
1.∆ιαδικαστικό 
μοντέλο 
παραγωγής λόγου

Στο κεφάλαιο αυτό θα απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα:

1. Τι κείμενα παράγει ο μαθητής κατά την εξέταση στο μάθημα Νέα Ελληνικά

2. Με ποια κριτήρια αξιολογείται το μαθητικό γραπτό;

3 Ποιες φάσεις εργασίας είναι απαραίτητες πριν το διάγραμμα;

4 Γιατί είναι απαραίτητο να προσχεδιάσουμε την έκθεση;
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Μαρία Κάππου Διαδικαστικό μοντέλο  παραγωγής λόγου 

4ο Θέμα:  τπόπορ αξιολόγησηρ 
 

«Το τέταπτο θέμα αφορϊ  την γραπτό παραγωγό κριτικού  λόγου,  300 ϋωσ 400 λϋξεισ 
(ανϊλογα με τη βαρύτητα του  θϋματοσ), το οπούο ανταποκρύνεται ςε ςυγκεκριμϋνο 
επικοινωνιακό πλαύςιο (ςκοπό, πομπό, αποδϋκτεσ, κειμενικό  εύδοσ) και ζητεύ από τουσ 
μαθητϋσ/τριεσ την ανϊπτυξη τεκμηριωμϋνησ προςωπικόσ γνώμησ, τη ςυμφωνύα  ό 
τη διαφωνύα τουσ με προβλόματα, θϋςεισ, ςτϊςεισ, ςτερεότυπα, προκαταλόψεισ 
κ.ϊ. που θϋτει  το κεύμενο/θϋτουν τα κεύμενα αναφορϊσ.».  
Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδεσ. 

 (Νϋα Ελληνικϊ,  «Εμεύσ και ο ϊλλοι…» Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥι ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΥΛΙΚΟΥΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2019, ςελ.146) 

 

4ο Θέμα-διευκρινίςεισ (11/11/2019) 
 

Ενδεικτικέσ εκφωνήςεισ θεμάτων παραγωγήσ λόγου:  
 
1.Αξιοποιώντασ δημιουργικϊ τισ πληροφορύεσ (π.χ. επιχειρόματα, ιδϋεσ, εκφρϊςεισ κ.ϊ.) 
από το κεύμενο ό τα κεύμενα αναφορϊσ με την ιδιότητϊ ςασ ωσ μαθητϋσ/μαθότριεσ να 
αναπτύξετε τισ απόψεισ ςασ ςχετικϊ …. Το κεύμενό ςασ να ϋχει τη μορφή άρθρου το 

οπούο θα δημοςιευτεύ ςτο περιοδικό του ςχολεύου ςασ (γύρω ςτισ 350-400 λϋξεισ).  
 
2. Ο αρθρογρϊφοσ υποςτηρύζει τη θϋςη ότι …. Εςεύσ ςυμφωνεύτε ό διαφωνεύτε με τη 

θϋςη αυτό; Να υποςτηρύξετε τη γνώμη ςασ ςε ϋνα κεύμενο 350-400 λϋξεων, το οπούο 

θα ϋχει τη μορφό διαδικτυακήσ επιςτολήσ προσ αυτόν.  
 
3. Στο κεύμενο παρουςιϊζονται κϊποια προβλόματα που ϋχει το ςύγχρονο ςχολεύο. Ποιο 
από τα προβλόματα αυτϊ θεωρεύτε ωσ το πιο ςημαντικό; Να εξηγόςετε την ϊποψό ςασ 
και να προτεύνετε τεκμηριωμϋνα κϊποιουσ ενδεικτικούσ τρόπουσ επύλυςόσ του 
αξιοποιώντασ τη δικό ςασ μαθητικό εμπειρύα. Το κεύμενό ςασ να ϋχει τη μορφό και το 

ύφοσ τησ ομιλίασ ςε μια εκδόλωςη ςτο ςχολεύο ςασ (γύρω ςτισ 350-400 λϋξεισ).  
 

