
Μιχϊλησ Γεωργιϊδησ

ΣΕΕ Φιλολόγων

Το αντικείμενο τησ Λογοτεχνίασ  ςτη Γ΄ 
ΓΕΛ: διδαςκαλία και αξιολόγηςη επίδοςησ 

μαθητών



Χαρακτήρασ Γ΄ ΓΕΛ
 Τϊξη προετοιμαςύασ των μαθητών για τισ Πανελλαδικϋσ

εξετϊςεισ.

 Δεν διδϊςκουμε τυποποιημϋνεσ γνώςεισ, ςχετικϊ με τα
διδαςκόμενα θϋματα.

 Δεν απαιτούμε τη μηχανιςτικό αναπαραγωγό
ςυγκεκριμϋνων απόψεων/ςτερεοτύπων ό
προκαταςκευαςμϋνων ερμηνειών.

 Επιδιώκουμε οι μαθητϋσ μασ να αναπτύςςουν κριτικό
προβληματιςμό

 Σκοπό αποτελεύ η «Διαφοροπούηςη» του διδακτικού
παραδεύγματοσ ςτα φιλολογικϊ μαθόματα.



Θεωρητικζσ προχποθζςεισ για τη διδαςκαλία τησ 
Λογοτεχνίασ

 Κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ: οι μαθητϋσ υποςτηρύζονται
ςτην οικοδόμηςη τησ νϋασ γνώςησ (απόκτηςη
αναγνωςτικών δεξιοτότων, παραγωγό ερμηνευτικού
λόγου, παραγωγό δημιουργικού λόγου, αναςτοχαςμόσ ςε
ςχϋςη με τισ ακολουθούμενεσ ςτρατηγικϋσ ανϊγνωςησ και
κατανόηςησ).

 Η ερμηνεύα του κειμϋνου προκύπτει μϋςα από τη
ςυνϊντηςη του βιωμϋνου κόςμου του μαθητό/αναγνώςτη
με τον κόςμο του κειμϋνου (Habermas)

 Προοπτικό: μια δυναμικό μεταςχηματιςμού νοημϊτων, 
αναγνωςτικών ςυνηθειών, ςχϋςεων και ταυτοτότων



Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία

 Ανοικτό ωσ προσ τα περιεχόμενα (ύλη).

 Έμφαςη ςτη διδακτικό μεθοδολογύα (προτϊςεισ
ςτρατηγικών και παραδειγμϊτων): διϊλογοσ μεταξύ
κειμϋνων, διϊλογοσ μαθητών με τα κεύμενα, διϊλογοσ
μαθητών μεταξύ τουσ, διϊλογοσ μεταξύ εκπαιδευτικού
και μαθητών .

 Στην αξιολόγηςη τησ επύδοςησ του μαθητό παρϋχεται 
χώροσ ςτην ϋκφραςη τησ υποκειμενικότητάσ του  
(κατατύθεται η προςωπικό οπτικό ϊποψη/οπτικό του 
μαθητό ).



Οργάνωςη Περιεχομζνων
 Πριν από την επιλογό των κειμϋνων, οι εκπαιδευτικού

οφεύλουν να διερευνούν τισ αναγνωςτικέσ εμπειρίεσ
και κλίςεισ των μαθητών. Η επιλογό των κειμϋνων
εύναι ςκόπιμο να γύνει με τη ςυμμετοχό τουσ.

 Το εκπαιδευτικό υλικό για τη διδαςκαλύα, μπορεύ να το
επιλϋξει ο ύδιοσ ο εκπαιδευτικόσ μϋςα από το Φάκελο
Εκπαιδευτικού Υλικού και ςε μια περιοριςμϋνη
κλύμακα, από τα υπϊρχοντα ςχολικϊ ανθολόγια του
Λυκεύου.

 Το κριτόριο τησ επιλογόσ των κειμϋνων, ο
εκπαιδευτικόσ μπορεύ να το ςυνδιαμορφώςει και με
τουσ ςυναδέλφουσ του ςτην ύδια ςχολικό μονϊδα .



