεολόγος εκπαιδευτι-
κός να προχωρήσει στη σύνταξη ερωτήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου σε 
κάθε διδακτική ενότητα, προσεγγίζοντας τη διδασκαλία µε βάση τις πάγιες παι-
δαγωγικές και θεολογικές προϋποθέσεις, αλλά και µε το νέο δεδοµένο του τρό-
που εξέτασης και αξιολόγησης των µαθητών. 
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Σκοπός του νέου τρόπου αξιολόγησης είναι η αντικειµενική εκτίµηση των 
γνώσεων του µαθητή. Κατά τη διαδικασία παραγωγής των ερωτήσεων είναι χρή-
σιµο να έχουµε κατά νου τα εξής: 

 

• Οι ερωτήσεις όλων των τύπων πρέπει να στοιχούν στο πνεύµα των οδηγιών 
και τις ερωτήσεις του Κ.Ε.Ε, όπως παρουσιάζονται στα τεύχη του Λυκείου 
για την αξιολόγηση των µαθητών στα Θρησκευτικά. 

• Τα νέα στοιχεία δεν πρέπει να ανατρέπουν το βασικό σκοπό του µαθήµατος, 
ούτε να λειτουργούν σε βάρος της ποιότητας και των νοηµάτων της διδακτι-
κής ενότητας. 

• Η διδακτική παρουσίαση ενός µαθήµατος πρέπει να καθιστά δυνατή και την 
αξιολόγηση του µαθητή µε το νέο σύστηµα, το οποίο σηµαίνει πως και ο 
νέος τύπος ερωτήσεων επηρεάζει αποφασιστικά και τον κλασικό τρόπο διδα-
σκαλίας. 

• Ο καθηγητής ελέγχει το εύρος και την κατανόηση των γνώσεων του µαθητή, 
µε ερωτήσεις που περιέχονται στη διδακτική ενότητα, αναπτύσσουν την κρί-
ση και επιτρέπουν τη γενικότερη εκτίµηση του γνωστικού επιπέδου του µα-
θητή. 

• Οι στόχοι του µαθήµατος είναι αντικειµενικοί και προσδιορίζονται από το 
αναλυτικό πρόγραµµα και την ισχύουσα νοµοθεσία, αλλά η παρουσίαση κά-
θε διδακτικού γνωστικού αντικειµένου εφάπτεται της προσωπικότητας και 
της υποκειµενικής παρουσίασης της ύλης στην αίθουσα. 
 

Γενικές αρχές για τη διαδικασία διατύπωσης ερωτήσεων  
µε το νέο σύστηµα αξιολόγησης 

 

Για να παραχθούν ερωτήσεις σε κάθε διδακτική ενότητα απαιτούνται: 
• Η πλήρης και σε βάθος κατανόηση του δοκιµίου, των όρων και των 
παραµέτρων του από τον καθηγητή. 

• Η διαίρεση του υλικού σε νοηµατικές - θεµατικές ενότητες, που θα προκύ-
ψουν είτε από τις υποδιαιρέσεις του κειµένου είτε από τις παραγράφους του 
δοκιµίου. Είναι απαραίτητοι, λοιπόν, οι θεµατικοί τίτλοι και οι πλαγιότιτλοι 
σε κάθε δοκίµιο. 
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• Η διάκριση και αξιολόγηση των γνώσεων που παρατίθενται σε εύκολες, δύ-
σκολες, σύνθετες, απαιτητικές σε κρίση κτλ., που είναι εξαιρετικά σηµαντι-
κή εργασία για την περαιτέρω καταγραφή των ερωτήσεων. 

• Η επιλογή των στοιχείων που θα αποτελέσουν το υλικό κάθε ερώτησης, π.χ. 
ποια δεδοµένα προσφέρονται για ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ποια για 
διάταξης, ποια για τη συµπλήρωση κειµένου ή ποια για ανάπτυξη συλλο-
γισµών.  

• Η παρουσίαση σχεδίου διδασκαλίας της ενότητας. Ένα πλαίσιο παρουσίασης 
το οποίο θα αποτελεί τη συνισταµένη των απαιτήσεων του αναλυτικού προ-
γράµµατος, των ιδιαίτερων στόχων της ενότητας, του νέου τρόπου αξιολόγη-
σης και των ερωτήσεων που προβλέπει ο καθηγητής ότι θα ζητηθούν ως βιω-
µένη γνώση. 

