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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 αντα-
ποκρίνονται 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 πρω-
τοβουλίας 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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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναφερθεί κανείς στο τι αξιολογείται στο 

µάθηµα της Λογοτεχνίας, αφού η αξιολόγηση συνδέεται άµεσα µε το πώς ο 
καθένας ορίζει τη λογοτεχνία και ποια θέση υιοθετεί τόσο ως προς το αν αυτή 
διδάσκεται, όσο και ως προς το τι επιδιώκεται µε τη διδασκαλία της. Η σχετική 
βιβλιογραφία δίνει ποικιλία απαντήσεων στα ερωτήµατα αυτά και η όποια 
επιλογή διδακτικής προσέγγισης και αξιολόγησης των µαθητών δεν µπορεί 
παρά να είναι µια επιλογή ανάµεσα σε πολλές άλλες. Κατά συνέπεια, θα πρέπει 
να δεχθούµε ως ενδεικτική και την ταξινόµηση των στόχων της αξιολόγησης, 
που αναφέρονται στις διάφορες ταξινοµίες στόχων της διδασκαλίας των 
λογοτεχνικών κειµένων. 
Με βάση την ίδια λογική τα παραδείγµατα των ερωτήσεων που ακολουθούν 

και η αξιολόγηση που προκύπτει από τη χρήση τους, θα πρέπει να θεωρηθούν 
ως µία µόνο δυνατότητα ανάµεσα σε πολλές άλλες που έχει ο φιλόλογος να 
διαµορφώσει και να ιεραρχήσει τους στόχους του µαθήµατός του και να 
καθορίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα τους αξιολογήσει. Εξυπακούεται ότι όλα 
αυτά εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο και τους σκοπούς που καθορίζει το 
Aναλυτικό Πρόγραµµα, στο  πνεύµα που διέπει τα σχολικά εγχειρίδια και στις 
οδηγίες που έχουν εκπονηθεί από τα αρµόδια επιστηµονικά όργανα στο χώρο 
της εκπαίδευσης.  
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και µε δεδοµένο ότι στη διάρκεια των 

τελευταίων τριάντα ετών η έµφαση στη µελέτη της λογοτεχνίας µετατοπίστηκε 
από το συγγραφέα στην κατεύθυνση του αναγνώστη, που επιφορτίζεται και µε 
τη νοηµατοδότηση του κειµένου, σχεδιάσαµε ένα σύνολο παραδειγµάτων 
ερωτήσεων που  καλύπτουν πλήθος διδακτικών στόχων και  µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση του µαθητή στο υπό εξέταση µάθηµα. Για 
την εκπόνησή τους επιδιώξαµε να χρησιµοποιήσουµε στοιχεία τόσο από τη 
θεωρία της λογοτεχνίας, όσο και από τη µεθοδολογία της αξιολόγησης του 
µαθητή.  
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Τα παραδείγµατα των ερωτήσεων που αναφέρονται κατηγοριοποιούνται σε: 
• ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
• ερωτήσεις σύντοµης απάντησης  
• ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
• συνδυασµό των προηγούµενων ειδών.  
Μερικά από τα παραπάνω είδη ερωτήσεων, και συγκεκριµένα οι ανοικτές 

ερωτήσεις, είναι οικείες στους διδάσκοντες, αφού υπάρχουν στα διδακτικά 
εγχειρίδια και χρησιµοποιούνται στις διάφορες εξετάσεις. Η δική µας συµβολή 
στο σηµείο αυτό, συνίσταται στο να συντελέσουµε ώστε ο εκπαιδευτικός να 
κατανοήσει καλύτερα τη χρήση ποικίλων τύπων ερωτήσεων και τον τρόπο 
διατύπωσής τους. Στόχος µας είναι να βοηθήσουµε το διδάσκοντα να 
δηµιουργήσει και δικές του ενδεχοµένως ερωτήσεις σύµφωνα µε τους 
επιδιωκόµενους διδακτικούς στόχους. 
Τονίζεται και πάλι ότι οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές 