Α. Διδακτικά βιβλία/ςχολικά εγχειρίδια

- Γρηγοριϊδησ Ν., Καρβϋλησ Δ., Μηλιώνησ Χ., Μπαλϊςκασ
Κ., Παγανόσ Γ., Παπακώςτασ Γ. Κεύμενα Νεοελληνικόσ
Λογοτεχνύασ (Τεύχοσ Γ'), ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Παρύςησ Ι., Παρύςησ Ν., Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων,
ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

-Λογοτεχνύα, Φϊκελοσ Υλικού-Δύκτυα κειμϋνων,
ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

- Ψηφιακϊ αποθετόρια εγκεκριμϋνα ό προτεινόμενα από
το Υπουργεύο Παιδεύασ και το Ινςτιτούτο
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ.



Οργάνωςη περιεχομζνων
Οριςμένα κριτήρια επιλογήσ κειμένων 
 Η δυνατότητα των κειμϋνων να αναδεύξουν

ενδιαφϋροντα και δυνητικϊ επικαιροποιόςιμα
ερωτόματα - θϋματα ςυζότηςησ.

 Η λογοτεχνικό αξύα των κειμϋνων, ανεξϊρτητα από το 
αν ανόκουν ςτον λογοτεχνικό κανόνα. 

 Η λειτουργύα τουσ ωσ κειμϋνων ερεθιςτικών για τη
ςκϋψη και τον προβληματιςμό, πιθανόν και
«ανατρεπτικών», με την ϋννοια ότι υποδεικνύουν
αμφιςβητόςεισ κυρύαρχων λογικών και μετατοπύςεισ
απόψεων,

 Η ύςη περύπου αναλογύα πεζών και ποιητικών κειμϋνων,
παλαιών και ςύγχρονων, ελληνικών και
μεταφραςμϋνων (ωσ ςυμπληρωματικό κριτόριο).



Οργάνωςη περιεχομζνων
 Τα δύκτυα που προτεύνονται εύναι

παραδειγματικά, δεν διαμορφώνουν «ϋναν νϋο
ςχολικό λογοτεχνικό κανόνα» και μπορούν να
αντικαταςταθούν από οποιαδόποτε ϊλλα. Ο
μοναδικόσ λόγοσ για την επιλογό τουσ εύναι ότι
δοκιμϊςτηκαν ςε τϊξεισ.

 Γενικϊ τα κεύμενα προτεύνεται να εύναι ειδολογικόσ
και υφολογικόσ ποικιλύασ και διαφορετικόσ
προςωπικόσ ό ιδεολογικόσ οπτικόσ.



Οργάνωςη περιεχομζνων
Για τη διαμόρφωςη του δικτύου κειμϋνων από τον εκπαιδευτικό

εύναι δυνατό ακολουθηθούν δύο εναλλακτικϋσ κατευθύνςεισ:

1. Επιλϋγεται ϋνασ αριθμόσ κειμϋνων (2-3) τα οπούα διαλϋγονται όδη
μεταξύ τουσ ωσ προσ ϋνα κοινό θϋμα/ερώτημα (π.χ. όταν κϊποιοσ
θϋλει να φύγει .../ όταν κϊποιοσ βλϋπει την αλόθεια ...) και
ενεργοποιούν ϋναν πρώτο διαλογικό κύκλο. Στη ςυνϋχεια
προςτύθενται και ϊλλα κεύμενα που ςυνδϋονται με κϊποιο νόμα με
τα προηγούμενα και διευρύνουν τον διϊλογο ό/και του δύνουν
ϊλλη τροπό, μετατοπύζοντασ τη βϊςη του.

2.Ωσ αφετηρία λειτουργεί ένα κείμενο που θέτει κάποιο
ερώτημα και πλαιςιώνεται ςταδιακά από άλλα κείμενα. Τα
κείμενα που ειςάγονται ςτο δίκτυο δεν είναι δορυφόροι του
αρχικού κειμένου. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζονται ωσ
παράλληλα, που υπάρχουν για να διαφωτίςουν το πρώτο
κείμενο, αλλά ωσ ιςοδύναμα με εκείνο, που διαλέγονται μαζί
του πάνω ςτο κοινό ερώτημα.