• Η πειθαρχία στις βασικές αυτές θέσεις δεν θέτει εν αµφιβόλω την αξιοσύνη 
του καθηγητή, ούτε απαγορεύει την αυτενέργειά του, πολύ δε περισσότερο 
δεν αποτρέπει οποιαδήποτε δηµιουργική ανάπτυξη µιας ενότητας, αλλά έχει 
ως σκοπό την αποφυγή των πλατειασµών, των άκαιρων αναλύσεων και των 
φιλοσοφικών ή θεολογικών ακροβατισµών. Τίποτα που οδηγεί στη δηµιουρ-
γική και σαφή γνώση δεν εµποδίζεται, αρκεί να µπορεί να διαπιστωθεί µέσα 
από ερωτήσεις νέου τύπου αξιολόγησης και να αναφέρεται στο διδακτικό 
υλικό του βιβλίου. 
 

Τι αξιολογούµε: 
 

Με τον όρο αξιολόγηση του µαθητή εννοούµε τη συστηµατικά οργα-
νωµένη και συνεχή δοκιµασία ελέγχου του βαθµού κατάκτησης από 
την πλευρά του µαθητή των σκοπών και των στόχων που επιδιώκει το 
µάθηµα των Θρησκευτικών. 
 

Συνεπώς, δεν αξιολογείται µόνον η αποστήθιση πληροφοριών, αλλά και ένα 
ευρύτερο φάσµα ικανοτήτων και δεξιοτήτων του µαθητή. ∆ηλαδή: 

 

• Η κατανόηση των πληροφοριών. 
• Η εφαρµογή των γνώσεων σε επιµέρους ερωτήσεις διαφόρων τύπων. 
• Η αναλυτική και συνθετική ικανότητα. 
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• Η κριτική σκέψη, η παρατηρητικότητα και η πρωτοτυπία. 
• Η προσπάθεια του µαθητή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του µαθήµατος. 
• Το ενδιαφέρον και η συµµετοχή του στο µάθηµα. 
• Τα επιχειρήµατά του κατά τη διάρκεια της προφορικής ή γραπτής εξέτασης. 
• Η ακρίβεια στο λόγο και η ικανότητά του να χρησιµοποιεί την ορολογία. 
• Η κριτική αντιµετώπιση προσώπων, γεγονότων, πραγµάτων και καταστά-
σεων. 
 

∆ιδάσκω - αξιολογώ και... 
 

1. ∆εν ρωτάω: «Το καταλάβατε;» απευθυνόµενος στην τάξη. Είναι πιθανό να 
πάρω θετική απάντηση ακόµη και από µαθητές που δεν κατάλαβαν τίποτα. 

2. ∆εν υποβάλλω δύο ή περισσότερες ερωτήσεις ταυτόχρονα ή παραπλανητικές 
ερωτήσεις ή και ερωτήσεις «παγίδες», µε σκοπό να εντυπωσιάσω ή να δυ-
σκολέψω σκόπιµα τους µαθητές. 

3. ∆εν υποβάλλω ερωτήσεις που απαιτούν µονολεκτική απάντηση. 
4. ∆εν διακόπτω ένα µαθητή στον προφορικό λόγο, παρεµβαίνοντας συνέχεια. 
5. ∆εν δέχοµαι απαντήσεις «ανεύθυνες» και µάλιστα από πολλούς µαθητές. 
6. ∆εν είµαι προσκολληµένος σε µια δική µου απάντηση. 
7. ∆εν σχολιάζω δυσµενώς τις λανθασµένες απαντήσεις των µαθητών. 
8. ∆εν απαντώ σε ερωτήσεις εκτός θέµατος (και εκ του πονηρού!), την ώρα του 

µαθήµατος. 
9. ∆εν ρωτάω, αφού πρώτα υποδείξω το µαθητή από τον οποίο ζητώ την απά-
ντηση, αλλά απευθύνω την ερώτηση στην τάξη και κατόπιν υποδεικνύω το 
µαθητή. 

10. ∆εν επικεντρώνω την απάντηση στο σωστό-λάθος, αλλά αξιολογώ τη διαδι-
κασία και τρόπο προσέγγισης και τεκµηρίωσης της απάντησης. 
 

