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Είναι πίνακες, 
αλλά είναι 
οργανικά 
δεμένοι με το 
κείμενο του 
βιβλίου. 
Πρέπει να 
διδαχθούν με 
παραδείγματα. 



Α. Γενικές παρατηρήσεις για την αξιολόγηση

Α1. Ερωτήσεις «αντικειμενικού τύπου» 
Θεωρούνται οι ερωτήσεις που οι 
απαντήσεις τους είναι τυποποιημένες, 
κοινές από όλους τους υποψήφιους και 
αποδεκτές από όλους τους εξεταστές. 

Τέτοιες ερωτήσεις είναι:

- οι ερωτήσεις σωστού – λάθους 
[εξετάζονται στις πανελλαδικές]
- οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
[εξετάζονται στις πανελλαδικές]
- οι ερωτήσεις αντιστοίχισης
- οι ερωτήσεις συμπλήρωσης

Οι ερωτήσεις αυτές επιδιώκουν την 
αποφυγή της υποκειμενικότητας που 
μπορεί να προκύψει από την ανάπτυξη 
μιας επιχειρηματολογίας από τον 
υποψήφιο σε μια ανοικτή ερώτηση.

Η ιστορία των αντικειμενικών τεστ εμπεριέχει μια παραδοξότητα, καθώς έγιναν μια διαχωριστική γραμμή που 
πόλωσε τόσο προοδευτικούς όσο και συντηρητικούς παιδαγωγούς σε δύο πόλους:

- υποστηρίχτηκαν από προοδευτικούς 
παιδαγωγούς και κοινωνιολόγους, 
ακριβώς γιατί μπορούσαν απαλείψουν 
σημαντικά τις διαφορές στο γλωσσικό 
κώδικα που έχει το παιδί από την 
οικογένεια.

- επικρίθηκαν από, επίσης, 
προοδευτικούς παιδαγωγούς με το 
επιχείρημα ότι τυποποιούν την σκέψη. 
Οι μαθητές προετοιμάζονται εντατικά για 
τις εξετάσεις. Όμως, είναι ελάχιστα 
εξοπλισμένοι να χρησιμοποιήσουν τις 
γνώσεις τους σε άλλο πλαίσιο. 

- επικρίθηκαν και υποστηρίχθηκαν, με 
διαφορετικά επιχειρήματα, από 
συντηρητικούς παιδαγωγούς («θα 
περάσουν πάνω από το πτώμα μου» 
αναφώνησε ένας καθηγητής 
λογοτεχνίας στις ΗΠΑ, «οι λάθος 
ερωτήσεις δείχνουν πολλές φορές 
μεγαλύτερη κατανόηση από τις 
σωστές», Μ. Mayer, πανεπιστήμιο του 
Cambrige).



• Η αξιολόγηση των μαθητών/ -τριών είναι μια διαδικασία οργανικά δεμένη με το μάθημα. 

• Για αυτό το λόγο, οι ερωτήσεις «αντικειμενικού τύπου» αξιολογούν το αν ο υποψήφιος γνωρίζει ή δεν γνωρίζει 
το περιεχόμενο του μαθήματος.

• Για την κοινωνιολογία, το περιεχόμενο είναι η γνώση των κοινωνιολογικών θεωριών, των θεωρητικών και των 
κοινωνιολογικών εννοιών και κατηγοριών που έχουν αναπτυχθεί στο σχολικό βιβλίο.

Δεν είναι ερωτήσεις εξέτασης κοινωνιολογικών γνώσεων.
Υπάρχουν ως πληροφορίες στο βιβλίο, αλλά δεν αφορούν 
την κοινωνιολογία. 

Οι ερωτήσεις πρέπει  να - είναι σαφείς
- να μην επιδέχονται δύο ή 
περισσότερες απαντήσεις
- να στηρίζονται στη γνώση και όχι 
στο «μάντεμα».

Οι ερωτήσεις πρέπει να 
αναδεικνύουν την γνώση του 
μαθητή και όχι να παίζουν με τις 
λέξεις και τις διατυπώσεις του 
βιβλίου ώστε ή να τον μπερδέψουν 
ή να δουν ποιος θυμάται ακριβώς τη 
φράση του βιβλίου.

Το οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα άλλαξε το:
α. 1983
β. 1970
γ. 1990
δ. 2000



Α2. Σαφήνεια των ερωτήσεων

• Η απάντηση πρέπει να είναι μια.

• Η ερώτηση πρέπει να είναι διατυπωμένη με σαφήνεια.

• Η ερώτηση δεν πρέπει να είναι λάθος. 

• Οι ερωτήσεις πρέπει να στηρίζονται στη γνώση και όχι στο «να μαντέψει ο υποψήφιος την 
απάντηση». 

Τι μορφή δράσης, κατά τον Βέμπερ, είναι μια μαθήτρια που φοράει μαντίλα στο σχολείο;
α. ορθολογική με βάση τον σκοπό
β. σε σχέση με μια αξία 
γ. συγκινησιακή δράση 
δ. παραδοσιακή δράση

Η ερώτηση ουσιαστικά είναι λάθος διατυπωμένη. Πρέπει να δοθούν 
στοιχεία για το προσωπικό νόημα, το πλαίσιο κτλ. Γιατί φοράει την 
μαντίλα, πως η ίδια η μαθήτρια νοηματοδοτεί την πράξη της, που τη 
φοράει κτλ. Διαφορετικά δεν μπορεί να απαντηθεί.   



Α2. Σαφήνεια των ερωτήσεων

• Η ερώτηση μπορεί, αν δεν είναι προσεγμένη με λεπτομέρεια στην έκφραση, να οδηγήσει 
σε λάθος απάντηση ή να επιδέχεται δύο απαντήσεις. 

Η κοινωνική θεωρία είναι απόπειρα ερμηνείας της καθημερινής ζωής, στηριζόμενοι στη συμβατική γνώση.
[Σωστό – Λάθος] = είναι Λάθος.  

Η κοινωνική θεωρία είναι απόπειρα ερμηνείας της καθημερινής ζωής, στηριζόμενοι πολλές φορές και στη συμβατική 
γνώση.
[Σωστό – Λάθος] = είναι Σωστό. 

Η κοινωνική θεωρία μπορεί να ξεκινάει ή να μην ξεκινάει από τη συμβατική γνώση. Μπορεί να είναι σε πλήρη αντίθεση 
μαζί της. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα – και αυτό είναι τις περισσότερες φορές – προϊόν αναστοχασμού της συμβατικής 
γνώσης και εμπλουτισμού αυτού του αναστοχασμού με νέα στοιχεία.


