ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ:
ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ
Το Υπουργείο Παιδείασ ανακοίνωςε με τθν υπογραφι Υπουργικισ απόφαςθσ (και όχι με
Προεδρικό Διάταγμα όπωσ είναι κεςμικά απαραίτθτο-Διάταγμα το οποίο προαναγγζλλεται
χωρίσ ςαφι χρονικό προςδιοριςμό τθσ ζκδοςισ του) ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο
αξιολόγθςθσ των Αρχαίων Ελλθνικϊν, τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και τθσ Λογοτεχνίασ ςτθν
Αϋ Τάξθ του Γενικοφ Λυκείου.
Η Επιςτθμονικι Επιτροπι του περιοδικοφ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ πρότεινε τθν οργάνωςθ
επιςτθμονικισ ςυνάντθςθσ για το ςοβαρό αυτό εκπαιδευτικό ηιτθμα, θ οποία κα
πραγματοποιθκεί εντόσ του Νοεμβρίου. Παράλλθλα, ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ
Υπουργικισ απόφαςθσ ζχει να παρατθριςει κανείσ ςε πρϊτθ φάςθ τα εξισ:
1. Οι αλλαγζσ που προτείνονται είναι φυςικό επακόλουκο των Νζων Προγραμμάτων
ςπουδϊν, για τα οποία δεν πραγματοποιικθκε και δεν ςχεδιάηεται οφτε μια
ςτοιχειϊδθσ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν του Λυκείου, πόςο μάλλον ουςιαςτικι
επιμόρφωςθ.
2. Οι αλλαγζσ ςτθν αξιολόγθςθ πρζπει να ςυνδζονται με τθ φιλοςοφία και το
περιεχόμενο των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ Β’ και Γ’ Λυκείου, τα οποία δεν
ζχουν ακόμα ςυνταχκεί.
3. Οι αλλαγζσ ςτον τρόπο αξιολόγθςθσ ςυνδζονται άμεςα με το ςφςτθμα πρόςβαςθσ
των μακθτϊν ςτθν Τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, το οποίο εντελϊσ αδικαιολόγθτα δεν
ζχει ανακοινωκεί και κεςμοκετθκεί μζχρι ςιμερα.
4. Οι αλλαγζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ τθσ
αναγκαιότθτασ κεςμοκζτθςισ τουσ. Εφλογα λοιπόν αναρωτιζται κανείσ ποιο είναι
το κεςμικό όργανο που προτείνει τισ αλλαγζσ αυτζσ και με ποιο επιςτθμονικό
ςκεπτικό, τθ ςτιγμι που το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο ζχει καταργθκεί και το
Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ δεν ζχει ακόμα ουςιαςτικά λειτουργιςει; Είναι
χαρακτθριςτικό ότι ςτθν υπουργικι απόφαςθ για πρϊτθ φορά δεν αναφζρεται ο
φορζασ ο οποίοσ ειςθγείται ι γνωμοδότθςε για τισ αλλαγζσ, δείγμα ότι
διολιςκαίνουμε ςε μια λ ο γ ι κ ι α π ο δο χ ι σ ε ι ς θ γ ι ς ε ω ν α π ό μ θ
κ ε ς μ ο κ ετ θ μ ζ ν ο υσ φο ρ ε ί σ κ α ι π ρό ς ωπ α .