Προσέχω να... 
 

1. Προσφέρω κίνητρα στους µαθητές να δείξουν τι έµαθαν και να επιβεβαιώ-
σουν τη γνώση τους. 

2. ∆ώσω κίνητρα και να προωθήσω τη δηµιουργική σκέψη του µαθητή. 
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3. Λάβω υπόψη µου τα ατοµικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του µαθή-
µατος. 

4. Αξιολογήσω το ευρύ φάσµα γνώσεων και πληροφοριών του µαθητή. 
5. Αναπτύξω την κριτική και συνθετική σκέψη του. 
6. Βελτιώνω διαρκώς τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης µε τις εµπειρίες 
και διαρκή µου ενηµέρωση. 

 
Μεθοδολογία και επιδίωξη της αξιολόγησης στα Θρησκευτικά 

 

• Η εξασφάλιση της εγκυρότητας, αξιοπιστίας και αντικειµενικότητας, µειώ-
νοντας τους παράγοντες τύχης και παραδοσιακά αυτονόητου. 

• Το αδιάβλητο των αποτελεσµάτων µέσω των κοινών ερωτήσεων. 
• Η αξιολόγηση των ευρύτερων γνώσεων και όχι η στείρα αποµνηµόνευση. 
• Η αποφυγή του άγχους από τους εξεταζοµένους και η δυνατότητα αυτοαξιο-
λόγησής τους. 

• Οι γενικότεροι στόχοι του µαθήµατος των Θρησκευτικών, όπως αυτοί κα-
θορίζονται µέσα στα αναλυτικά προγράµµατα, διδακτικά εγχειρίδια, ενηµε-
ρωτικά φυλλάδια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αλλά και τις σχετικές δια-
τάξεις των νόµων της Πολιτείας. 
 

Βασικές προϋποθέσεις για τη διατύπωση και σύνταξη των ερωτήσεων 
 

Οι εύστοχες ερωτήσεις: 
1. Ελέγχουν και ενισχύουν τη γνώση των µαθητών και βοηθούν στην 
εµπέδωση του µαθήµατος. 

2. ∆ιεγείρουν το ενδιαφέρον των µαθητών και είναι µέσον ενθάρρυνσής τους. 
3. Συµβάλλουν στη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ καθηγητή και 

µαθητών. 
4. Αναφέρονται στα ουσιώδη της ύλης και όχι σε λεπτοµέρειες. 
5. Έχουν θετική και όχι αρνητική διατύπωση. 
6. Συµφωνούν µε την ύλη που εξετάζεται. 
7. ∆ιακρίνονται για τη σαφήνεια, απλότητα και γλωσσική τους οµοιογένεια. 
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8. Είναι διαφορετικού βαθµού δυσκολίας, δηλαδή λαµβάνουν υπόψη τους το 
µέσο επίπεδο των µαθητών για τους οποίους προορίζονται (αποκλειστικά πο-
λύ εύκολες απαξιώνουν το µάθηµα, αποκλειστικά πολύ δύσκολες απθαρρύ-
νουν το µαθητή). 
 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Οι ερωτήσεις ανάπτυξης προσφέρονται περισσότερο από όλες τις άλλες για 

το µάθηµα των Θρησκευτικών. ∆ίνουν το δικαίωµα στο µαθητή να εκθέσει τις 
γνώσεις και τα επιχειρήµατά του, αλλά και όπου απαιτείται την κρίση του.  

 

Καταρχήν ο καθηγητής δεν πρέπει να απαιτεί ως απάντηση ολόκληρη την 
διδακτική ενότητα, ούτε ένα τεράστιο σε έκταση µέρος της. Η ερώτηση 
ανάπτυξης αναφέρεται σε ένα µέρος της ενότητας, συγκεκριµένο και 
ευδιάκριτο, κύριο και νοηµατικά δυνατό.  Μπορεί να απαιτεί και την 
ανάπτυξη κρίσης από το µαθητή ή επιχειρηµάτων και τεκµηρίων από τον 
κόσµο των εµπειριών του. Και στην περίπτωση αυτή, όµως, πρέπει το 
ζητούµενο να είναι σαφές, σχετικό µε την ενότητα και αναγνωρίσιµο από τους 
µαθητές. 
 