και λειτουργούν ως παραδείγµατα του τρόπου,  µε τον οποίο ο διδάσκων θα 
µπορούσε να σχηµατίσει τις δικές του και να τις χρησιµοποιήσει για να 
καταρτίσει διάφορα κριτήρια αξιολόγησης. Από κάθε ενότητα µπορούν να 
εξαχθούν πολλές ερωτήσεις διαφορετικών ειδών έτσι, ώστε να διευρυνθεί το 
πλαίσιο της αξιολόγησης του µαθητή προς την κατεύθυνση του επικοινωνιακού 
και δηµιουργικού χαρακτήρα του µαθήµατος και της ανάπτυξης της κριτικής 
στάσης του µαθητή/αναγνώστη.  
Ως προς το θέµα των ερωτήσεων «αντικειµενικού τύπου», θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι η χρήση τους στην αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα της  
Λογοτεχνίας δεν είναι ούτε αποκλειστική ούτε υποχρεωτική. Το µάθηµα της 
Λογοτεχνίας στοχεύει κυρίως στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων 
δεξιοτήτων του µαθητή/αναγνώστη και ειδικά αυτών που σχετίζονται µε την 
απόλαυση του κειµένου, την επικοινωνία και τη δηµιουργικότητα. Παρόλα 
αυτά, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και ερωτήσεις αυτής της µορφής για τον 
έλεγχο της µάθησης πληροφοριακών κυρίως στοιχείων (προαπαιτούµενες 
γνώσεις, γραµµατολογικά στοιχεία, λεξιλόγιο), µε την προϋπόθεση όµως να τις 
χρησιµοποιούµε στο βαθµό που δεν εγκλωβίζουν τη δηµιουργική σκέψη του 
µαθητή, ούτε συρρικνώνουν την εκφραστική του ικανότητα. Είναι γνωστό ότι 
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το λογοτεχνικό έργο (και κάθε έργο τέχνης) έχει µε τον αναγνώστη σχέση 
διαλεκτική, µε την έννοια ότι προκαλεί τον εκάστοτε δέκτη να δώσει τις δικές 
του ερµηνευτικές εκδοχές, µε γνώµονα τα δικά του βιώµατα και τους 
προβληµατισµούς. Εποµένως η πολλαπλότητα των ερµηνειών είναι αποδεκτή, 
υπό τον όρο ότι τεκµηριώνεται επαρκώς µέσα από το ίδιο το κείµενο.  
Ως προς τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων (ιδιαίτερα των ερωτήσεων 

ελεύθερης ανάπτυξης) επισηµαίνουµε ότι θα πρέπει οι ερωτήσεις να 
ανταποκρίνονται στο µέσο επίπεδο των µαθητών κάθε τάξης, να διακρίνονται 
από απλότητα και σαφήνεια και να µην ενθαρρύνουν τη δηµιουργία µηχανικών 
απαντήσεων, αλλά την ικανότητα διατύπωσης κρίσεων. Επιπλέον στη 
διατύπωσή τους θα πρέπει να αποφεύγονται οι γενικότητες και οι αοριστίες, η 
ρητορεία και η αµφισηµία. Έτσι, ελέγχεται αν οι  απαντήσεις των µαθητών είναι 
σαφείς, αν περιορίζονται αυστηρά µέσα στο θέµα και αν αποφεύγουν τις 
αυθαίρετες ερµηνείες και  το δογµατισµό. 
Σχετικά µε την αξιολόγηση των απαντήσεων, ελέγχουµε αν ο µαθητής 

κατανόησε σε βάθος το έργο, αν είναι σε θέση να  παρατηρήσει τη δοµή του, τις 
σχέσεις των µερών του, να επισηµάνει την τεχνική του συγγραφέα, να κρίνει, 
να συγκρίνει και να τεκµηριώσει την όποια θέση του, να εντάξει το έργο στην 
εποχή του, να χαρακτηρίσει την τεχνοτροπία και το ύφος του. Επίσης ελέγχουµε 
την ποιότητα του λόγου του µαθητή (την ορθή χρήση και τη δύναµή του). 
Οι εργασίες - ασκήσεις, τις οποίες εκπονεί ο µαθητής στο σπίτι πρέπει να 

καλλιεργούν την ευαισθησία του, να διεγείρουν το ενδιαφέρον του σε ιδέες και 
αξίες και να ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία και τη δηµιουργικότητά του. Οι  
συνθετικές - δηµιουργικές εργασίες πέρα από τους γενικότερους στόχους τους1 
στο µάθηµα της Λογοτεχνίας µπορούν να δώσουν ερεθίσµατα στους µαθητές 
για µια δηµιουργική επαφή µε άλλα έργα του συγγραφέα ή µε άλλα λογοτεχνικά 
κείµενα ή ακόµα και µε άλλες µορφές τέχνης, όπως λ.χ. τη µουσική και τη 
ζωγραφική.  