4. Λαμβϊνοντασ υπόψη τη θϋςη του αρθρογρϊφου ςτο κεύμενο αναφορϊσ Ι, καλεύςτε να 
τοποθετηθεύτε ςτο εξόσ ερώτημα: Θεωρεύτε ότι….  
Κειμενικό είδοσ: Άρθρο  

Πομπόσ: Μαθητόσ/Μαθότρια  

Μέςο: Εφημερύδα πανελλαδικόσ κυκλοφορύασ  

Αποδέκτησ: Ευρύ αναγνωςτικό κοινό Όριο λϋξεων: 350 -400λέξεισ 
 

Για το τέταρτο θέμα (παραγωγή λόγου) διευκρινίζεται ότι:  
 
Με τον όρο «αξιοποίηςη πληροφοριών και βαςικών εννοιών κειμένου 
αναφοράσ», αξιολογεύται η κρύςη του/τησ μαθητό/τριασ, ςτο βαθμό που λαμβϊνει 
υπόψη ό αγνοεύ ςημαντικϋσ πτυχϋσ του θϋματοσ που θύγονται ςτο κεύμενο (ό ςτα 
κεύμενα) αναφορϊσ. Οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ αξιολογούν ποιεσ από τισ 
προηγούμενεσ γνώςεισ τουσ, εμπειρικϊ δεδομϋνα, βιώματα από την καθημερινό 
τουσ ζωό, από τη ςύγχρονη πραγματικότητα θα αξιοποιόςουν, για να 
τοποθετηθούν, να ςυμφωνόςουν ό να διαφωνόςουν ςτο ερώτημα (ό ςτα ερωτόματα) 
που τύθεται. (Γι’  αυτό και τα κεύμενα αναφορϊσ πρϋπει να κινητοποιούν τη ςκϋψη των 
μαθητών/-τριών και να τουσ προκαλούν να πϊρουν θϋςη).  
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Περιεχόμενο (1-12)

o
Πολύ καλή επίτευξη 
επικοινω

νιακού στόχου και 
ανταπόκριση στο 
επικοινω

νιακό πλαίσιο
o

Πολύ καλή κάλυψ
η 

προδιαγραφ
ώ

ν (κειμενικό 
είδος, θέμα, αριθμός λέξεω

ν, 
αξιοποίηση πληροφ

οριώ
ν και 

βασικώ
ν εννοιώ

ν κειμένου/-
ω

ν αναφ
οράς)

o
Καλή επίτευξη επικοινω

νιακού στόχου και 
ανταπόκριση στο επικοινω

νιακό πλαίσιο
o

Καλή κάλυψ
η τω

ν περισσότερω
ν προδιαγραφ

ώ
ν 

(κειμενικό είδος, θέμα, αριθμός λέξεω
ν, 

αξιοποίηση πληροφ
οριώ

ν και βασικώ
ν εννοιώ

ν 
κειμένου/-ω

ν αναφ
οράς)

o
Επαρκής επίτευξη επικοινω

νιακού στόχου και μερική 
ανταπόκριση στο επικοινω

νιακό πλαίσιο 
o

Κάλυψ
η τω

ν περισσότερω
ν προδιαγραφ

ώ
ν 

(κειμενικό είδος, θέμα, αριθμός λέξεω
ν, αξιοποίηση 

πληροφ
οριώ

ν και βασικώ
ν εννοιώ

ν κειμένου/-ω
ν 

αναφ
οράς)

o
Ανεπαρκής επίτευξη επικοινω

νιακού 
στόχου (ο αναγνώ

στης δυσκολεύεται να 
παρακολουθήσει το κείμενο) και 
ανταπόκριση στο επικοινω

νιακό 
πλαίσιο 

o
Μ

η κάλυψ
η τω

ν περισσότερω
ν 

προδιαγραφ
ώ

ν (κειμενικό είδος, θέμα, 
αριθμός λέξεω

ν, αξιοποίηση 
πληροφ

οριώ
ν και βασικώ

ν εννοιώ
ν 

κειμένου/-ω
ν αναφ

οράς)

Οργάνωση (1-10)

o
Πολύ καλή οργάνω

ση 
κειμένου (παράγραφ

οι, 
συνοχή κ.λπ.)