Ειδικότερα: 

 

1. Όταν απαιτείται ορισµός, τότε διευκρινίζεται η έννοια µε την ακριβή και τέ-
λεια απόδοση των ουσιωδών της γνωρισµάτων. Ερµηνεύεται, επεξηγείται 
και  καθορίζεται το περιεχόµενό της. Ο µαθητής εκφράζει και δηλώνει ξεκά-
θαρα την ουσία της. Αριστοτέλης: «Ἔστι µέν ὅρος λόγος τό τί ἦν σηµαί-
νων»  Προϋποθέσεις που απαιτούνται είναι: η ισοδυναµία ορίζοντος και ορι-
στέου, η πλήρης κάλυψη της έννοιας·  ο ορισµός να είναι θετικός, ορίζουµε 
τι είναι κάτι και όχι τι δεν είναι· η αποφυγή ασαφειών και διφορούµενων λέ-
ξεων· ορίζον και οριζόµενο να έχουν διαφορά, το άγνωστο ορίζεται από κάτι 
γνωστό και όχι από κάτι εξίσου άγνωστο. 

2. Όταν έχουµε ανάπτυξη ενός γνωστικού υλικού ή κατάθεση µιας προσωπι-
κής άποψης, τότε πρέπει να  εκφράζεται η κύρια ιδέα, το θέµα της µε ακρι-
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βή, σαφή και σύντοµη διατύπωση. Θα είναι η κατευθυντήρια ιδέα και η στά-
ση του µαθητή απέναντι στο θέµα. Οι υπόλοιπες προτάσεις θα αναπτύσσουν 
την κεντρική άποψη και θα την αποσαφηνίζουν. Στο τέλος του συλλογισµού 
θα συνοψίζεται το περιεχόµενο της θέσης και θα συνδέεται µε το ζητούµενο. 

3. Οι αρετές που πρέπει να χαρακτηρίζουν την απάντηση πρέπει να είναι: Ο 
σαφής σκοπός, η ενότητα και η συνοχή του περιεχοµένου, η επαρκής ανά-
πτυξη του υλικού και η νοηµατική αλληλουχία µε τη  λογική και φυσική 
σειρά των συλλογισµών. Βοηθητικό στοιχείο είναι και η έµφαση στην  αρχή 
ή το τέλος της απάντησης. Στην αρχή κεντρίζει το ενδιαφέρον, στο τέλος χα-
ράζεται βαθιά στη µνήµη. 

4. Κατά περιεχόµενο σε µια ερώτηση µε απαιτήσεις θεολογικές, συνήθως ζη-
τείται: η διαίρεση εννοιών, φαινοµένων, αξιών κτλ· η αιτιολόγηση· η σύν-
δεση αιτίας - αποτελέσµατος· οι συνέπειες µιας κατάστασης· η σύγκριση· 
η αντίθεση σε ένα φαινόµενο ή µια άποψη· η αναλογία, η οποία δίνεται µε 
περιγραφή, παραδείγµατα και επεξηγήσεις· η σύνδεση θεολογικής άποψης 
µε την πραγµατικότητα. Σπάνια απαιτούνται οι λεπτοµέρειες και ειδικές 
γνώσεις, ενώ συνηθέστερα ο συνδυασµός κάποιων από τις παραπάνω µεθό-
δους. 

5. Η ανοικτή απάντηση ή η κατάθεση προσωπικής κρίσης πρέπει να είναι λιτή, 
σύντοµη, σαφής, ακριβής, συναφής µε το θέµα. ∆εν είναι ορθό να καταλή-
γει σε γενικολογίες, αοριστολογίες και συνηθισµένα σχήµατα. Οικειοποιού-
νται από το µαθητή τα ζητούµενα και εξετάζονται τα πιθανά δεδοµένα. 

6. Εφόσον τίθενται ρητορικές ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται, διαφορετικά 
καλύτερα είναι να αποφευχθούν. Ανέκδοτα - µε την αυστηρή χρήση του 
όρου - ιστορικά στοιχεία, κοινωνικές πληροφορίες, απόψεις άλλων βοη-
θούν στην ανάπτυξη, αλλά -προσοχή-  βοηθούν µεν στην απάντηση του θέ-
µατος, χωρίς όµως να ακυρώνουν τη γνώση που προκύπτει από τη διδακτική 
ενότητα. 