Μετά από αυτά τα ςθμαντικά ερωτιματα κα επιςθμάνουμε οριςμζνα ηθτιματα που
αφοροφν τον τρόπο αξιολόγθςθσ του κάκε γνωςτικοφ αντικειμζνου:
Α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Η αφαίρεςθ τθσ μετάφραςθσ ςτο υπαρκτό πλαίςιο διδαςκαλίασ από τον κορμό τθσ
αξιολόγθςθσ, αποτελεί, αν και ςφμφωνθ με το νζο Πρόγραμμα Σπουδϊν, εςπευςμζνθ και
μονομερι απόφαςθ. Η προςζγγιςθ του πρωτοτφπου αποςπάςματοσ κειμενοκεντρικά και με
τθ βοικεια των παράλλθλων μεταφράςεων δε ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ δεν πρζπει να
εξαςκοφνται κακόλου ςτθ μετάφραςθ ι ζςτω ςτθν ελεφκερθ απόδοςθ μζρουσ του
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πρωτοτφπου κειμζνου. Εκτόσ εάν για μια ακόμθ φορά ζχουμε ωσ χϊρα τθν πρωτοτυπία να
επιχειροφμε ςτθν εκπαίδευςθ άλματα χωρίσ παράλλθλα να δθμιουργοφμε τισ κατάλλθλεσ
ςυνκικεσ, χωρίσ τθν απαραίτθτθ προετοιμαςία. Μια τζτοια επιλογι, πλθν των άλλων, δεν
παρζχει τθ δυνατότθτα ςε μακθτζσ που το επικυμοφν να αςκθκοφν ςε μεταφραςτικζσ
πρακτικζσ και να εξοικειωκοφν με τθν απόδοςθ ςτο νεοελλθνικό λόγο των ίδιωνδιδαςκόμενων ι και άλλων κειμζνων. Αυτό μπορεί να δθμιουργιςει ςοβαρζσ δυςκολίεσ
ςτθν ζνταξθ των μακθτϊν ςτθν αντίςτοιχθ κατεφκυνςθ των τάξεων Βϋ και Γϋ Λυκείου για τισ
οποίεσ, κακϊσ, δεν κεςμοκετικθκε ταυτόχρονα ο τρόποσ αξιολόγθςθσ των Αρχαίων
Ελλθνικϊν.
Β. Νεοελληνική Γλώσσα
Οι αλλαγζσ του τρόπου αξιολόγθςθσ κινοφνται προσ μια δθμιουργικότερθ ζκφραςθ των
μακθτϊν μζςα από τθ μελζτθ των χαρακτθριςτικϊν ενόσ κειμενικοφ είδουσ και όχι τθν
παραμονι ςε τυποποιθμζνεσ ερωτιςεισ. Παράλλθλα μζςα από τθν παράκεςθ δφο ι
περιςςότερων κειμζνων παρζχονται δυνατότθτεσ κριτικισ ανάγνωςθσ και διαφορετικισ
τοποκζτθςθσ των μακθτϊν. Τζλοσ, θ επαναφορά τθσ αξιολόγθςθσ τθσ παραγωγισ κειμζνου
ςτισ 60 μονάδεσ είναι μια αναγκαία αποκατάςταςθ μετά το πλικοσ αυκαιρεςιϊν των
διοικθτικϊν μθχανιςμϊν με άλλοκι τθν «αντικειμενικότερθ αξιολόγθςθ» ςτισ εξετάςεισ.
Αυτό δε ςθμαίνει βζβαια ότι οι αλλαγζσ αυτζσ δεν επιβάλλουν τθν αποςαφινιςθ των
κριτθρίων αξιολόγθςθσ και τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε ενδοςχολικό επίπεδο.
Γ. Λογοτεχνία (και όχι μόνο Νεοελληνική Λογοτεχνία)
Στθ αξιολόγθςθ του μακιματοσ αυτοφ υπάρχουν οι βαςικότερεσ αλλαγζσ που απαιτοφν
ςοβαρι μελζτθ και όχι πρόχειρθ και βιαςτικι τοποκζτθςθ.
