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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), συνεχίζοντας την προσπάθεια 
υποβοήθησης των εκπαιδευτικών στο δύσκολο έργο τους, αναµόρφωσε τα βιβλία 
που αναφέρονται στην αξιολόγηση των µαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ενιαίου 
Λυκείου (Ε.Λ.). Κατά την αναµόρφωσή τους έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις 
και υποδείξεις των εκπαιδευτικών που τα χρησιµοποίησαν κατά τα σχολικά έτη 
1997-98 και 1998-99 και οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από έρευνες του Κ.Ε.Ε. 
σχετικές µε την αξιοποίηση των βιβλίων αυτών στη σχολική πράξη. 

Mε την ευκαιρία της επανέκδοσης των παραπάνω βιβλίων θα ήθελα να 
επαναλάβω ακόµη µία φορά τα κύρια σηµεία του τρόπου χρησιµοποίησής τους.  
• Οι ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στα βιβλία αξιολόγησης των µαθητών έχουν 
ενδεικτικό χαρακτήρα. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωµένοι να τις χρησιµο-
ποιούν αυτούσιες. Έχουν τη δυνατότητα να τις τροποποιούν, έτσι ώστε να ανταπο-
κρίνονται στις ιδιαιτερότητες των µαθητών τους, να τις απλουστεύουν, εφόσον τις 
θεωρούν δύσκολες, να παραλείπουν όσες κρίνουν πως δεν αντιστοιχούν στο επίπεδο 
των µαθητών τους ή στους διδακτικούς στόχους, τους οποίους οι ίδιοι θέτουν. Τα 
παραδείγµατα αυτά επιδιώκουν να βοηθήσουν τους διδάσκοντες να εκπονούν οι 
ίδιοι δικές τους ερωτήσεις. Πρόθεσή µας δεν είναι να περιορίσουµε την ελευθερία 
και την παιδαγωγική αυτονοµία του εκπαιδευτικού, αλλά να του προσφέρουµε 
ιδέες που θα τον βοηθήσουν να αυξήσει τα περιθώρια της πρωτοβουλίας του και 
να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας του.  

• Η προσπάθεια ορισµένων εκπαιδευτικών να αναθέτουν στους µαθητές τους την 
επεξεργασία όλων των ερωτήσεων που περιέχονται στα βιβλία του Κ.Ε.Ε. 
οδήγησε κατά  το πρόσφατο παρελθόν σε σηµαντική αύξηση της εργασίας των 
µαθητών. Η τακτική αυτή, της οποίας οι αρνητικές συνέπειες είναι προφανείς, 
οφείλεται σε παρεξήγηση και σε µη ορθή κατανόηση του σκοπού, τον οποίο 
υπηρετεί το παραπάνω παιδαγωγικό υλικό. Οι Οµάδες Εργασίας του Κ.Ε.Ε. 
εκπόνησαν για κάθε ενότητα της διδακτέας ύλης ικανό αριθµό ερωτήσεων, επειδή 
στόχος τους ήταν: α) να καλύψουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων, β) να 
ικανοποιήσουν ποικίλα επίπεδα απαιτήσεων και γ) να αξιοποιήσουν τα θετικά 
στοιχεία διαφορετικών τύπων ερωτήσεων. Επιδίωξαν, µε άλλα λόγια, να 
διευρύνουν, µέσα από την παροχή πολλών παραδειγµάτων, τη δυνατότητα 
επιλογής ερωτήσεων από τους διδάσκοντες και να καλύψουν, στο βαθµό του 
δυνατού, όλες τις πιθανές ανάγκες τους. Ποτέ, όµως, και για κανένα λόγο, δεν ζητή-
θηκε από τους εκπαιδευτικούς ούτε να εξαντλούν τα σχετικά παραδείγµατα, ούτε να 
περιορίζονται αποκλειστικά σ� αυτά. Κάτι τέτοιο και αντιπαιδαγωγικό είναι και 
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αντίθετο προς το πνεύµα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Οι διδάσκοντες πρέπει 
να επιλέγουν από κάθε ενότητα µικρό αριθµό ερωτήσεων, οι οποίες ανταποκρίνονται 
στους διδακτικούς στόχους που επιδιώκουν και στα κριτήρια που οι ίδιοι θέτουν, και 
αυτές θα αξιοποιούν στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης. 