o
Πολύ καλή παρουσίαση 
ιδεώ

ν και λογική ανάπτυξη 
επιχειρημάτω

ν (χρήση 
κατάλληλου κειμενικού 
είδους, συνεκτικότητα, 
μετασχηματισμός ιδεώ

ν 
κειμένου/-ω

ν αναφ
οράς)

o
Συνεπής χρήση γένους 
λόγου – ύφ

ους σε όλο το 
κείμενο

o
Καλή οργάνω

ση κειμένου 
(παράγραφ

οι, συνοχή κ.λπ.)
o

Καλή παρουσίαση ιδεώ
ν και λογική 

ανάπτυξη επιχειρημάτω
ν (χρήση 

κατάλληλου κειμενικού είδους, 
συνεκτικότητα, μετασχηματισμός 
ιδεώ

ν κειμένου/-ω
ν αναφ

οράς)
o

Συνεπής χρήση γένους λόγου – 
ύφ

ους στο μεγαλύτερο μέρος του 
κειμένου

o
Επαρκής οργάνω

ση κειμένου (παράγραφ
οι, συνοχή 

κ.λπ.)
o

Επαρκής παρουσίαση τω
ν περισσότερω

ν ιδεώ
ν και 

επιχειρημάτω
ν (χρήση κατάλληλου κειμενικού 

είδους, συνεκτικότητα, μετασχηματισμός ιδεώ
ν 

κειμένου/-ω
ν αναφ

οράς)
o

Επαρκής χρήση γένους λόγου – ύφ
ους

o
Περιορισμένη ή ανεπαρκής οργάνω

ση 
κειμένου (παράγραφ

οι, συνοχή κ.λπ.)
o

Έλλειψ
η συνεκτικότητας και λογικής 

ανάπτυξης τω
ν περισσότερω

ν ιδεώ
ν και 

επιχειρημάτω
ν 

o
Ακατάλληλη χρήση γένους λόγου – 
ύφ

ους

Γλώσσα (1-8)

o
Μ

εγάλο εύρος και ακρίβεια 
γραμματικοσυντακτικώ

ν 
φ

αινομένω
ν που ανταποκρίνονται 

στο θέμα
o

Μ
εγάλο εύρος και ακρίβεια 

σημασιολογικώ
ν στοιχείω

ν που 
ανταποκρίνονται στο θέμα

o
Εξαιρετική ορθογραφ

ία και στίξη
o

Μ
ηδενική επίπτω

ση τυχόν λαθώ
ν 

στην κατανόηση/ επικοινω
νιακό 

στόχο

o
Κατάλληλο εύρος και ακρίβεια 
γραμματικοσυντακτικώ

ν 
φ

αινομένω
ν που ανταποκρίνονται 

στο θέμα (μη συστηματικά λάθη)
o

Κατάλληλο εύρος και ακρίβεια 
σημασιολογικώ

ν στοιχείω
ν που 

ανταποκρίνονται στο θέμα (χω
ρίς 

συχνή επανάληψ
η)

o
Καλή ορθογραφ

ία και στίξη
o

Μ
ικρή επίπτω

ση τυχόν λαθώ
ν στην 

κατανόηση/ επικοινω
νιακό στόχο

o
Επαρκής ακρίβεια 
γραμματικοσυντακτικώ

ν 
φ

αινομένω
ν που 

ανταποκρίνονται στο θέμα, 
περιορισμένο εύρος

o
Επαρκής ακρίβεια 
σημασιολογικώ

ν στοιχείω
ν 

που ανταποκρίνονται στο 
θέμα, περιορισμένο εύρος

o
Επαρκής ορθογραφ

ία και 
στίξη

o
Τα λάθη δυσχεραίνουν εν 
μέρει την κατανόηση/ 
επικοινω

νιακό στόχο

o
Ανεπάρκεια στη χρήση 
γραμματικοσυντακτικώ

ν 
φ

αινομένω
ν

o
Ανεπάρκεια στη χρήση 
σημασιολογικώ

ν 
στοιχείω

ν
o

Ελλιπής ορθογραφ
ία και 

στίξη
o

Τα λάθη δυσχεραίνουν 
την κατανόηση/ 
επικοινω

νιακό στόχο

Δεν υπάρχει κάτι προς αξιολόγηση
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Διαδικαστικό μοντέλο παραγωγής λόγου

