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Πεξίιεςε
ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο-αμηνιόγεζεο ησλ
καζεηώλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, θαηά ηνλ 19ν αηώλα. θνπόο ηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζεκαζία πνπ
δηλόηαλ ζηνπο όξνπο εμέηαζε-αμηνιόγεζε, θαζώο θαη ζηνπο ζηόρνπο θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
γηλόηαλ ε εμέηαζε-αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ.`
Summary
In this paper a historical analysis is attempted regarding the examination/evaluation process in Greek schools in
the 19th century. The purpose is to probe the goals, the meaning and the processes that have been attached to the
terms of examination-evaluation.

Λέμεηο-Κιεηδηά: εμεηάζεηο, αμηνιόγεζε, ηεξάξρεζε καζεκάησλ.

Εηζαγσγή:
ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη θαη αλαιύνληαη ζέκαηα εμέηαζεο - αμηνιόγεζεο ησλ
καζεηώλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε, θαηά ηελ πεξίνδν 1801-1900. Δηδηθόηεξα, γίλεηαη
πξνζπάζεηα, κέζα από γξαπηά ηεθκήξηα (πεξηνδηθά, βηβιία, εγθύθιηνη, δηαηάγκαηα - λόκνη),
λα δνζνύλ απαληήζεηο ζηα εμήο εξσηήκαηα:
1. Πνηνο ήηαλ ν ζθνπόο ηεο εμέηαζεο-αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ;
2. Πώο - κε πνην ηξόπν (είδε εμέηαζεο–αμηνιόγεζεο) θαη θάζε πόηε (ρξνληθή πεξίνδνο ζπρλόηεηα) γηλόηαλ ε εμέηαζε-αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ;
3. Πνηα ήηαλ ε ζρεηηθή ζεκαληηθόηεηα - ηεξάξρεζε ησλ δηάθνξσλ καζεκάησλ;
4. Πνηεο ήηαλ νη απόςεηο δηάθνξσλ παηδαγσγώλ γηα ηελ εμέηαζε-αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ;
5. πλδεόηαλ ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο-αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ κε ηελ αμηνιόγεζε
ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ δαζθάισλ;
Ζ εμεηαδόκελε πεξίνδνο έρεη ρσξηζηεί ζε δύν επηκέξνπο πεξηόδνπο: 1. Σελ
πξνεπαλαζηαηηθή (1801-1821) θαη 2. Σελ πεξίνδν 1836-1900 (λενειιεληθό θξάηνο)1.
1. Ζ εμέηαζε ησλ καζεηώλ θαηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν (1801-1821)
Πεγέο πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν, απνηέιεζαλ: α) Σν πεξηνδηθό:
«ΔΡΜΖ Ο ΛΟΓΗΟ » (1811, 1812 θαη 1815) θαη β) Σν βηβιίν «ΤΝΣΑΓΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ »
ηνπ Κ. Κνύκα (1820), η.12.
1.1. Πνηνο ήηαλ ν ζθνπόο ηεο εμέηαζεο ησλ καζεηώλ;
θνπόο ηεο εμέηαζεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή («Δξκήο ν Λόγηνο», 1811) ήηαλ λα βιέπεη ν
δάζθαινο αλ νη καζεηέο «πξνβαίλσζη θαζ’ εθάζηελ», θαζώο θαη λα ηνπο «πξνβηβάδεη θαη
ππνβηβάδεη».
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Ζ Μέζε Εθπαίδεπζε, ηελ πεξίνδν απηή, έρεη δύν θύθινπο, ην ειιεληθό ζρνιείν (ηξία ρξόληα) θαη ην
γπκλάζην (ηέζζεξα ρξόληα).
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1.2. Με πνην ηξόπν (είδε) θαη θάζε πόηε γηλόηαλ ε εμέηαζε ησλ καζεηώλ;
Οη εμεηάζεηο ησλ καζεηώλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ «Δξκή ην Λόγην» («Γηάηαμηο ησλ ελ
Βνπθνπξεζηίσ Λπθείνπ», 1811), θαηά ηελ πεξίνδν απηή, είλαη: πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο: «Αη
εμεηάζεηο ζέινπζη γίλεζζαη ή δηα ζηόκαηνο ή δηα γξαθήο …».
Γηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ηνπ 1νπ εμακήλνπ ζην Φηινινγηθό Γπκλάζην Σκύξλεο («Δξκήο ν
Λόγηνο», 1812):
«Τελ 29, 30, 31 Ιαλνπαξίνπ, 1, 2 Φεβξνπαξίνπ, εμεηάζζεζαλ νη ηα επηζηεκνληθά καζήκαηα
αθνύζαληεο καζεηαί, από 10 ώξαο πξν κεζεκβξίαο έσο 12.