• Τα θέµατα και οι ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στα βιβλία αξιολόγησης δεν 
προορίζονται µόνο για εργασίες των µαθητών στο σπίτι ή για την εκπόνηση ολιγό-
λεπτων και ωριαίων διαγωνισµάτων. Πολλά από τα θέµατα και τα ερωτήµατα 
αυτά µπορούν και πρέπει να αξιοποιούνται στο πλαίσιο της καθηµερινής σχολικής 
εργασίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ζητήµατα εκείνα που, κατά την κρίση του 
εκπαιδευτικού, παρουσιάζουν δυσκολίες για το µέσο µαθητή. 

• Οι εκπαιδευτικοί πρέπει ακόµη να έχουν υπόψη τους ότι καµιά από τις 
ερωτήσεις που περιέχονται στα βιβλία αξιολόγησης δεν θα χρησιµοποιηθεί 
αυτούσια στις προαγωγικές εξετάσεις. Στις εξετάσεις αυτές τίθενται ερωτήσεις 
ανάλογες προς εκείνες που περιέχονται στα βιβλία του Κ.Ε.Ε. και στα σχολικά 
εγχειρίδια, διαφορετικές, όµως, ως προς το περιεχόµενό τους.  

• Η χρησιµοποίηση, τέλος, των ερωτήσεων που περιέχονται στα παραπάνω βιβλία 
δεν αποκλείει ούτε εµποδίζει την αξιοποίηση των ερωτήσεων που περιλαµβά-
νονται στα σχολικά εγχειρίδια. 
Για τη διεύρυνση της βοήθειας που φιλοδοξεί το Κ.Ε.Ε. να προσφέρει στους 

εκπαιδευτικούς στο κρίσιµο ζήτηµα της αξιολόγησης των µαθητών, έχουν γίνει και 
οι εξής συµπληρωµατικές ενέργειες: Τα παραδείγµατα των ερωτήσεων που 
περιέχονται στα βιβλία αξιολόγησης έχουν καταχωρισθεί στη σελίδα που έχει 
δηµιουργήσει το Κ.Ε.Ε. στο Internet (http://www.kee.gr), από την οποία µπορούν 
να τα αντλούν όσοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Προωθείται, 
τέλος,  η επανέκδοση όλων των ερωτήσεων που έχουν εκπονηθεί από το Κ.Ε.Ε. σε 
ηλεκτρονική µορφή (cd-rom). 
Τελειώνοντας, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους επιστηµονικούς 

συνεργάτες του Κ.Ε.Ε. για την εργασία τους καθώς και τους εκπαιδευτικούς των 
Ενιαίων Λυκείων για τα σχόλια που µας έστειλαν και τις υποδείξεις τους. Εύχοµαι τα 
νέα βιβλία να  αποδειχθούν, όπως και τα προηγούµενα, πολύτιµο εργαλείο στην προ-
σπάθεια βελτίωσης του τρόπου αξιολόγησης των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου. 

 

Οκτώβριος 1999 
Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Ε. 

Καθηγητής Μιχάλης Κασσωτάκης 
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ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ  Η  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥΣ 
 
1.1 Βασικοί στόχοι στη διδασκαλία  των εισαγωγικών θεµάτων και 

του Α΄ Κεφαλαίου 
 

Οι διδακτικές ενότητες από τα Εισαγωγικά θέµατα και το Α΄ Κεφάλαιο  του 
βιβλίου της Β΄ Λυκείου, που συνιστούν το υλικό του παρόντος τεύχους, έχουν 
ως στόχο να εισάγουν το µαθητή σε βασικά θέµατα της ορθόδοξης χριστιανικής 
διδασκαλίας. Τα περισσότερα από αυτά άπτονται των βασικών δογµάτων της 
Εκκλησίας, όπως είναι ο ευρύτερος προβληµατισµός για το ζήτηµα του Θεού, ο 
ειδικότερος περί των ενεργειών του Θεού κατά τη χριστιανική διδασκαλία, η 
τριαδικότητα του Θεού, η θεανδρικότητα του Ιησού Χριστού, η Θεότητα του 
Αγίου Πνεύµατος. Κοσµολογικά και ανθρωπολογικά θέµατα που αγγίζουν την 
περί κόσµου και περί ανθρώπου διδασκαλία της Εκκλησίας συµπληρώνουν τα 
θέµατα του τεύχους αυτού. 
Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσουµε είναι ότι θεµελιώδους σηµασίας 

τρόπος προσέγγισης του παραπάνω στόχου είναι η αντικειµενικότητα και ο 
σεβασµός της ελεύθερης προσωπικότητας των µαθητών. Τα δυο αυτά στοιχεία 
θα πρέπει να αποτελούν τον κύριο γνώµονα που θα κινεί της προθέσεις του 
εκπαιδευτικού, ώστε οι µαθητές να νιώσουν ελεύθεροι να διατυπώσουν τις 
απόψεις τους, οι οποίες θα αξιολογηθούν από αυτόν.  
Κατά την αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λάβει υπόψη του: 