Θεματικοί άξονεσ φακζλου υλικοφ: 
Δίκτυα κειμζνων

 «Όταν θϋλεισ να φύγεισ…»

 Ανατομύα ενόσ εγκλόματοσ

 Βύοι ελϊςςονεσ



Οργάνωςη περιεχομζνων
α) Μϊριοσ Χϊκκασ, Η ςύςκεψη: όνειρο φυγόσ από μύα

κατϊςταςη εγκλειςμού και αποπούηςη τησ ευκαιρύασ.
β)Κ.Π.Καβϊφησ, Παρϊθυρα: ο φόβοσ ακόμη και τησ

προοπτικόσ τησ φυγόσ.
γ) Κ.Π.Καβϊφησ, Η πόλισ: η διαπύςτωςη ότι η φυγό από

μόνη τησ δεν εύναι λύςη.
δ) Μιροςλϊβ Χόλουμπ, Η πόρτα: προτροπό ςε κϊποιου

εύδουσ διαφυγό από την αδρϊνεια-εγκλωβιςμό.
ε) Συνεξϋταςη-διϊλογοσ των τεςςϊρων πρώτων
κειμϋνων του δικτύου.
ςτ) Θανϊςησ Σταμούλησ, Χϋρτςενςτατ (αποτελεύ

εξακτύνωςη του δικτύου, ςυμβολό ςτη διαμόρφωςη
μιασ πολύπλευρησ απϊντηςησ).



Προςδοκώμενα μαθηςιακά αποτελζςματα

 Κατανόηςη κειμϋνων (απόκτηςη αναγνωςτικών 
δεξιοτότων) 

 Ερμηνεύα κειμϋνων (παραγωγό ερμηνευτικού 
λόγου)

 Μεταςχηματιςμόσ ό/και παραγωγό κειμϋνων (από 
την παραγωγό ερμηνευτικού ςτην παραγωγό 
δημιουργικού λόγου) 

 Αναςτοχαςμόσ ςε ςχϋςη με τισ ακολουθούμενεσ 
ςτρατηγικϋσ ανϊγνωςησ / κατανόηςησ ςτo πλαύςιo
του ερμηνευτικού διαλόγου 



Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ
 Εκπαιδευτικόσ: Νεφϋλη, εγώ δεν το είχα ςκεφτεί

αυτό που λέει η Ελευθερία Τ. Δύνει μια απϊντηςη ςτο
ερώτημϊ ςου. Δεν ξέρω αν εγώ θα μπορούςα να
απαντήςω. Εςύ παύρνεισ μια απϊντηςη ς’ αυτό που
ρώτηςεσ; Ότι δηλαδό φαύνεται πωσ μιλϊ ςτον εαυτό
του ςε γ΄ πρόςωπο και με τισ παρενθϋςεισ προςδιορύζει
αυτό («κι εγώ με τη ςτεντόρεια φωνό μου») και η
δεύτερη «κι εγώ με τη ςειρϊ μου» [...].

 Ο εκπαιδευτικόσ προςϋρχεται ςτον διϊλογο με τουσ
μαθητϋσ χωρύσ να θεωρεύ τον εαυτό του κϊτοχο όλων
των ϋγκυρων απαντόςεων ςτα ερωτόματα που
τύθενται.



Δραςτηριότητεσ Κατανόηςησ 
 Οι μαθητϋσ/-τριεσ επιδιώκεται να

ανταποκρύνονται ςτισ διαδικαςύεσ κατανόηςησ των
κειμϋνων και ςτισ διαδικαςύεσ παραγωγόσ λόγου

 Προτεύνεται ςτη διδαςκαλύα του μαθόματοσ να
αξιοποιηθεύ το Γλωςςϊρι όρων που περιλαμβϊνεται
ςτη διδακτϋα-εξεταςτϋα ύλη.

 Το Γλωςςϊρι επικαιροποιεύ όρουσ που
αξιοποιούνται ςτα εκπαιδευτικϊ υλικϊ. Σε καμιά
περίπτωςη οι όροι αυτοί δεν αποτελούν
αντικείμενο εξέταςησ.