Ο Αξρηδηδάζθαινο Κ. Κνύκαο θαη ν ηεο Φπζηθήο Ιζηνξίαο θαη Χεκείαο, δηδάζθαινο Σηέθ.
Οηθνλόκνο Ιαηξόο, εμήηαδνλ, εθ ησλ θαηαιόγσλ ιακβάλνληεο ηα νλόκαηα, ηνπο καζεηάο θαη ν κελ
Κνύκαο εξώηεζελ πεξί Ηιεθηξηζκνύ, Μαγλεηηζκνύ θαη κεηεώξσλ, ν δε Οηθνλόκνπ εξώηεζε ηνπο
απηνύο εθ ηνπ 1νπ ηεο Χεκείαο κέξνπο, πεξί ζσκάησλ ζπλζέζεσο (πνιιώλ ρεκηθώλ γλώζεσλ ηελ
εηο ηαο ηέρλαο εθαξκνγήλ).
Ο Κνύκαο εμήηαδελ θαη ηνπο καζεκαηηθά αθνύζαληαο. Δηο θαζ’ έλα επξόβαιιε ζεσξήκαηα εθ ησλ
θσληθώλ ηνκώλ θαη ηνπ ινγηζκνύ ησλ απεηξνζηώλ θαη ηνπ νινθιεξσηηθνύ, …
Από δε ηεο 5 Φεβξνπαξίνπ, εμήηαζελ ν δηδάζθαινο Κ. Οηθνλόκνο ηνπο όζνη ήθνπζαλ ηνλ Όκεξνλ
θαη άιινπο πνηεηάο, θαη όζνη εμεγήζεζαλ Γεκνζζέλελ θαη Ξελνθώληα καζεηάο».
Πξνζεξρόηαλ γηα λα παξαθνινπζήζεη ηηο εμεηάζεηο ηόζν πιήζνο θόζκνπ, πνπ δελ ρσξνύζε
ζηελ κεγάιε αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ:
«Καζ’ εκέξαλ ζπλήξρνλην, παξεθηόο ησλ επηηξόπσλ θαη εθόξσλ ηνπ Γπκλαζίνπ, πιήζνο πνιύ
αξρόλησλ, πξαγκαηεπηώλ, πάζεο ηάμεσο αλζξώπσλ, ώζηε κόιηο ηνπο ερώξεη ην κέγα ηεο
παξαδόζεσο αθξναηήξηνλ».
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ηνπ Λπθείνπ Βνπθνπξεζηίνπ («Δξκήο ν Λόγηνο»,
1815), όπνπ νη καζεηέο εμεηάδνληαη θαη ζηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ, κηα πξσηνπνξηαθή
ελέξγεηα αθόκε θαη γηα ηε ζεκεξηλή επνρή:
«… Δίηα άξρηζαλ λα εμεηάδνληαη θαηά ηάμεηο νη καζεηαί ηνπ αξρηδηδαζθάινπ Βαξδαιάρνπ, …
πεξί δηαθόξσλ δεηεκάησλ ηεο ειεθηξηθήο ύιεο, θάκλνληεο θαη ηα πεηξάκαηα, …» .
Κάζε πόηε (ρξνληθή πεξίνδνο - ζπρλόηεηα) γηλόηαλ ε εμέηαζε ησλ καζεηώλ;
Οη καζεηέο εμεηάδνληαλ κηα νξηζκέλε εκέξα ηελ εβδνκάδα επί ηεο ύιεο πνπ δηδάρηεθε όιε
ηελ εβδνκάδα, αιιά εμεηάδνληαλ θάζε εκέξα ζην κάζεκα ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο («Δξκήο
ν Λόγηνο», 1815, 1811):
«Ο δηδάζθαινο ησλ Δπηζηεκώλ, ηελ Πέκπηελ ζέιεη εμεηάδεη ηνπο καζεηάο εηο όζα καζήκαηα πεξί
Φπζηθήο, έσο εθείλεο ηεο εκέξαο εδηδάρζεζαλ… .
«Ο δηδάζθαινο ηεο Διιεληθήο γιώζζεο, εμεηάδεη εηο κίαλ δησξηζκέλελ εκέξαλ ηεο εβδνκάδνο
ηνπο καζεηάο, … .
«Ο δηδάζθαινο πξέπεη θαζ’ εθάζηελ λα εμεηάδε ηνπο καζεηάο πεξί ηνπ ρζεζηλνύ καζήκαηνο …».