• Το βαθµό κατανόησης των θέσεων του κόσµου και της Εκκλησίας 
• Το βαθµό κριτικής επεξεργασίας των παραπάνω θέσεων 
• Την ικανότητα αξιοποίησης των απόψεων ή διδασκαλιών της Εκκλησίας για 
γόνιµη και δηµιουργική εφαρµογή τους στη ζωή. 
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1.2  Οι δογµατικές αλήθειες και η αξιολόγησή τους 
 

Είναι παρατηρηµένο ότι κάθε συζήτηση µε µαθητές της ηλικίας αυτής 
δηµιουργεί την εντύπωση, εξαιτίας της αντίληψης την οποία έχουν αποκοµίσει 
από άλλες χρονιές ή έχουν µάθει από τον περίγυρό τους, ότι το δόγµα είναι µια 
καθαρά στατική αλήθεια που δεν επιδέχεται αµφισβήτηση.  
Η αξιολόγηση των µαθητών από το θεολόγο εκπαιδευτικό πρέπει να 

στοχεύει στο να διαπιστώσει: 
• Το βαθµό στον οποίο οι δογµατικές αλήθειες κατανοήθηκαν όχι ως 

«αποστεωµένη» διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλ� ως το καταστάλαγµα της 
εµπειρίας κλήρου και λαού. 

• Το βαθµό συνειδητοποίησης της σηµασίας που µπορεί να έχει ένα δόγµα 
στην πράξη, δηλαδή στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου. 

• Το βαθµό στον οποίο έχουν οι µαθητές αντιληφθεί ότι τα δόγµατα δεν 
εγκλωβίζουν τη σκέψη και κατ� επέκταση τον τρόπο ζωής, αλλ� αντιθέτως 
εξοπλίζουν κατάλληλα τον άνθρωπο, ώστε να µη φοβάται να είναι ανοιχτός 
στους συνανθρώπους του και να δείχνει την αγάπη του προς όλους και όλα. 

 
1.3 Βασικοί στόχοι στη διδασκαλία του Β΄ Κεφαλαίου και  
η αξιολόγησή του  

 
To B΄ Κεφάλαιο το οποίο διαπραγµατεύεται τα κυριότερα θρησκεύµατα, 

έχει ως στόχο να κατανοήσουν οι µαθητές τις διδασκαλίες των θρησκευµάτων 
για το Θεό, τον άνθρωπο και τον κόσµο. Ταυτόχρονα να µπορέσουν να 
αποκτήσουν κριτήρια για να κρίνουν τη θρησκευτική παράδοση και άλλων 
λαών και πολιτισµών και να µπορούν να αιτιολογούν συµπεριφορές, τρόπους 
ζωής, αντιδράσεις και στάσεις απέναντι σε θέµατα που σχετίζονται µε τον 
ανθρώπινο βίο και στα οποία η συµβολή της θρησκείας είναι καταλυτική. 
Είναι προφανές ότι η κατάρτιση του εκπαιδευτικού πάνω σε επί µέρους 

ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα κάθε θρησκείας θα αποβεί 
αποφασιστικής σηµασίας στην επίτευξη των στόχων και στην αρτιότερη αξιο-
λόγηση του µαθητή.  



 

 11

Κατά την αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός θα στοχεύει στο να διαπιστώσει: 
• Το βαθµό κατανόησης βασικών διδασκαλιών κάθε θρησκεύµατος για το 
Θεό, τον άνθρωπο και τον κόσµο. ∆εν θα πρέπει να επιµείνει σε λεπτοµέ-
ρειες των διδασκαλιών καθώς και σε όρους δευτερεύουσας σηµασίας ως 
προς την ταυτότητα του θρησκεύµατος. Είναι π.χ. προτιµότερο να γνωρίζουν 
οι µαθητές τι είναι το «κάρµα», όρος ο οποίος χρησιµοποιείται ευρύτατα µε 
διάφορες σηµασίες από πολύ κόσµο, από το να επιµείνουµε να γνωρίζουν 
τον όρο «βάρνα». Εννοείται ότι το περιεχόµενο και των δύο όρων θα πρέπει 
να το διδαχθούν. 