Ερμηνεία κειμζνου (παραγωγή 
ερμηνευτικοφ λόγου)

 Ερώτημα ϋναρξησ: «Ποιο εύναι για ςασ το κύριο 
θϋμα που θϋτει το κεύμενο;»

 Οι μαθητϋσ αναςυνθϋτουν ςε γραπτό ερμηνευτικό
ςχόλιο την οπτικό που οι ύδιοι διαμόρφωςαν με την
ολοκλόρωςη τησ διαλογικόσ διαδικαςύασ,
αξιοποιώντασ κειμενικά ςτοιχεία, μορφικέσ
επιλογέσ και ιςτορικά ςυμφραζόμενα.

 Επύςησ, ςυνυπολογύζουν τισ απόψεισ/ερμηνεύεσ των
ςυμμαθητών τουσ και οδηγούνται ςτην
διαμόρφωςη μιασ πιο πολύπλευρησ ερμηνεύασ.



Μεταςχηματιςμόσ ή/και παραγωγή κειμζνων 
(παραγωγή δημιουργικοφ λόγου)

 Τροποποιόςεισ/ςυμπληρώςεισ ςτο αρχικό κεύμενο

 Αλλαγό  του εύδουσ  του κειμϋνου: μετατροπό 
θεατρικού ςε αφόγημα, αφηγόματοσ ςε θεατρικό, 
ςυγγραφό ποιόματοσ με αφορμό πεζό, ςυγγραφό 
πεζού με αφορμό πούημα. 

 Σύνθεςη νϋου κειμϋνου (ςε παρόμοιεσ ςυνθόκεσ με 
αυτϋσ του αρχικού κειμϋνου κτύζουν  ϋναν νϋο 
χαρακτόρα). 



Αναςτοχαςμόσ
 Αποτύμηςη τησ πορεύασ που οι μαθητϋσ

ακολούθηςαν ςτο πλαύςιο του ερμηνευτικού
διαλόγου που προηγόθηκε, ςε μια διαδικαςύα
αυτοαξιολόγηςησ ή και αυτοελέγχου.

 Περιγραφό των ςτρατηγικών κατανόηςησ και
ερμηνεύασ που χρηςιμοποιούν και ςυζότηςόσ τουσ
ςτο πλαύςιο τησ αναςτοχαςτικόσ φϊςησ του
ερμηνευτικού διαλόγου.



Βαςικά  ςημεία - βήματα ερμηνευτικοφ 
διαλόγου (πορεία διδαςκαλίασ)

α. Πρώτη –ςύντομη– προςέγγιςη του κειμένου με ςτόχο την αρχική
κατανόηςη. Μετά την ανάγνωςη ή και με τμηματική ανάγνωςη, οι
μαθητέσ/τριεσ καλούνται να αποδώςουν με δικό τουσ λόγο και χωρίσ
ερμηνευτικά ςχόλια «τι λέει το κείμενο».

 Σε αυτή τη φάςη, όπου χρειάζεται, παρέχονται αναγνωςτικέσ
οδηγίεσ

-Γνωρύζετε τον Μ. Χϊκκα; Ποια η ιςτορύα που αφηγεύται το κεύμενο;

 Εύναι προτιμότερη η ερώτηςη: 

- Αν ςυςχετύςετε μεταξύ τουσ τα κατηγορούμενα του «εύμαςτε» ςτισ τρεισ 
πρώτεσ ςτροφϋσ, για ποιουσ υποθϋτετε ότι μιλϊει το ποιητικό υποκεύμενο; 
Ποιο εύναι, δηλαδό, το υποκεύμενο του εύμαςτε; Ποια ϊλλη λϋξη ενιςχύει 
την υπόθεςό ςασ; (Καρυωτϊκησ Κ. , Εύμαςτε κϊτι)

 Αντύ για την ερώτηςη: 

- Σε ποια ςημεύα του κειμϋνου θα ςτηριχτεύτε για να επιβεβαιώςετε ότι το 
ποιητικό υποκεύμενο αναφϋρεται εδώ ςτουσ ποιητϋσ; (Καρυωτϊκησ Κ. , 
Εύμαςτε κϊτι)

-



Βαςικά  ςημεία - βήματα ερμηνευτικοφ 
διαλόγου (πορεία διδαςκαλίασ)

β. Άνοιγμα του θέματοσ ή διατύπωςη του ερωτήματοσ που θα
κινήςει τον διάλογο

-Υπϊρχει κϊποιο ςημεύο τησ ιςτορύασ ό του κειμϋνου που ςασ
προκϊλεςε το ενδιαφϋρον; Ποιο; γιατύ;/Ποιο βρύςκετε να εύναι το
κεντρικό ερώτημα/θϋμα ςυζότηςησ που θϋτει το κεύμενο; (ανϊδυςη
ερωτημϊτων – θεμϊτων για ςυζότηςη).