1.3. Πνηα ήηαλ ε ζρεηηθή ζεκαληηθόηεηα - ηεξάξρεζε ησλ δηάθνξσλ καζεκάησλ;
Καηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν ε ηεξάξρεζε ησλ καζεκάησλ θαζνξηδόηαλ θπξίσο από
ηνλ αξρηδηδάζθαιν. Π.ρ. ζην Φηινινγηθό γπκλάζην κύξλεο επηθξαηνύλ ηα επηζηεκνληθά
καζήκαηα (αξρηδηδάζθαινο Κ. Κνύκαο), ελώ ζηελ Δπαγγειηθή ζρνιή κύξλεο ηα ζενινγηθνθηινινγηθά καζήκαηα (αξρηδηδάζθαινο Α. Πάξηνο).
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1.4. Πνηεο ήηαλ νη απόςεηο παηδαγσγώλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ καζεηώλ;
Ο Κ. Κνύκαο (1820) αλαθέξεη όηη νη εμεηάζεηο είλαη ρξήζηκεο ηόζν ζηνπο καζεηέο γηαηί
ηνπο βνεζνύλ λα θάλνπλ εμάζθεζε ζε όζα δηδάρηεθαλ, όζν θαη ζηνπο δαζθάινπο γηαηί ηνπο
δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ ηνπο:
«Αη εμεηάζεηο ησλ καζεηώλ θαη απηνύο σθεινύλ, επεηδή ηνπο δίδνπλ αθνξκάο εμαζθήζεσο θαη
ηνπο δαζθάινπο πιεξνθνξνύλ ηίλεο είλαη νη πξνθόπηνληεο καζεηαί».
Δπηπιένλ, αλαθέξεη ν Κνύκαο γηα ηνλ ξόιν ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο θαη ηνπ
αλαηξνθνδνηηθνύ ξόινπ ηεο:
«Ο δάζθαινο ξσηά ηνπο καζεηάο πεξί ησλ δηδαζθόκελσλ, ην κελ δηα λα πιεξνθνξεζή, εάλ ν
καζεηήο εθαηάιαβελ νξζώο ηα ιερζέληα, ην δε δηα λα ηνλ απαιιάμε από ελδερνκέλαο ακθηβνιίαο
θαη απάηαο».
Ωο πξνο ην θάζε πόηε πξέπεη λα γίλνληαη νη εμεηάζεηο, αλαθέξεη ν Κνύκαο (1820):
«Ιδηαίηεξαη δνθηκαζίαη ησλ καζεηώλ πξέπεη λα γίλσληαη θαζ’ εκέξαλ εηο όζα εμεγήζεθαλ ηελ
πξν απηήο, θαη θαηά κήλα εηο όζα ήθνπζαλ θαηά ην ρξνληθόλ ηνύην δηάζηεκα. Γεκόζηνη δε, δηο
ηνπ εληαπηνύ».
1.5. πλδεόηαλ ε εμέηαζε ησλ καζεηώλ κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ
δαζθάισλ;
Ζ αμηνιόγεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ δαζθάισλ γηλόηαλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ
εμεηάζεσλ ησλ καζεηώλ, από απηνύο πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηηο δεκόζηεο εμεηάζεηο, δειαδή
ηνπο εθόξνπο, ηνπο επηηξόπνπο, ηνπο άξρνληεο, ηνπο γνλείο – θεδεκόλεο, ηνλ ππόινηπν θόζκν,
θαη ηελ εθθιεζία2. ην Φηινινγηθό γπκλάζην Σκύξλεο, θαίλεηαη όηη νη καζεηέο
πξνεηνηκάδνληαλ ηόζν θαιά γηα ηηο εμεηάζεηο, ώζηε:
α) ηα επηζηεκνληθά καζήκαηα: «…όινη ζρεδόλ νη καζεηέο απεθξίζεζαλ άξηζηα».
β) ηα καζεκαηηθά: «…όινη νη καζεηέο απεθξίζεζαλ άξηζηα θαη κόλνλ εηο από ηνπο
δνθηκαζζέληαο απεθξίζε αηειέζηεξνλ παξά ηνπο άιινπο».
γ) ηα θηινινγηθά: «νη εμεηαζζέληεο καζεηαί απεθξίζεζαλ θαηά ηα κέηξα ησλ θαζελόο δπλάκεσλ,
θαη θαηεγξάθεζαλ κε ην άξηζηα, θαη πνιιά νιίγνη κε ην θαιώο».
πλέπεηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμέηαζεο ησλ καζεηώλ γηα ην ζρνιείν θαη ηνπο
δαζθάινπο:
α) Αύμεζε ηεο θήκεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα αύμεζε ηνπ
αξηζκνύ ησλ καζεηώλ ηνπ3.