• Το βαθµό αφοµοίωσης της ιδιαίτερης προσφοράς κάθε θρησκεύµατος όσον 
αφορά σε θέµατα του ανθρώπινου βίου, καθώς και ως προς την αντίληψη για 
τη λύτρωση του κόσµου. 

• Την κριτική ικανότητα που διαθέτει ο µαθητής, ώστε να συγκρίνει τα µεγέθη 
και την ποιότητα βάθους των θρησκευµάτων ως προς αξίες, οι οποίες είναι 
το διαρκές ζητούµενο στην ιστορική πορεία της ανθρωπότητας π. χ. αγάπη, 
θάνατος, ζωή, κακό, µετάνοια, ταπείνωση, πνευµατική ζωή κ.λπ. 

 
1.4  Η αξιολόγηση άλλων επί µέρους θεµάτων 

 
Κατά την αξιολόγηση πρέπει ο εκπαιδευτικός να δώσει προσοχή στα σηµεία 

εκείνα, τα οποία έχουν µια ιδιαίτερη βαρύτητα. Αναφερόµαστε σε ό,τι έχει 
σχέση µε το προπατορικό αµάρτηµα, την παρουσία του κακού στον κόσµο και 
τη σηµασία της άσκησης στην Ορθοδοξία. Με βάση τα θέµατα αυτά πρέπει να 
αξιολογηθεί ο βαθµός:  
• της κατανόησης του χαρακτήρα και των δεδοµένων της ανθρώπινης φύσης 

(υλικοπνευµατική διάσταση - ισοτιµία των φύλων) 
• της συνειδητοποίησης των όρων «κατ� εικόνα» και «καθ� οµοίωσιν» 
• της αντίληψης του γεγονότος της πτώσης των πρωτοπλάστων 
• της γνώσης της περιπέτειας του ανθρώπου µέσα στην ιστορία  
• της κατανόησης του ρόλου της άσκησης όχι ως τεχνικής, αλλ� ως τρόπου 
ζωής για την ελαχιστοποίηση και τον εκµηδενισµό της δύναµης του κακού. 
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Το γεγονός ότι µερικά από τα θέµατα του βιβλίου της Β΄ Λυκείου έχουν 
γίνει αντικείµενο διδασκαλίας και σε άλλες τάξεις (π.χ. το προπατορικό 
αµάρτηµα στην Α΄ Γυµνασίου) δυσχεραίνει την εργασία, δεδοµένου ότι αυτή 
πρέπει να γίνει αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε χαρακτήρα περισσότερο 
θεολογικό και υπαρξιακό. Έτσι διαµορφώνει πληρέστερα ο εκπαιδευτικός τις 
προσδοκίες του κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.  
 
1.5  Η αξιοποίηση των κειµένων  κατά την αξιολόγηση 

 
Χρειάζεται να υπογραµµισθεί ότι τα κείµενα, τα οποία παρατίθενται στο 

τέλος των διδακτικών ενοτήτων του βιβλίου και ειδικότερα όσα έχουν σχέση µε 
βιβλικές αναφορές και αποσπάσµατα από πατερικές σκέψεις, µπορούν να 
αξιοποιηθούν, στο µέτρο που βοηθούν, στην κατανόηση µιας δογµατικής 
αλήθειας. Κατά την αξιολόγηση µετράται όχι η γνώση αυτού του ίδιου του 
κειµένου, αλλά ο βαθµός στον οποίο µπορεί ο µαθητής να το συνδέσει µε τη 
δογµατική αλήθεια που εκφράζει.   

 
Παρατήρηση για τις δηµιουργικές εργασίες 

 

Για την εξυπηρέτηση του εκπαιδευτικού το σύνολο του υλικού προσφέρεται 
κατά διδακτική ενότητα χωριστά. Το ίδιο και η πρόταση για εργασίες στο σπίτι 
και οµαδικές ή µη ατοµικές δηµιουργικές εργασίες. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι 
το υλικό όλων των διδακτικών ενοτήτων προσφέρεται για ένα µεγάλο αριθµό 
εργασιών. Οι προτάσεις της οµάδας του ΚΕΕ είναι ενδεικτικές και µπορούν να 
βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό έτσι ώστε να διατυπωθεί από αυτόν και ένας 
άλλος µεγάλος αριθµός εργασιών. 
Ως προς το υλικό των θρησκευµάτων να προσεχθεί η πηγή διαφόρων 

κειµένων, τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά και δεν παρέχουν την 
ασφαλή πληροφόρηση ως προς την ουσία των θρησκευµάτων, αλλά αντίθετα 
συµβάλλουν σε µυητικές διαδικασίες. 