Στη φωτοτυπία
Διαβάζω της οδηγίες παραγωγής λόγου και 

εντοπίζω:
• το επικοινωνιακό πλαίσιο 
• τον αριθμό των ζητουμένων
• το  όριο των λέξεων για να προσδιορίσω τον 

αριθμό των παραγράφων

Πριν… το διάγραμμα Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο
να επιλέξω το κατάλληλο γλωσσικό και υφολογικό 
επίπεδο ανάλογα με το γραμματειακό είδος.

Ως  προς τη δομή
να οργανώσω της θεματικές ενότητες, να διασφαλίσω 
ισόρροπη ανάπτυξη

Ως  προς την έκταση
να τηρήσω το όριο των λέξεων

Ενέργειες Σκοπός

Προσυγγραφικό στάδιο

1.

Στο πρόχειρο
Συγκεντρώνω το υλικό μου 

α. Αντιγράφω  κάθε ζητούμενο (αν είναι 1 ή 2)
β. Αναλύω τις έννοιες κάθε ζητουμένου/

ερωτήματος
γ.   Επιλέγω τα στοιχεία του/των  κειμένου/  ων 

( Αφηγήσεις, μαρτυρίες, συνεντεύξεις, 
δημοσιογραφικά άρθρα, πληροφοριακά 
κείμενα με εικόνες) που θεωρώ  ότι μπορούν 
να αξιοποιηθούν στο κείμενο  

Τα στοιχεία αυτά ανάλογα με το περιεχόμενο των 
ζητουμένων μπορεί να είναι:
• Απόψεις σχετικές με ένα θέμα/πρόβλημα κ.λπ.
• Συμπεράσματα
• Επιχειρήματα
• Τεκμήρια( αλήθειες, γεγονότα επίκαιρα ή 

ιστορικά, στατιστικά στοιχεία, παραδείγματα, 
πορίσματα ερευνών)

• Αυθεντίες
• Αιτίες ενός προβλήματος
• Συνέπειες και προτάσεις για την επίλυσή του
• Διιστάμενες/αντιφατικές  απόψεις

δ. Ανάλογα με το περιεχόμενο του ζητουμένου 
σκέφτομαι και βρίσκω τις κατάλληλες 
απαντήσεις 

ε. κάνω διάγραμμα, δηλαδή ταξινομώ τις 
απαντήσεις μου σε κάθε παράγραφο 
ενσωματώνοντας τα στοιχεία του κειμένου σε 
όποιο σημείο έχουν θεματική συνάφεια.

Ως  προς το περιεχόμενο
να εντοπίσω της κατάλληλες απαντήσεις για κάθε 
ζητούμενο/ερώτημα

2.

Ως  προς την Οργάνωση 
• ισόρροπη ανάπτυξη των ζητουμένων
• ενότητα και αλληλουχία (βασικές αρετές για τη 

συνεκτικότητα της παραγράφου)
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Ενέργειες Σκοπός

Στο τετράδιο
Γράφω

1. Φροντίζω τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά του κειμένου

2. Επιλέγω τα κατάλληλα εκφραστικά 
μέσα ανάλογα με το κειμενικό 
είδος.

3. Επιλέγω τον κατάλληλο τρόπο 
οργάνωσης της παραγράφου 
ανάλογα με το περιεχόμενο του 
ζητουμένου 

Ως προς την έκφραση 
διασφαλίζω την καταλληλότητα ύφους

Ως προς το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη 
συνοχή
Διασφαλίζω τις αρετές της παραγράφου και -κυρίως- 
επαρκή ανάπτυξη και επιχειρηματολογία

Ελέγχω το κείμενό μου

Συγγραφικό στάδιο

Μετασυγγραφικό στάδιο

3.