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Αλ αμηνινγεηήο είλαη ε εθθιεζία; Όπνηνο δάζθαινο δηαηύπσλε-δίδαζθε ζεσξίεο ή απόςεηο κε ζπκβαηέο
κε ηηο απόςεηο ηεο εθθιεζίαο, ηόηε αιίκνλν ζηε ζεσξία θαη ζε απηόλ. Μεξηθέο επηπηώζεηο γηα ηνπο
δαζθάινπο: α) Κιήζεηο ζε απνινγία γηα απνθήξπμε ησλ ηδεώλ ηνπο εγγξάθσο (π.ρ. Β. Λέζβηνο, Μ.
Αλζξαθίηεο, Θ. Κατξεο, . Γνύγθαο), β) Γηώμηκν ηνπο από ην ζρνιείν & ελεκέξσζε άιισλ ζρνιείσλ λα
κελ πξνζιεθζνύλ (π.ρ. Η. Μνηζηόδαμ), γ) Κάςηκν ησλ βηβιίσλ ηνπο (π.ρ. Μ. Αλζξαθίηεο), δ) Αθνξηζκόο
ηνπο (π.ρ. Υ. Πακπιέθεο), θ.ά.
3
Οη θεκηζκέλνη δάζθαινη πξνζείιθπαλ καζεηέο ζηα ζρνιεία πνπ δίδαζθαλ: α) ην Φηινινγηθό Γπκλάζην
Σκύξλεο, όηαλ δίδαζθε ν Κ. Κνύκαο, ν αξηζκόο καζεηώλ έθηαζε ηνπο 300, β) ην γπκλάζην Χίνπ, όηαλ
δίδαζθε ν Ν. Βάκβαο ν αξηζκόο καζεηώλ έθηαζε ηνπο 700, γ) ηε ζρνιή Κπδσληώλ όηαλ δίδαζθε ν
Βεληακίλ ν Λέζβηνο, ν αξηζκόο καζεηώλ έθηαζε πεξί ηνπο 400, ελώ έθηαζε πεξί ηνπο 600 όηαλ δίδαζθε ν
Θεόθηινο Κατξεο (Υαηδόπνπινο, 1991).
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β) Δλδερόκελε αύμεζε κηζζνύ ησλ δαζθάισλ ή αιιαγή ζρνιείνπ κε πςειόηεξε ζέζε ή/θαη
κεγαιύηεξν κηζζό.
γ) Γώξα ζηνπο δαζθάινπο (θαη ζηνπο θαινύο καζεηέο): «Μεηά ηηο εμεηάζεηο ηεο ελ
Βνπθνπξεζηίσ απζεληηθήο Αθαδεκίαο, ν εγεκώλ Ισάλλεο Καξαηδάο έπεκςε δώξα ηνηο
δηδαζθάινηο σξνιόγηα ρξπζά, …».
δ) Γσξεέο ζην ζρνιείν (γηα εμνπιηζκό ησλ αηζνπζώλ, ησλ βηβιηνζεθώλ, …) από ηνπο
άξρνληεο, θ.ά.
2. Ζ εμέηαζε ησλ καζεηώλ Μέζεο Εθπαίδεπζεο ζην Νενειιεληθό θξάηνο (1836-1900)
Ο ζθνπόο, ν ηξόπνο (είδε εμέηαζεο) θαη ην θάζε πόηε (ρξνληθή πεξίνδνο - ζπρλόηεηα)
γηλόηαλ ε εμέηαζε ησλ καζεηώλ (θαη όρη κόλν) ζηελ ειιεληθή Μέζε Δθπαίδεπζε,
θαζνξίδνληαλ θπξίσο από ηνλ «Καλνληζκό ησλ Διιεληθώλ Σρνιείσλ θαη Γπκλαζίσλ» (Β.Γ. 31
Γεθεκβξίνπ 1836 / 12 Ηαλνπαξίνπ 1837). Ο «θαλνληζκόο» απηόο, ρσξίο νπζηαζηηθέο αιιαγέο,
ίζρπζε γηα πεξίπνπ 100 ρξόληα.
2.1. Πνηνο ν ζθνπόο ηεο εμέηαζεο ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία;
Σθνπόο ηεο εμέηαζεο ησλ καζεηώλ (Β.Γ. 31 Γεθ. 1836 / 12 Ηαλ. 1837) ήηαλ ε θαηάηαμηο
ηνπο ζε ζεηξά, βάζεη ηεο πξνόδνπ ηνπο, ν πξνβηβαζκόο ηνπο ζε κεγαιύηεξε ηάμε θαη ε ιήςε
απνιπηεξίνπ:
Άξζξνλ 23. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζεηξάο θαζ’ ελ νη καζεηαί ζέινπλ θαηαηάζζεζζαη σο πξνο ηελ
πξόνδνλ απηώλ εηο έθαζηνλ ησλ καζεκάησλ.