7. Στην ανάπτυξη αποφεύγουµε πλατειασµούς και συντοµεύσεις, ολοκληρώ-
νουµε τις σκέψεις και τις προτάσεις µας. Χωρίς υπερβολική λογοτεχνία και 
φιλοσοφίες «απείρου», οµιχλώδη λόγο, αναπτύσσουµε τις θέσεις µας µε σα-
φήνεια και περιεκτικά. Αναλύεται η έννοια ή το πρόβληµα σε βάθος και πλά-
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τος, διακρίνεται από άλλες ή άλλα παρεµφερή. Τα ιστορικά στοιχεία φρο-
ντίζουµε να είναι ουσιώδη και συνοπτικά, εντείνοντας τη συγκριτική παρου-
σίαση αυτού που συνέβαινε παλιότερα µ� αυτό που συµβαίνει σήµερα ή 
παράλληλων καταστάσεων της καθηµερινής πραγµατικότητας. 

8. Όταν απαιτείται η ανάπτυξη µιας κρίσης από το µαθητή, πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη από την πλευρά του καθηγητή όσο και από αυτήν του 
ίδιου του µαθητή τα εξής: 

• Κάθε δοκίµιο του σχολικού εγχειριδίου αποτελεί ένα δηµιουργικό κείµενο, 
στο οποίο ο συγγραφέας καταθέτει τις επιστηµονικές του απόψεις. Ο ανα-
γνώστης - µαθητής, µε την πρόσληψη και την κατανόηση του κειµένου, µπο-
ρεί να το µεταπλάσσει και να το κάνει να αναπνεύσει µέσω της δικής του 
ερµηνείας µε την πολύπλευρη και σφαιρική του πληροφόρηση ή καλ-
λιέργεια. 

• Στην αποδόµηση και ανασυγκρότηση του κειµένου, αυτό πρέπει να εξετά-
ζεται σφαιρικά. ∆ηλαδή: Η γλώσσα του συγγραφέα, η τεχνική και η ποιότη-
τα του λόγου του, το «πώς» αναπτύσσονται οι ιδέες, το ύφος του δοκιµίου, 
τα αποτυπώµατα του συγγραφέα, είναι ανάγκη να συνεξετάζονται µε το βα-
θύτερο νόηµα, το θέµα - το «τι» του κειµένου.  

• Η προσωπική ανάπλαση και εκφορά µιας κρίσης επί του κειµένου ή µιας 
άποψης προϋποθέτει από το µαθητή τις ικανότητες της διάκρισης, λεπτότη-
τας, συγκινησιακής εµπειρίας και αντιµετώπισης των θέσεων επί των 
οποίων καλείται να τοποθετηθεί προσωπικά.  

• Κατά την ανάγνωση της µαθητικής στάσης στο ζητούµενο, πρέπει να φαίνε-
ται ότι ο µαθητής είναι δρων πρόσωπο, ικανό να κατανοεί τις πληροφορίες 
και τα δεδοµένα, να παρεµβαίνει στις απόψεις, να εκφράζεται ελεύθερα -πι-
θανώς να αντιτίθεται και σε µια άποψη κριτικά και λογικά -, να συµµετέχει 
βιωµατικά και συγκινησιακά στις απαιτήσεις της ερώτησης.  
  
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
 

Στις ερωτήσεις σύντοµης απάντησης καλείται ο καθηγητής να συντάξει µια 
ερώτηση, η οποία θα απαιτεί από την πλευρά του µαθητή απάντηση ρητή, σα-
φή, σύντοµη και εστιασµένη στο γνωστικό υλικό ενός µέρους µιας διδακτικής 
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ενότητας.  Η έκταση του κειµένου της απάντησης πρέπει να είναι περιορισµένη, 
χωρίς πλατειασµούς και αοριστολογίες που δείχνουν άγνοια ή αδυναµία εγκε-
ντρισµού στις απαιτήσεις της ερώτησης. 