-Στο ςυγκεκριμϋνο κεύμενο, θα ςασ ενδιϋφερε να ςυζητόςουμε
περιςςότερο για τισ ςχϋςεισ εξουςύασ ςτην οικογϋνεια ό για τη
γυναύκα που επαναςτατεύ; (ερώτημα από εκπαιδευτικό)

-Ο τύτλοσ του κειμϋνου ςε ςυνδυαςμό με τισ εικόνεσ τησ αρχόσ (ό του
τϋλουσ) ςϊσ προκαλεύ κϊποιο ερώτημα ό κϊτι που θα θϋλατε να
ςυζητηθεύ; (αναγνωςτικϋσ οδηγύεσ)

«



Βαςικά  ςημεία - βήματα ερμηνευτικοφ 
διαλόγου (πορεία διδαςκαλίασ)

γ. Κυρίωσ διάλογοσ

- Τι εγκλωβύζει τον όρωα; Πώσ δύνεται ςτο κεύμενο ο εγκλωβιςμόσ; Πώσ προςπαθεύ να
ελευθερωθεύ; Τι καταφϋρνει; Τι θα θέλατε εςείσ να κάνει ο ήρωασ; (οι μαθητϋσ
τοποθετούνται ςτο θϋμα).

- Αν καταλαβαύνω καλϊ, λεσ ότι [ο πρωταγωνιςτόσ] δεν μεταμορφώθηκε, όπωσ εύπε ςτην
αρχό η Ελευθερύα, με κϊποια ςυνεύδηςη, όπωσ ςυμπλόρωςε η Νεφϋλη, αλλϊ περνϊσ ςτη
θϋςη του Νύκου: χαμϋνοσ πια, απλϊ επιβιώνει. Αυτό το ςτηρύζεισ κϊπου;», (ο
εκπαιδευτικόσ ςυνθϋτει - ςυνοψύζει)

δ. Χρήςη εργαλείων επέκταςησ και εμβάθυνςησ του διαλόγου (παροχή
εξωκειμενικών πληροφοριών, παράλληλα κείμενα, δημοςιευμένα κριτικά
ςχόλια)

- Αν λϊβετε υπόψη ότι ο ςυγγραφϋασ εύναι αριςτερόσ ιδεολογύασ, τι περιςςότερο μπορεύτε
να ςκεφτεύτε πϊνω ςτο θϋμα που ςυζητϊμε;

- Το κυκλικό ςχόμα (το κεύμενο αρχύζει και τελειώνει με την ύδια φρϊςη) ςε ςυνδυαςμό με
την επανϊληψη μιασ ϊλλησ φρϊςησ, ςε ποια υπόθεςη ςασ οδηγεύ για τουσ λόγουσ που
κινούν την επιθυμύα τησ φυγόσ του όρωα;

ε. Νέοι διαλογικοί κύκλοι (αν το αρχικό ερώτημα εςτιάζει ςε θέμα ςυναιςθηματικό,
ςτη ςυνέχεια το ερώτημα μετατοπίζεται ςε ζητήματα ιςτορικά ή κοινωνικά)

- Όςον αφορϊ το ϊλλο θϋμα που θύξατε, τι ϊλλο ϋχετε να πεύτε τώρα;



Βαςικά  ςημεία - βήματα ερμηνευτικοφ 
διαλόγου (πορεία διδαςκαλίασ)

ςτ. Ολοκλήρωςη/Κλείςιμο τησ διδαςκαλίασ

«Αυτό που περιγρϊφει το κεύμενο μπορεύ να ςυμβεύ ςτη ζωό
μασ; Εύναι ςυνηθιςμϋνη κατϊςταςη;».