Άξζξνλ 27. Ο πξνβηβαζκόο εηο αλσηέξαο ηάμεηο … .
Άξζξνλ 90. Η ιήςηο απνδεηθηηθνύ πεξί ηεο απνπεξαηώζεσο ησλ ελ ησ Γπκλαζίσ καζεκάησλ.
2.2. Με πνην ηξόπν (είδε εμέηαζεο) θαη θάζε πόηε (ρξνληθή πεξίνδνο - ζπρλόηεηα) γηλόηαλ
ε εμέηαζε ησλ καζεηώλ;
α) Ωο πξνο ηα είδε, ε εμέηαζε δηαθξίλεηαη ζε γξαπηή θαη πξνθνξηθή.
β) Ωο πξνο ηε ζπρλόηεηα εμέηαζεο, βι. 1ν Κξηηήξην ηεξάξρεζεο καζεκάησλ.
2.3. Πνηα ήηαλ ε ζρεηηθή ζεκαληηθόηεηα - ηεξάξρεζε ησλ δηάθνξσλ καζεκάησλ κε βάζε
ηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ καζεηώλ;
Ο θαζνξηζκόο ηεο ζεκαληηθόηεηαο – ηεξάξρεζεο ησλ καζεκάησλ ζα βαζηζηεί ζηα εμήο
θξηηήξηα:
1ν) Τξόπνο (γξαπηώο - πξνθνξηθώο) θαη ζπρλόηεηα εμέηαζεο.
2ν) Σρεηηθή βαζκνινγία ησλ εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ.
3ν) Βαζκόο απαηηνύκελνο γηα ηνλ πξνβηβαζκό ηνπ καζεηή ή γηα ηελ απόιπζή ηνπ.
4ν) Πιήζνο ζεκάησλ πνπ έκπαηλαλ ζηελ θιεξσηίδα, γηα ηελ ηειηθή εμέηαζε.
1ν θξηηήξην ηεξάξρεζεο: Ο ηξόπνο (γξαπηώο, πξνθνξηθώο) θαη ε ζπρλόηεηα εμέηαζεο.
Σα καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, ζε απηά πνπ ζα εμεηάδνληαη γξαπηά (αξραία,
ιαηηληθά, καζεκαηηθά θαη ηζηνξία) θαη ζε απηά πνπ ζα εμεηάδνληαη πξνθνξηθά (θαηήρεζε,
θπζηθή, ρεκεία θαη θπζηθή ηζηνξία), αιιά θαη κεηαμύ ησλ καζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη
γξαπηά γίλεηαη επίζεο δηάθξηζε, ιόγσ δηαθνξεηηθήο ζπρλόηεηαο εμέηαζεο (άξζξν 93 ηνπ
Β.Γ. / 1836-37):
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Άξζξνλ 93. Ζ εληόο ηνπ γπκλαζίνπ πξόνδνο ειέγρεηαη θπξίσο δηα ησλ εγγξάθσλ γπκλαζκάησλ
(θαηά ζεηξά ζπρλόηεηαο εμέηαζεο) ζηα καζήκαηα: α) αξραία θαη ιαηηληθά / κεηάθξαζηο (θάζε
βδνκάδα), β) καζεκαηηθά (θάζε κήλα), γ) ηζηνξία (θάζε εμάκελν).

ην άξζξν 93 αλαθέξεηαη επίζεο, όηη ηα καζήκαηα: θαηήρεζε, θπζηθή, ρεκεία θαη θπζηθή
ηζηνξία, «δελ ζέινπλ γίλεζζαη έγγξαθα γπκλάζκαηα αιιά πξνθνξηθέο εμεηάζεηο».
2ν θξηηήξην ηεξάξρεζεο: Ζ ζρεηηθή βαζκνινγία ησλ εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ.
Σελ πεξίνδν απηή εθδίδνληαη δηάθνξα δηαηάγκαηα, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηε ζρεηηθή
βαξύηεηα-αμία ησλ δηδαζθόκελσλ καζεκάησλ. ε όια ηα δηαηάγκαηα (1884, 1885, 1889,
1891, 1897) κεγαιύηεξε βαξύηεηα έρνπλ ηα ειιεληθά, κεηά ηα ιαηηληθά, καζεκαηηθά θαη
ζξεζθεπηηθά θαη ηέινο ηα ππόινηπα καζήκαηα:
Γηάηαγκα ηεο 11 Μαΐνπ 1884: «Δλ ηε βαζκνινγία ε ησλ καζεκάησλ πξνο άιιεια αμία
ραξαθηεξίδεηαη,
α) ησλ ειιεληθώλ δηα ηνπ 6,
β) ησλ ηεξώλ, ιαηηληθώλ θαη καζεκαηηθώλ δηα ηνπ 5,
γ) ησλ ινηπώλ καζεκάησλ δηα ηνπ 4».