4.
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Πρόλόγος (σύντομος)
Ζητούμενο

1η παρ. (περίπου 90 λέξεις)
Πληρότητα απαντήσεων

Σύντομη ανάπτυξη
Τρόπος ανάπτυξης ανάλογα με το 

περιεχόμενο του ζητουμένου

2η παρ. (περίπου 90 λέξεις)
Πληρότητα απαντήσεων

Σύντομη ανάπτυξη
Τρόπος ανάπτυξης ανάλογα με το 

περιεχόμενο του ζητουμένου

Επίλογος (σύντομος)

200-250 λέξεις

Πρόλόγος (σύντομος)
Ζητούμενο

1η παρ. (περίπου 90 λέξεις)
Πληρότητα απαντήσεων

Σύντομη ανάπτυξη
Τρόπος ανάπτυξης ανάλογα με το 

περιεχόμενο του ζητουμένου

2η παρ. (περίπου 90 λέξεις)
Πληρότητα απαντήσεων

Σύντομη ανάπτυξη
Τρόπος ανάπτυξης ανάλογα με το 

περιεχόμενο του ζητουμένου

3η παρ. (περίπου 90 λέξεις)
Πληρότητα απαντήσεων

Σύντομη ανάπτυξη
Τρόπος ανάπτυξης ανάλογα με το 

περιεχόμενο του ζητουμένου

Επίλογος (σύντομος)

300-350 λέξεις

Πρόλόγος (σύντομος)
Ζητούμενο

1η παρ. (περίπου 90 λέξεις)
Πληρότητα απαντήσεων

Σύντομη ανάπτυξη
Τρόπος ανάπτυξης ανάλογα με το 

περιεχόμενο του ζητουμένου

2η παρ. (περίπου 90 λέξεις)
Πληρότητα απαντήσεων

Σύντομη ανάπτυξη
Τρόπος ανάπτυξης ανάλογα με το 

περιεχόμενο του ζητουμένου

3η παρ. (περίπου 90 λέξεις)
Πληρότητα απαντήσεων

Σύντομη ανάπτυξη
Τρόπος ανάπτυξης ανάλογα με το 

περιεχόμενο του ζητουμένου

4η παρ. (περίπου 90 λέξεις)
Πληρότητα απαντήσεων

Σύντομη ανάπτυξη
Τρόπος ανάπτυξης ανάλογα με το 

περιεχόμενο του ζητουμένου

Επίλογος (σύντομος)350350350

350-400 λέξεις

Ο αριθμός των παραγράφων εξαρτάται 
από τον αριθμό των ζητουμένων:

Ένα (1) ή (2)

!
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Υλικό καλείται το περιεχόμενο, δηλαδή οι απαντήσεις στα ζητούμενα, οι ιδέες, τα επιχειρήματα, τα παραδείγματα με 
τα οποία υποστηρίζουμε τις απόψεις μας. 

Διάγραμμα καλείται ο προσχεδιασμός της οργάνωσης ενός κειμένου, δηλαδή η προεργασία για την ανάπτυξη ενός 
θέματος. Το θέμα της έκθεσης είναι ένα πρόβλημα λογικής, η επίλυση του οποίου στηρίζεται στην κατα¬γραφή των 
σημαντικών ιδεών που θα αναπτυχθούν στο καθαρό. Με το διάγραμμα προσπαθούμε να οργα¬νώσουμε τις σκέψεις/
ιδέες μας για το θέμα – να ταξινομήσουμε τα επιμέρους θέματα στις θεματικές ενότητες και στις παραγράφους ώστε 
να διασφαλίσουμε τις αρετές της ενότητας και αλληλουχίας σε κάθε παράγραφο του κειμένου. 