                                            
1 Βλ. Γενικός οδηγός για την Αξιολόγηση των µαθητών της Α΄ Λυκείου, σσ. 45-46. 
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Τέλος, οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο 
εξέτασης στο µάθηµα της ηµέρας και µπορούν να αξιολογούν συγκεκριµένους 
στόχους, δεν πρέπει όµως να γίνεται κατάχρησή τους. Ως προς την ωριαία 
εξέταση, σηµειώνουµε ότι µπορεί να γίνει και σε ευρύτερη ενότητα, π.χ. σε δύο 
κείµενα του ίδιου συγγραφέα ή σε περισσότερα έργα που ανήκουν στο ίδιο 
γραµµατειακό είδος (π.χ. δηµοτικά τραγούδια) ή σε έργα διαφορετικών 
λογοτεχνών, τα οποία µπορούν να  εξεταστούν εκ παραλλήλου µε παρεµφερή 
κείµενα.  
Σχετικά µε την ερµηνευτική προσέγγιση που ακολουθούµε στα κείµενα, θα 

θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής: Στο σχεδιασµό των ερωτήσεων, ο οποίος 
γίνεται µετά από µελέτη της σχετικής µε το έργο βιβλιογραφίας (την οποία 
παραθέτουµε στο τέλος του Οδηγού Αξιολόγησης), λαµβάνουµε υπόψη το είδος 
του λογοτεχνήµατος, τη µορφή και το περιεχόµενό του ως αδιάσπαστη ενότητα, 
τις ιδιαιτερότητές του, καθώς και το «προσωπικό ύφος» του συγγραφέα, υπό 
την έννοια των στοιχείων που τον διαφοροποιούν από άλλους (ή από τον 
«κανόνα») διαµορφώνοντας έτσι, ανάλογα µε το κείµενο, τους διδακτικούς µας 
στόχους.  
Ως προς το ερµηνευτικό στάδιο της επεξεργασίας του κειµένου, που είναι 

και το δυσκολότερο, καθώς προϋποθέτει µια θεωρητική επάρκεια, προχωρούµε 
από τις διαπιστώσεις που συγκεντρώθηκαν στο προηγούµενο γραµµατολογικό - 
ιστορικό στάδιο στην επισήµανση των αιτιοτήτων που σχηµατίζουν το 
λογοτέχνηµα. Η επιστηµονική προσέγγιση της Λογοτεχνίας όµως, έργο καθαρά 
φιλολογικό και επίµοχθο, είναι βασικά θέµα ερµηνευτικής και µόνο αφού 
ολοκληρωθεί η ερµηνεία θα ακολουθήσει η κριτική επεξεργασία του κειµένου. 
Για το λόγο αυτό προσπαθήσαµε, µε βάση και αφετηρία το ίδιο λογοτεχνικό 
έργο από τη µια και µε τη βοήθεια εξωκειµενικών και διακειµενικών στοιχείων 
από την άλλη (βιογραφία συγγραφέων, ιστορικές, λογοτεχνικές, φιλοσοφικές 
και άλλες πηγές, συσχετισµός µε κείµενα του ίδιου ή άλλου/ων συγγραφέα/ων), 
να συνθέσουµε ερωτήσεις ώστε το κείµενο να εξετάζεται από πολλές πλευρές 
και σε περισσότερα επίπεδα. Έτσι ένα µέρος των ερωτήσεων µπορούν να 
απαντηθούν µε βάση την αρχική «πρόσληψη» του έργου από µια απλή 
ανάγνωση (π.χ. ενότητες, πρόσωπα, θέµα), ένα µέρος ερωτήσεων απαιτεί 
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κριτικότερη µατιά στο κείµενο (π.χ. σχέσεις προσώπων, στάσεις, κίνητρα) και 
άλλες ερωτήσεις διερευνούν τη βαθύτερη επικοινωνία του µαθητή µε το 
κείµενο (π.χ. συµβολισµός, διακειµενικότητα, ιδέες, εποχή). Επιδίωξή µας είναι 
να υπάρχει διαβάθµιση στη δυσκολία των ερωτήσεων, ώστε οι συνάδελφοι να 
επιλέγουν όσες ανταποκρίνονται στο επίπεδο των µαθητών τους και στη δική 
τους προσέγγιση. Ενδεχόµενες επικαλύψεις ερωτήσεων οφείλονται στην 
επιθυµία µας να δώσουµε στο διδάσκοντα τη δυνατότητα να επιλέξει τον τύπο 
της ερώτησης που προτιµά.  
Κλείνοντας το εισαγωγικό αυτό σηµείωµα, αισθανόµαστε την ανάγκη να 

ευχαριστήσουµε θερµά τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα που µας 
έστειλαν ερωτήσεις, τις οποίες αξιοποιήσαµε στο τεύχος αυτό.  
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