Γηάηαγκα ηεο 24 Ηνπιίνπ 1885: «Δλ ηε βαζκνινγία ε ησλ καζεκάησλ πξνο άιιεια αμία
ραξαθηεξίδεηαη
α) ησλ ειιεληθώλ δηα ηνπ 8,
β) ησλ καζεκαηηθώλ θαη ιαηηληθώλ δηα ηνπ 6,
γ) ησλ ινηπώλ καζεκάησλ δηα ηνπ 5».
Γηάηαγκα α) 29 Απγνύζηνπ 1889 (ππνπξγόο Γ. Θενηόθεο) θαη β) 14 Απξηιίνπ 1891
(ππνπξγόο Α. Γεξνθσζηόπνπινο): «Πεξί εγγξαθήο θαη εμεηάζεσλ καζεηώλ»:
«Η ησλ καζεκάησλ πξνο άιιεια αμία ραξαθηεξίδεηαη:
α) ησλ ειιεληθώλ δηα ηνπ 10,
β) ησλ καζεκαηηθώλ θαη ιαηηληθώλ δηα ηνπ 8,
γ) ησλ ινηπώλ καζεκάησλ δηα ηνπ 6».
Γηάηαγκα ηεο 28 Απγνύζηνπ 1897: «Πεξί εμεηάζεσλ ελ ηε κέζε εθπαηδεύζεη»:
«Δλ ηε βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ ε πξνο άιιεια αμία απηώλ ραξαθηεξίδεηαη:
α) ησλ ειιεληθώλ δηα ηνπ 6,
β) ησλ ηεξώλ, καζεκαηηθώλ θαη ιαηηληθώλ δηα ηνπ 5,
γ) ησλ ινηπώλ καζεκάησλ δηα ηνπ 4».
3ν θξηηήξην ηεξάξρεζεο: Ο βαζκόο γηα ηνλ πξνβηβαζκό ηνπ καζεηή από ηάμε ζε ηάμε ή
γηα ηελ απόιπζή ηνπ.
Αλ έλαο καζεηήο δελ είρε πξνβηβάζηκν βαζκό ζηα ειιεληθά, ιαηηληθά θαη καζεκαηηθά,
έζησ θη αλ είρε πξνβηβάζηκν βαζκό ζηα ππόινηπα καζήκαηα, δελ πξνβηβαδόηαλ (λόκνο
ΒΣΒ΄ / 1895, «Πεξί εμεηάζεσλ ελ ηνηο Γπκλαζίνηο θαη Διιεληθνίο ζρνιείνηο»):
Άξζξνλ 4. Μαζεηήο κε αμησζείο βαζκνύ πξνβηβάδνληνο ελ ηαηο εγγξάθνηο γεληθαίο εμεηάζεζηλ εηο
ηα Διιεληθά, Λαηηληθά4 θαη Μαζεκαηηθά, δελ πξνβηβάδεηαη ή απνιύεηαη, θαη αλ ην γεληθόλ
εμαγόκελνλ παξέρε βαζκόλ πξνβηβάδνληα.

4

Με ηελ εγθύθιην 22 Απξηιίνπ 1896, αθαηξνύληαη ηα Λαηηληθά από ηα «πξσηεύνληα».
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4ν θξηηήξην ηεξάξρεζεο: Σν πιήζνο ησλ ζεκάησλ-δεηεκάησλ ηεο εμεηαζηέαο ύιεο πνπ
έκπαηλαλ ζηελ θιεξσηίδα, ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.
Έλα αθόκε θξηηήξην ηεξάξρεζεο ησλ καζεκάησλ, είλαη ν αξηζκόο ζεκάησλ-δεηεκάησλ
ζηα νπνία έπξεπε λα ρσξηζηεί ε εμεηαζηέα ύιε ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Οη αξηζκνί
ησλ ζεκάησλ-δεηεκάησλ έκπαηλε ζε θιεξσηίδα, από ηελ νπνία ηξαβνύζαλ ηξία ζέκαηα, ηα
νπνία ζηε ζπλέρεηα ππαγνξεύνληαλ ζηνπο καζεηέο θαη νη καζεηέο όθεηιαλ λα γξάςνπλ ηα
δύν (Γηάηαγκα 28 Απγνύζηνπ 1897, ππνπξγόο Παηδείαο Α. Δπηαμίαο):
Άξζξνλ 7. α) Αη γξαπηαί επί πξνβηβαζκώ εμεηάζεηο ησλ γπκλαζίσλ γίλνληαη εθ’ απάλησλ ησλ ελ
εθάζηε ηάμεη δηδαζθνκέλσλ επηζηεκνληθώλ καζεκάησλ.
