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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Με τα τελευταία βιβλία αξιολόγησης των µαθητών 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 Ιουνίου, τα οποία
διαµορφώθηκαν µε βάση το πνεύµα και τη µεθοδολογία της αντίστοιχης
εργασίας του Κ.Ε.Ε., επιβεβαιώνουν όσα προαναφέρθηκαν.
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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
Πρόεδρος του ∆.Σ. του Κ.Ε.Ε.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν τεύχος εκδόθηκε µε σκοπό να βοηθήσει το έργο των συναδέλφων,
οι οποίοι πρόκειται να διδάξουν κατά τη φετινή σχολική χρονιά το µάθηµα της
Χηµείας Γενικής Παιδείας στη Β΄ τάξη του Λυκείου.
Φροντίσαµε το υποστηρικτικό αυτό υλικό να καλύπτει την ύλη, που πρόκειται να διδαχθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος. Προσπαθήσαµε να συντάξουµε
έναν αρκετά µεγάλο αριθµό ερωτήσεων και κριτηρίων αξιολόγησης, ποικίλων
µορφών και διδακτικών στόχων, πιστεύοντας στην αναγκαιότητα της όσο το δυνατό µεγαλύτερης αρωγής µας προς το δάσκαλο της Χηµείας. Η αναγκαιότητα
αυτή προκύπτει, κατά τη γνώµη µας, αφενός από τον περιορισµένο χρόνο που
διατίθεται για τη διδασκαλία του µαθήµατος και αφετέρου από το ότι σε µεγάλο
ποσοστό οι διδάσκοντες τη Χηµεία δεν είναι χηµικοί.
Θα θέλαµε καταρχήν να επισηµάνουµε και εδώ, ότι οι προτεινόµενες ερωτήσεις
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους, όπως π.χ. για την κατάρτιση
κριτηρίων αξιολόγησης, για την εξυπηρέτηση της διδακτικής πρακτικής και για την
ανάθεση εργασιών για το σπίτι. Πιστεύουµε ότι ο ίδιος ο διδάσκων µπορεί να
εκτιµήσει ποιες από τις ερωτήσεις που προτείνουµε εξυπηρετούν τον καθένα από
τους παραπάνω σκοπούς, είτε αυτούσιες, είτε µετά από κάποια τροποποίηση.
Για τα κριτήρια αξιολόγησης έχουµε να παρατηρήσουµε ότι και πάλι ο ίδιος ο
συνάδελφος είναι αυτός που θα σταθµίσει αν ανταποκρίνονται ή όχι στο µέσο επίπεδο της τάξης του, τόσο από άποψη επιπέδου δυσκολίας και διδακτικών στόχων,
όσο και από άποψη του χρόνου που απαιτείται για την επεξεργασία τους, ώστε να
κάνει τις κατάλληλες προσαρµογές ή ακόµη και να τα αντικαταστήσει.
Ιδιαίτερα θα θέλαµε να επισηµάνουµε την κλιµάκωση από άποψη βαθµού
δυσκολίας των ερωτήσεις που συντάξαµε. Φροντίσαµε καταρχήν ο µεγαλύτερος
αριθµός ερωτήσεων να είναι µέσου επιπέδου δυσκολίας. Θεωρήσαµε όµως σκόπιµο
να συµπεριλάβουµε και αρκετές εύκολες ερωτήσεις, ενώ παράλληλα προσπαθήσαµε να περιορίσουµε τον αριθµό των αρκετά δύσκολων ερωτήσεων, χωρίς όµως
να τις καταργήσουµε. Πιστεύουµε ότι η κλιµάκωση αυτή βοηθάει τον συνάδελφο,
ώστε να µπορεί να κάνει µία αξιολόγηση κατά το δυνατόν αντικειµενικότερη, αλλά
και να συνθέτει κριτήρια αξιολόγησης σχετικά µεγάλης διακριτότητας.
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Πρέπει να επισηµανθεί ιδιαίτερα ότι η όλη αυτή εργασία αποτελεί ενισχυτικό
υλικό για το έργο των συναδέλφων και σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρηθεί ως διδακτέα ή εξεταστέα ύλη. Είναι, κατά την άποψή µας, σφάλµα
από παιδαγωγική άποψη να δίνεται στους µαθητές φωτοτυπηµένο ολόκληρο το
βιβλίο ή και µέρος αυτού προκειµένου να επεξεργαστούν το πλήθος των
προτεινόµενων ερωτήσεων. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία
αδικαιολόγητου άγχους και ανασφάλειας.
Με αφορµή, τέλος, πολλά ερωτήµατα που δεχθήκαµε κατά τη διάρκεια
κυρίως των επιµορφωτικών σεµιναρίων σχετικά µε την αναγκαιότητα της
διατήρησης των προβληµάτων στη Χηµεία, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι το
µάθηµα της Χηµείας διδάσκει τη µελέτη των χηµικών φαινοµένων όχι µόνο
ποιοτικά αλλά και ποσοτικά. Οι χηµικές εξισώσεις που µαθαίνουν οι µαθητές
εµπεριέχουν πληροφορίες τόσο ποιοτικού, όσο και ποσοτικού χαρακτήρα και τις
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να τις αναγνωρίζουν και να
µπορούν να τις αξιοποιούν. Θεωρούµε συνεπώς αναγκαία τη διατήρηση των
προβληµάτων, µε τις εξής όµως επισηµάνσεις:
1. Θα πρέπει τα προβλήµατα Χηµείας, ανεξάρτητα αν απαιτείται ή όχι για την
επίλυσή τους µαθηµατικός λογισµός, να συνδέονται µε υπαρκτές
καταστάσεις προβληµατισµού. «Προβλήµατα» που δεν αντιµετωπίζονται
ποτέ στην καθηµερινή ζωή ή στο εργαστήριο, έχουν ως αποτέλεσµα να
καταπονούν άσκοπα τους µαθητές και να τους αποπροσανατολίζουν σχετικά
µε το αντικείµενο µελέτης των χηµικών φαινοµένων.
2. Το επίπεδο δυσκολίας να είναι τέτοιο, ώστε να µην απογοητεύει τους
µαθητές. Θα ήταν ίσως σκόπιµο να χρησιµοποιούν οι καθηγητές ερωτήµατα
κλιµακούµενης δυσκολίας.
3. Οι αριθµητικές πράξεις, εφόσον αυτές απαιτούνται, να µπορούν να
εκτελούνται µε σχετική ευκολία από το σύνολο σχεδόν των µαθητών χωρίς
τη χρήση υπολογιστικών µηχανών.
Θέλουµε τέλος να υπενθυµίσουµε ότι ελπίζουµε πάντα στη βοήθεια των
συναδέλφων, η οποία είναι δυνατό να υλοποιηθεί είτε µε την αποστολή προς
το Κ.Ε.Ε. ερωτήσεων και κριτηρίων αξιολόγησης, είτε µε τη µορφή
παρατηρήσεων και εποικοδοµητικής κριτικής στο έργο µας.
Η συγγραφική οµάδα
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