 
Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ  Ή  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ 
 

Στην περίπτωση των ερωτήσεων κλειστού ή αντικειµενικού τύπου ο θεολό-
γος έχει ευκολότερο έργο ως προς την αξιολόγηση του µαθητή, δυσκολότερο 
όµως ως προς τη σύνταξη των ερωτήσεων. Εδώ, είναι ανάγκη να προσεχθούν 
δυο πράγµατα: Πρώτον, πριν από την καταγραφή των ερωτήσεων, να µελετη-
θούν οι οδηγίες του Κ.Ε.Ε. για το είδος αυτών των ερωτήσεων και, δεύτερον, 
να δοθεί προσοχή στα τεύχη του Κ.Ε.Ε. για το µάθηµα των Θρησκευτικών όπου 
περιέχονται αναλυτικές οδηγίες και σχετικά παραδείγµατα.   

 
∆. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΟΜΗΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
 

Ο χαρακτήρας του είδους αυτών των ερωτήσεων επιβάλλει να διακριθούν τα 
δυο µέρη της ερώτησης. Στην ερώτηση ανάπτυξης ισχύουν όσα έχουν αναφερ-
θεί για τις ερωτήσεις ανάπτυξης και στην σύντοµης απάντησης όσα έχουν απαι-
τηθεί για τις ερωτήσεις σύντοµης απάντησης.  
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να µην είναι και οι δυο ερωτήσεις ούτε ανοι-

χτής απάντησης ούτε σύντοµης  απάντησης. Η διάκριση µεταξύ τους πρέπει να 
είναι ξεκάθαρη και απολύτως σαφής. 

 
Ε. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ  
ΚΑΙ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

Ο συνδυαστικός χαρακτήρας αυτών των ερωτήσεων διευκολύνει το µαθητή 
να απαντήσει µε µεγαλύτερη άνεση στο πρώτο µέρος της ερώτησης που 
αναφέρεται σ� ένα είδος αντικειµενικού τύπου, αλλά και του επιτρέπει να 
εκθέσει, µε αφορµή την επιλογή του, στο δεύτερο µέρος τους συλλογισµούς και 
τη γνώση του.  
Η σύνταξη των ερωτήσεων και οι απαιτήσεις για τις απαντήσεις 

καλύπτονται από όσα έχουν εκτεθεί στα προηγούµενα. 
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ΣΤ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΡΙΣΗΣ 
 

Οι ερωτήσεις κρίσης δεν αποτελούν κάποιο ιδιαίτερο είδος ερωτήσεων. 
Όλες οι ερωτήσεις, άλλες περισσότερο άλλες λιγότερο, µπορούν να είναι ερω-
τήσεις κρίσης στο βαθµό που απαιτούν από το µαθητή την αναπαραγωγή γνώ-
σεων, παραγωγή προσωπικών σκέψεων, συλλογισµών ή συµπερασµάτων, τα 
οποία έχουν προέλθει από τη γνώση του.  
Βασική προϋπόθεση είναι η ενεργοποίηση της σκέψης του µαθητή. ∆ηλαδή, να 

οδηγείται σε απαντήσεις που δεν βρίσκονται αυτούσιες στα σχολικά βιβλία, αλλά 
απαιτούν την επεξεργασία των σχετικών µε ένα θέµα γνώσεων και την παραγωγή 
προσωπικής θέσης ή λογικών συλλογισµών. 
Π.χ., µπορεί ο µαθητής: 

1. Να συγκρίνει µεταξύ τους πρόσωπα, καταστάσεις ή φαινόµενα και να 
εντοπίζει σχέσεις, οµοιότητες ή διαφορές, παράλληλες ή τεµνόµενες πορείες. 

2. Να συνοψίζει τα ουσιώδη στοιχεία ενός θέµατος και να τα ιεραρχεί µε βάση τη 
σπουδαιότητά τους ή κάποιο κριτήριο που ο ίδιος ο µαθητής διαµορφώνει. 

3. Να αναλύει κοινωνικά, πολιτικά, ιστορικά, θρησκευτικά ή σύγχρονα φαινό-
µενα, γεγονότα ή καταστάσεις και να αναζητεί τα αίτια και τις συνέπειές 
τους. 

4. Να καταλήγει σε συµπεράσµατα για διάφορα θέµατα µε βάση τις γνώσεις 
και τις εµπειρίες του και να τα αιτιολογεί. 

5. Να διατυπώνει προσωπικές απόψεις ή εκτιµήσεις ή και θέσεις πάνω σ� ένα 
πρόβληµα ή αξία και να τις υποστηρίζει µε βάση λογικά επιχειρήµατα. 