 Ο ερμηνευτικόσ διϊλογοσ δεν αποςκοπεύ ςτο να οδηγόςει
ςε ςυμπερϊςματα γενικϊ αποδεκτϊ από όλουσ, αλλϊ ςτο να
δώςει χώρο ςτην ανάδυςη τησ υποκειμενικότητασ των
μαθητών μϋςα από αυτό που ο καθϋνασ αποκόμιςε από τη
ςυλλογικό διαδικαςύα.

 Στο ερμηνευτικό ςχόλιο ςυμπυκνώνεται όλη η πορεύα
και με αυτό ολοκληρώνονται τα βόματα του ερμηνευτικού
διαλόγου.



ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣΧΟΛΙΟ

 Εύναι ϋνα γραπτό ςχόλιο, περιοριςμϋνησ ϋκταςησ, που
περιλαμβϊνει την ανϊπτυξη αφενόσ του βαςικού, για
τουσ μαθητϋσ ερωτόματοσ/θϋματοσ του κειμϋνου και
αφετϋρου τησ ανταπόκριςήσ τουσ ςε αυτό.

 Στο ερμηνευτικό ςχόλιο, ο μαθητόσ δεν περιορύζεται
ςτο «τι λϋει το κεύμενο» αλλϊ επεκτεύνεται ςτο «τι
ςημαίνει για τον ίδιον». Με τη ςυγγραφό του
ερμηνευτικού ςχολύου, διευκολύνεται η ανάδυςη του
«εγώ» και «ελϋγχεται» ο βαθμόσ εκπλόρωςησ του
γενικού και των ειδικότερων ςκοπών διδαςκαλύασ του
μαθόματοσ.



Η ερώτηση για τη λογοτεχνία
 Το τρύτο θϋμα ςχετύζεται με το λογοτεχνικό κεύμενο

και αφορϊ ςτην παραγωγό ερμηνευτικού ςχολίου,
με το οπούο επιδιώκεται οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ,
αφενόσ να αναπτύςςουν κρύςιμα
θϋματα/ερωτόματα που πραγματεύεται το
λογοτεχνικό κεύμενο, αξιοποιώντασ ςυνδυαςτικϊ
κειμενικούσ δεύκτεσ ό και ςτοιχεύα ςυγκειμϋνου,
αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρύνονται ςτα
θϋματα/ερωτόματα αυτϊ, τεκμηριώνοντασ τισ
προςωπικϋσ τουσ θϋςεισ. Η προβλεπόμενη ϋκταςη
τησ απϊντηςησ μπορεύ να κυμαύνεται από 100 ϋωσ
200 λϋξεισ.

 Το τρύτο θϋμα βαθμολογεύται με 15 μονάδεσ.



Η ερώτηςη για τη Λογοτεχνία 
 Παραδεύγματα από τα δημοςιευμϋνα  Κριτόρια 

Αξιολόγηςησ του ΙΕΠ.

 Αξιοποιώντασ τουσ κειμενικούσ δεύκτεσ του ποιόματοσ
(π.χ. εικόνεσ, αντιθϋςεισ κ .λπ.) να ςχολιϊςετε το
θϋμα/ερώτημα που πιςτεύετε ότι τύθεται ςτο πούημα
αυτό κατϊ την κρύςη ςασ.(100-200 λϋξεισ) (Μονϊδεσ
15)

 Ποιο βαςικό ερώτημα θεωρεύτε ότι τύθεται ςτο πούημα 
μϋςα από την παρϊθεςη των ςυνεχιζόμενων οπτικών 
εικόνων (Κεύμενο ΙΙΙ) και πώσ θα το ςχολιϊζατε 
ςύμφωνα με τη δικό ςασ οπτικό; (100-200 λϋξεισ)



Η ερώτηςη για τη Λογοτεχνία
 Ποιο θεωρεύτε ότι εύναι το κρύςιμο θϋμα που

προκύπτει από τη ςτϊςη τησ ηρωύδασ ςτο διόγημα
(Κεύμενο ΙΙΙ) και ποια εύναι η δικό ςασ τοποθϋτηςη
ϋναντι μιασ τϋτοιασ ςτϊςησ; (100-200 λϋξεισ)
(Μονϊδεσ 15)