β) Τν πνζόλ ηεο θαζ’ άπαλ ην ζρνιηθόλ έηνο δηδαρζείζεο ύιεο εθάζηνπ καζήκαηνο δηαηξείηαη ππό
ηνπ δηδάζθνληνο εηο δεηήκαηα ππ’ επζύλελ απηνύ.
-Δλ ησ γπκλαζίσ, ηα δεηήκαηα ελ κελ ηνηο ειιεληθνίο, ιαηηληθνίο θαη καζεκαηηθνίο λα είλαη
εμήθνληα (60), ελ δε ηνηο άιινηο καζήκαζη ηεζζαξάθνληα (40).
-Δλ ησ ειιεληθώ ζρνιείσ, ηα κελ ειιεληθά θαη καζεκαηηθά λα είλαη πεληήθνληα (50), ηα δ’ άιια
ηξηάθνληα (30).
γ) Τα δεηήκαηα ηαύηα, πξέπεη λα πεξηέρσζη πάζαλ ηελ δηδαρζείζαλ ύιελ εθάζηνπ καζήκαηνο, …
Άξζξνλ 8. Δλ κία θιεξσηίδη έρνληα επηγεγξακκέλνπο αξηζκνύο 1-60 ή 50, …
Δθ ησλ ππαγνξεπζέλησλ ηξηώλ δεηεκάησλ έθαζηνο καζεηήο νθείιεη λα ιύζε θαη’ ηδίαλ εθινγήλ
δύν.
2.4. Πνηεο ήηαλ νη απόςεηο παηδαγσγώλ γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ καζεηώλ;
Ο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Η. Παληαδίδεο (1889), γξάθεη όηη ε εμέηαζε έρεη
ζθνπό δηαγλσζηηθό, δηακνξθσηηθό-αλαηξνθνδνηηθό θαη δηεγεξηηθό ηεο ζθέςεο ησλ καζεηώλ,
γηα παξαγσγή λέσλ γλώζεσλ:
«Δμέηαζηο, ηνπηέζηηλ εξώηεζηο ηνπ δηδαζθάινπ θαη απόθξηζηο ηνπ καζεηνύ, έρεη δηπινύλ ζθνπόλ:
α) ειεγθηηθόλ: Ο δηδάζθαινο ειέγρεη ηνλ καζεηήλ, αλ θαιώο ελλόεζε ηα ππ’ απηνύ δηδαρζέληα, αλ
ηα δηαηεξεί ελ ηε κλήκε, θαη αλ δύλαηαη νξζώο λα ηα εθζέζε, ώζηε λα γίλεη επαλόξζσζηο,
επαλάιεςηο θαη ζηεξέσζηο ησλ δεδηδαγκέλσλ
β) εμεγεξηηθόλ: Ο δηδάζθαινο εμεγείξεη ηαο ήδε ελ ησ καζεηή ππαξρνύζαο γλώζεηο, ζπζρεηίδεη θαη
ζπλδπάδεη απηάο νύησο, ώζηε λα παξαρζώζηλ ππ’ απηνύ ηνπ καζεηνύ λέαη γλώζεηο, λέαη θξίζεηο,
…».
2.5. πλδεόηαλ ε εμέηαζε ησλ καζεηώλ κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ
δαζθάισλ;
Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ δαζθάισλ γηλόηαλ από ηελ εθνξεία, ηελ νπνία
απνηεινύζαλ ν δηνηθεηήο ηεο πεξηθέξεηαο, ν δήκαξρνο, έλαο πεπαηδεπκέλνο θιεξηθόο θαη δύν
δεκόηεο, θαη ε νπνία είρε ηελ ππνρξέσζε λα ζηείιεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ζην
ππνπξγείν Παηδείαο (άξζξν 43).
Άξζξν 45. Τα κέιε ηεο εθνξείαο ζέινπλ παξεπξίζθεζζαη εηο ηαο εμεηάζεηο θαηά ην ηέινο ηνπ έηνπο
θαζ’ όιελ απηώλ ηελ δηάξθεηαλ.
Άξζξν 49. Μεηά ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ρξεσζηεί ε εθνξεία λα δηεπζύλε αλαθνξάλ
πξνο ηελ επί ησλ Δθθιεζηαζηηθώλ γξακκαηεία, πεξί ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο
πξννδεύζεσο ησλ καζεηώλ, …
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Επιλογικά, κεηαθέξνπκε κηα πξνθνξηθή εμέηαζε (Παξαζθεπόπνπινο, 1924), όπνπ Γ:
Γάζθαινο θαη Μ: Μαζεηήο:
Δλόηεηα: «Ρήγαο Φεξαίνο»
Γ. Να ζεθσζή ν Κπξηαθόπνπινο. Λέγε.