6. Να υπερασπίζεται ή να αντικρούει κάποια θέση µε επιχειρηµατικό λόγο. 
7. Να επισηµαίνει λάθη, κενά ή παραλήψεις, ατέλειες, αντιφάσεις ή αδυναµίες 
σε θεωρητικές απόψεις ή ερµηνευτικές προσεγγίσεις για γεγονότα, πρόσωπα, 
καταστάσεις ή φαινόµενα. 

8. Να προτείνει καινούργιες λύσεις ή νέους τρόπους προσέγγισης σε µια προ-
βληµατική κατάσταση. Η παρουσίαση αυτής της κατάστασης µπορεί να είναι 
πραγµατική ή τεχνητή µε στόχο την άσκηση του µαθητή να σκέπτεται, να 
συλλογίζεται και να εκθέτει τις απόψεις του. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ   
∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΓΡΑΠΤΩΝ 

 
Η διόρθωση και η βαθµολόγηση των γραπτών αποτελεί µια σηµαντική φάση 

της διδακτικής διαδικασίας και ειδικότερα της αξιολόγησης των µαθητών. Απο-
τιµώνται οι γνώσεις και ικανότητές τους, όπως αυτές αντανακλώνται στο 
γραπτό λόγο. 
Συνταγές για τη διόρθωση και βαθµολογία των γραπτών, αυστηρές και 

απόλυτες, δεν υπάρχουν.   
 

Ως γενικές αρχές µπορούν να αναφερθούν οι εξής: 
• Πριν αρχίζει η διόρθωση των γραπτών, καλό είναι να διαβάζεται ένα τυχαίο 
δείγµα, για να σχηµατίσει ο βαθµολογητής µια γενική εικόνα για τις απαντή-
σεις των µαθητών. Έτσι διευκολύνεται η ενιαία αντιµετώπιση των γραπτών, 
χωρίς σηµαντικές διαφοροποιήσεις αυστηρότητας ή επιείκειας µεταξύ των 
γραπτών που διορθώνονται στην αρχή και αυτών που διορθώνονται στο 
τέλος. 

• Η διόρθωση δεν πρέπει να διακόπτεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, γιατί 
έτσι αυξάνεται η διαφοροποίηση του τρόπου µε τον οποίο διορθώνονται τα 
γραπτά. 

• Θεµιτό θα ήταν να βαθµολογείται το ίδιο θέµα σ� όλα τα γραπτά και κατόπιν 
να αρχίζει η βαθµολογία του επόµενου ερωτήµατος. 

• Χρήσιµο είναι ένα δεύτερο κοίταγµα των γραπτών µετά την αρχική τους 
διόρθωση. 

• Λάθη που οφείλονται σε απροσεξίες, βαρύνουν λιγότερο από λάθη, τα οποία 
φανερώνουν άγνοια ή ελλειµµατική µελέτη. 

• Αν οι ερωτήσεις έχουν διαφορετική βαρύτητα στη βαθµολογία, αυτό θα πρέ-
πει να γίνεται γνωστό στον εξεταζόµενο µε την καταγραφή των µονάδων κά-
θε ερώτησης. 

• Κάθε εξεταζόµενος δικαιούται να δει το γραπτό του και να ζητήσει 
εξηγήσεις για το τρόπο που βαθµολογήθηκε. Ο καθηγητής είναι 
υποχρεωµένος να αιτιολογήσει τη βαθµολογία του. Τα αποτελέσµατα της 
διόρθωσης πρέπει να συζητούνται µε τους µαθητές. 
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• Καλό θα ήταν στις εξετάσεις του Ιουνίου ο βαθµολογητής καθηγητής να 
διορθώνει ένα λογικό αριθµό γραπτών, για να διατηρεί δυνατό το κριτήριό 
του, την αντικειµενικότητά του, αλλά και να αποφευχθεί η ποσότητα 
διόρθωσης των γραπτών σε βάρος της ποιότητας της αξιολόγησης. 
 