 Ποιο εύναι το ερώτημα που τύθεται ςτο πούημα
(Κεύμενο 2), μϋςω τησ διαλογικόσ μορφόσ που
αναπτύςςεται ς’ αυτό; Ποια εύναι η δικό ςασ
απϊντηςη ςτο ερώτημα αυτό;



Διαβαθμιςμζνα Κριτήρια Αξιολόγηςησ
 Κατανόηςη και ερμηνεία του λογοτεχνικού 

κειμένου (0-15) (1Η ΣΤΗΛΗ)

 Βαθμόσ κατανόηςησ των ιδεών και του 
ςυναιςθηματικού κλύματοσ του κειμϋνου

 Βαθμόσ υποςτόριξησ τησ απϊντηςησ με αναφορϋσ-
παραπομπϋσ ςτο κεύμενο

• Επύπεδα: 

13-15 (πολύ καλό επύπεδο)

09-12  (καλό επύπεδο)

05-08 (επαρκϋσ)

01-04 (ϋλλειψη κατανόηςησ, παρανόηςη)

0         (χωρύσ απϊντηςη)



Διαβαθμιςμζνα Κριτήρια Αξιολόγηςησ
 Κειμενικοί δείκτεσ και ςτοιχεία ςυγκειμένου (του 

λογοτεχνικού κειμϋνου) (0-15)
 Βαθμόσ κατανόηςησ των επιλογών του ςυγγραφϋα 

(κειμενικού δεύκτεσ, ςυγκεύμενο), ςχετικϊ με την 
οργϊνωςη και τη δομό (π.χ. γλώςςα, τεχνικό, ύφοσ, 
εκφραςτικϊ ςχόματα κ.λ.π.) με παραδεύγματα από το 
κεύμενο

 Επύπεδα
13-15(Πολύ καλό αναγνώριςη επιλογών, πλούςιεσ 

αναφορϋσ  παραδειγμϊτων και ςε διαφορετικϊ πεδύα 
των ςυγγραφικών επιλογών)

09-12 (Καλό αναγνώριςη ….Αρκετϋσ αναφορϋσ..)
05-08 (Επαρκόσ αναγνώριςη….Επιλεκτικό αναφορϊ..)
01-04 (Έλλειψη αναφορών ό αςύμβατεσ αναφορϋσ…)
0        (χωρύσ απϊντηςη)



Διαβαθμιςμζνα Κριτήρια Αξιολόγηςησ

 Οργάνωςη και γλωςςική έκφραςη 
ερμηνευτικού ςχολίου (0-15).

Αλληλουχύα και ςυνοχό του ερμηνευτικού ςχολύου. 

Επύπτωςη γραματικοςυντακτικών λαθών ςτην 
κατανόηςη τησ ερμηνευτικόσ εκδοχόσ. 

Κατϊλληλο λεξιλόγιο-ορολογύα.



Διαβαθμιςμζνα Κριτήρια Αξιολόγηςησ
Επύπεδα

13-15

 Πολύ καλό παρουςύαςη τησ ερμηνευτικόσ εκδοχόσ με την απαραύτητη
αλληλουχύα και ςυνοχό

 Ακρύβεια ςτη χρόςη των γραμματικοςυντακτικών φαινομϋνων

 Πλούςιο λεξιλόγιο

09-12

Καλό παρουςύαςη….. καλό χρόςη ……..Καλό λεξιλόγιο. Τα όποια λϊθη δε
δυςχεραύνουν την κατανόηςη τησ ερμηνευτικόσ προςϋγγιςησ

05-08

Επαρκόσ παρουςύαςη…επαρκόσ χρόςη….Επαρκϋσ λεξιλόγιο. Τα λϊθη
δυςχεραύνουν εν μϋρει …….

01-04 Ανεπαρκόσ παρουςύαςη ….. Ακατϊλληλη ό λανθαςμϋνη χρόςη
λεξιλογύου. Τα λϊθη δυςχεραύνουν…….

0 (χωρύσ απϊντηςη)