Μ. Ο Ρήγαο Φεξαίνο εγελλήζεθε ην 1767.
Γ. Σν 1757 ζέιεηο λα είπεο.
Μ. Μάιηζηα, ην 1757 ελ Βειεζηίλσ, εμ νπ θαη Βειεζηηλιήο σλνκάζζε. Αθνύ … (δελ πξνρσξεί).
Γ. Αθνύ επεξάησζε ηα εγθύθιηα καζήκαηα… .
Μ. Αθνύ επεξάησζε ηα εγθύθιηα καζήκαηα… .
Γ. Δδηάβαζεο Κπξηαθόπνπιε; Γελ εδηάβαζεο θαζόινπ ζήκεξα.
Μ. Δδηάβαζα Κύξηε!
Γ. Λέγε αθνύ εδηάβαζεο.
Μ. Αθνύ επεξάησζε ηα εγθύθιηα καζήκαηα έγηλε δηδάζθαινο εηο ην … (δελ πξνρσξεί).
Γ. νπ είπα δελ εδηάβαζεο, ήξζεο ακειέηεηνο. Κάηζε θάησ. Να έξζε ν Γεσξγόπνπινο.
Γ. Λέγε Γεσξγόπνπιε.
Μ. Να αξρίζσ θύξηε από ηελ αξρή ή εθεί πνπ έκεηλε ν Κπξηαθόπνπινο;
Γ. Άξρηζε όπνπ ζέιεηο. Δγώ ζέισ λα κνπ πεηο ην κάζεκα.
Μ. Ο Ρήγαο Φεξαίνο επεξάησζε ηα καζήκαηα εηο ην ελ Εαγνξά ζρνιείνλ θαη … (δελ πξνρσξεί).
Γ. Λέγε γηαηί ζα ζε θαζίζσ θαη ζέλα θάησ. Ήξζεο θαη ζπ ακειέηεηνο. Γελ εδηάβαζεο.
Μ. θαη … έγηλε δηδάζθαινο εηο ην ρσξίνλ Κηζζόλ. Μεηά επήγε εηο ην Βνπθνπξέζηηνλ. Δθεί άθνπζε.
Γ. ήθνπζε λα ιεο!
Μ. Μάιηζηα, ήθνπζε … (δελ πξνρσξεί).
Γ. Κάζηζε θάησ θαη ζπ Γεσξγόπνπιε θαη λα κάζεο!

πκπεξαζκαηηθά:
Ζ αμηνιόγεζε5 - εμεηάζεηο ησλ καζεηώλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, θαηά ηνλ 19ν αηώλα (θαη ην
κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 20νπ)6 ραξαθηεξίδεηαη από ηελ δαζθαινθεληξηθή απνηίκεζε ησλ
γλώζεώλ ηνπο ζηα δηδαζθόκελα καζήκαηα, κέζσ πξνθνξηθώλ θαη γξαπηώλ εμεηάζεσλ,
ρακειήο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ θαη αληηθεηκεληθόηεηαο.
Οη εμεηάζεηο, επηδίσθαλ ηε δεκηνπξγία άκηιιαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ, ελίζρπαλ ηνλ
αληαγσληζκό θαη θαιιηεξγνύζαλ ην πλεύκα ηνπ αηνκηζκνύ7.
Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Β.Γ. θαη Νόκνη.
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Ο όξνο αμηνιόγεζε αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1970 ζηελ ΔΛΔΣΔ (Π. Γέξαο, 1973 - Κ. Μάλνο, 1975 - Μ. Εαβιαλόο, 1978, Δ. Γεκεηξόπνπινο,
1980) θαη ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Μ. Καζζσηάθεο, 1979).
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Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ κηα παηδαγσγηθή (!) άπνςε γηα ηελ αμηνιόγεζε, ηνπ Ν. Δμαξρόπνπινπ (1946), ν
νπνίνο αλαθέξεη όηη ζθνπόο ησλ εμεηάζεσλ είλαη: «Η νξζή επηινγή ησλ καζεηώλ γηα ηα δηάθνξα ζρνιεία
επί ηε βάζεη ησλ θπζηθώλ ηθαλνηήησλ απηώλ, ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν απνρσξηζκόο από ησλ θαλνληθώλ
παίδσλ εθείλσλ νίηηλεο πζηεξνύζη λνεηηθώο ή είλαη αλώκαινη ςπρηθώο θαη εζηθώο, …».
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