Μέθοδοι διόρθωσης ενός δοκιµίου 
 

Α. Μέθοδος ολικής εκτίµησης 
 

Το γραπτό αξιολογείται ως ένα ενιαίο σύνολο και βαθµολογείται µε βάση τη 
γενική εντύπωση που σχηµατίζει ο διορθωτής, αφού επισηµάνει τυχόν λάθη ή 
παραλήψεις. 
Πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η ταχύτητα της διόρθωσης, ενώ 

µειονέκτηµα η έντονη υποκειµενικότητα στην αξιολόγηση, ο επηρεασµός του 
γραπτού από στοιχεία δευτερεύουσας σηµασίας και, πιθανώς, η παραθεώρηση 
σφαλµάτων από αβλεψία. 
Η βαθµολόγηση του δοκιµίου και από δεύτερο βαθµολογητή µειώνει τα 

µειονεκτήµατα της µεθόδου, χωρίς και να τα αποκλείει. 
 
Β. Αναλυτική µέθοδος βαθµολογίας 
 

Η διόρθωση ενός γραπτού σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο είναι πιο 
πολύπλοκη σε σχέση µε την προηγούµενη, αλλά είναι και πολύ καλύτερη, γιατί 
εξασφαλίζει µεγαλύτερη αντικειµενικότητα. 
Ο βαθµολογητής διαµορφώνει ένα σχέδιο διόρθωσης που περιέχει τα στοι-

χεία, τα οποία αξιολογούνται (π.χ. περιεχόµενο, διατύπωση, δοµή, παρα-
τηρήσεις, συλλογισµός, αξιολόγηση πληροφοριών κτλ). Καθορίζει τη βαρύτητα 
του καθενός από αυτά τα στοιχεία, βαθµολογώντας το ξεχωριστά και ανάλογα 
µε τη σηµασία του. Το άθροισµα των βαθµών των επιµέρους στοιχείων δίνει 
την τελική βαθµολογία. 
Στην περίπτωση των εξετάσεων του Ιουνίου, ο προσδιορισµός των στοι-

χείων που αξιολογούνται, η βαρύτητά τους, αλλά και τα κριτήρια µε βάση τα 
οποία θα βαθµολογηθούν τα γραπτά, θα ήταν χρήσιµο να συναποφασίζονται σε 
κοινές συναντήσεις και µετά από διεξοδική συζήτηση µεταξύ των 
βαθµολογητών.  
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Μέθοδος βαθµολόγησης κριτηρίου αντικειµενικού τύπου 
 
Θεωρητικά φαίνεται απλή υπόθεση η βαθµολόγηση αυτής της µορφής, γιατί 

κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί σε συγκεκριµένες µονάδες βαθµολογίας. 
Απαιτείται, όµως, συστηµατική οργάνωση, ακριβείς οδηγίες, πρόβλεψη του 
χρόνου απάντησης και, κυρίως, αυστηρότερη επιτήρηση για την αποφυγή 
αντιγραφής.   
Οι µαθητές πρέπει κατά τη διάρκεια της χρονιάς να προετοιµάζονται, για να 

εξοικειωθούν µε τη φύση των ερωτήσεων και τον τρόπο που σηµειώνονται οι 
απαντήσεις.  
Οι απαντήσεις µπορούν να σηµειωθούν είτε επάνω στο ίδιο το κριτήριο είτε 

σε χωριστό φύλλο απαντήσεων. Το πρώτο αποµακρύνει τον κίνδυνο της 
σύγχυσης και των λαθών στην αντιστοιχία ερωτήσεων και απαντήσεων.  Τα 
φυλλάδια όµως δεν µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν. 
Τα φύλλα απαντήσεων περιέχουν τον αντίστοιχο αριθµό όλων των 

ερωτήσεων του τεστ. ∆ίπλα ή κάτω από τον αριθµό υπάρχουν τα γράµµατα που 
αντιστοιχούν στις διάφορες κατηγορίες απάντησης. Ο µαθητής βάζει σε κύκλο 
το γράµµα που αντιστοιχεί στην απάντηση που θεωρεί ως ορθή ή σταυρό στο 
τετραγωνάκι ή σηµειώνει το ειδικό κενό που έχει αφεθεί για το σκοπό αυτό. 
Η διόρθωση των απαντήσεων σε τεστ αντικειµενικού τύπου γίνεται µε την 

αντιπαραβολή ενός υποδείγµατος µε τις σωστές απαντήσεις. Είναι δυνατό να 
χρησιµοποιηθούν και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, για να έχουµε ταχύτερα και 
ασφαλέστερα αποτελέσµατα.  

 
 