1. Καταρχάσ θ πρόταςθ για αξιολόγθςθ άγνωςτων ομοειδϊν κειμζνων ςτθ λογοτεχνία
ζχει πολφ ενδιαφζρον όπωσ και θ πρόταςθ για επιλογι των μακθτϊν ανάμεςα ςε
δφο κζματα. Αντίκετα θ πρόταςθ για κείμενα ομόκεμα με τισ διδακτικζσ ενότθτεσ
που διδάχτθκαν (Τα φφλα ςτθ λογοτεχνία, Παράδοςθ και μοντερνιςμόσ ςτθ
νεοελλθνικι ποίθςθ, Θζατρο) μπορεί να οδθγιςει ςε ποικίλεσ παρανοιςεισ ενϊ
εγκλωβίηει τθ διδαςκαλία ςε κεματικζσ που αυκαίρετα θ ομάδα του προγράμματοσ
ςπουδϊν ζχει ορίςει)
2. Η άλλθ πρόταςθ για τθ δυνατότθτα των μακθτϊν να ςυγγράψουν εκτόσ των άλλων
: « ζνα μικρό κείμενο ωσ «διαφήμιςη» ή βιβλιοπαρουςίαςη ή κριτική για το κείμενο
που θα δοθεί ή να τοποθετηθοφν (αν ςυμφωνοφν ή διαφωνοφν και γιατί) απζναντι
ςε κριτική που θα δοθεί ή εναλλακτικά (2β) Να ταυτιςτοφν με κάποιον ήρωα του
κειμζνου και να γράψουν ςελίδεσ του ημερολογίου του ή επιςτολϊν του.» ζχει
καινοτόμο χαρακτιρα και ςτρζφει το μάκθμα προσ τθ δθμιουργικι γραφι αρκεί
να εμπλουτιςτεί το είδοσ των κειμζνων που ηθτοφνται από τουσ μακθτζσ(γιατί μόνο
θμερολόγιο ι επιςτολζσ;).Το ςθμαντικότερο όλων είναι να τεκοφν με ςαφινεια τα
κριτιρια ουςιαςτικισ αξιολόγθςθσ τζτοιων κειμζνων με ςτόχο να λειτουργιςουν
απελευκερωτικά για τουσ μακθτζσ και να κατανοθκοφν πλιρωσ από τουσ
αξιολογθτζσ που μζχρι τϊρα ζχουν μάκει να περιμζνουν και να αξιολογοφν ζτοιμεσ
και ίδιεσ «απαντιςεισ».Αυτό είναι κεντρικό ηιτθμα και δεν λφνεται με ςυνκιματα
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και ζνα κείμενο οδθγιϊν αλλά με επιςτθμονικά ζγκυρθ και ςχεδιαςμζνθ
επιμόρφωςθ.
3. Ο προτεινόμενοσ τρόποσ αξιολόγθςθσ των ποιθτικϊν κειμζνων χαρακτθρίηεται από
πρωτοφανι μονομζρεια αφοφ δεν περιλαμβάνει καμία ερϊτθςθ που να
αναφζρεται ςτισ ιδζεσ των ποιθμάτων. Πρόκειται άραγε για ςυνειδθτι επιλογι ι
για προκλθτικι άγνοια; Ειδικά θ ερϊτθςθ «Να εντοπίςουν τισ πιο «ποιθτικζσ» και
τισ πιο «κακθμερινζσ» λζξεισ ςτα ποιιματα και να τισ τοποκετιςουν ςε πίνακα με
δφο ι περιςςότερεσ ςτιλεσ» που αξιολογείται μάλιςτα με 25 μονάδεσ αποτελεί
απτι απόδειξθ επιδερμικισ προςζγγιςθσ του ποιθτικοφ λόγου
Συμπεραςματικά, διαπιςτϊνεται βιαςφνθ και προχειρότθτα ςτθ κεςμοκζτθςθ τόςο
ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτθν αξιολόγθςθ των φιλολογικϊν μακθμάτων. Ελλοχεφει ο κίνδυνοσ
όςοι ειςθγοφνται τζτοιεσ αλλαγζσ χωρίσ να τισ εντάςςουν ς’ ζναν ευρφτερο εκπαιδευτικό
ςχεδιαςμό για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τόςο των προγραμμάτων ςπουδϊν και
κυρίωσ του διδακτικοφ υλικοφ του Λυκείου όςο και τθσ επιςτθμονικισ-επιμορφωτικισ
ςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν ςε μια δφςκολθ για τθ χϊρα και τθν εκπαίδευςθ περίοδο, να
λειτουργιςουν τελικά υπονομευτικά για τθν ανανζωςθ και αναβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ
των φιλολογικϊν μακθμάτων αλλά και του Λυκείου γενικότερα.

Για τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι τθσ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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