Αναφορικά με το διάγραμμα

α) Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι δόκιμοι συγγραφείς αφιερώνουν πολύ χρόνο στο προσυγγραφικό στάδιο, κατά 
το οποίο συλλέγουν και οργανώνουν τις πληροφορίες τους. Είναι προφανές-από τη μελέτη δοκιμίων, άρθρων και 
άλλων κειμένων-ότι η διάρθρωση των ιδεών και των επιχειρημάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε ένα κείμενο 
προηγείται της τελικής γλωσσικής διατύπωσης και παρουσίασης. Αν αυτό είναι αναγκαία στρατηγική για τους 
δόκιμους συγγραφείς, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο απαραίτητο είναι για τον συντάκτη-μαθητή που δεν έχει ανάλογη 
εμπειρία σύνθεσης τόσο απαιτητικών κειμένων όσο είναι τα κείμενα πειθούς (δοκίμιο, άρθρο, ομιλία, επιστολή).
Γι' αυτό άλλωστε, και στα σχολικά βιβλία αναφέρονται τα εξής:

β)  Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο (´Εκφραση-´Εκθεση, Β τεύχος, στην ενότητα Σημειώσεις-Διάγραμμα ) «Ένα άλλο 
είδος διαγράμματος είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στην προεργασία για την ανάπτυξη ενός θέματος. Στην 
περίπτωση αυτή καταγράφουμε τηλεγραφικά τις σκέψεις μας και τις οργανώνουμε κάνοντας ένα πρόχειρο βέβαια 
διάγραμμα που δείχνει την πορεία που θα ακολουθήσουμε στην ανάπτυξη του θέματος από τον πρόλογο έως τον 
επίλογο. Φυσικά το διάγραμμα αυτό δεν είναι δεσμευτικό, αλλά μπορεί να μεταβληθεί, μπορεί π.χ. να προστεθούν ή να 
αφαιρεθούν κάποια στοιχεία κτλ.» 

γ) Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο ( Εκφραση-´Εκθεση γ´τεύχος σ) «Το επόμενο βήμα, μετά την ανάλυση του θέματος 
και τη συγκέντρωση των στοιχείων, είναι να οργανώσουμε τις κύριες πληροφορίες και τις δευτερεύουσες πληροφορίες, 
σύμφωνα με κάποια λογική αλληλουχία σε ένα καλοδομημένο σύνολο. Η οργάνωση θα δείξει τι θεωρούμε χρήσιμο 
και τι περιττό, σε ποια σειρά θα μπουν τα περιστατικά και οι λεπτομέρειες, οι ιδέες και οι εντυπώσεις και πώς θα 
τεκμηριωθούν. Παράλληλα θα φανεί η σχέση ανάμεσα στις κύριες ιδέες και τις δευτερεύουσες, στις κύριες πληροφορίες 
και τις δευτερεύουσες και ανάμεσα στις ίδιες τις δευτερεύουσες ιδέες και πληροφορίες. Το καλό γραπτό δεν είναι 
άθροισμα στοιχείων, έστω και άριστα επιλεγμένων, είναι αρχιτεκτονημένο σύνολο με αρχή, μέση και τέλος (πρόλογο, 
κυρίως μέρος, επίλογο) που δείχνει συγχρόνως καθαρά τη σχέση των μερών μεταξύ τους αλλά και των λεπτομερειών 
μεταξύ τους και με το σύνολο. Για το λόγο αυτό απορρέει η ανάγκη για την εκπόνηση ενός διαγράμματος, πριν 
ακόμη αρχίσει το γράψιμο.» 

α. Διευκρινίσεις όρων
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β. Γιατί είναι αναγκαίο να προσχεδιάσουμε την έκθεση; 

Α. Όπως αναφέραμε (κριτήρια αξιολόγησης), το παραγόμενο κείμενο πρέπει να διαθέτει: 
• διάκριση των θεματικών ενοτήτων 
• ισόρροπη ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων 
• συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση των παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου). 
Επομένως, χωρίς προσχεδιασμό δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν τα παραπάνω. 

Β. Όπως γνωρίζουμε από τη σχετική θεωρία αναφορικά με την επίλυση προβλημάτων, η δυσκολία ενός προ¬βλήματος 
ελαττώνεται όσο προχωράει η ανάλυσή του σε απλούστερα προβλήματα. Με την ανάλυση της δομής του θέματος 
(σε ερωτήματα/θεματικές ενότητες) αντιμετωπίζουμε κάθε θεματική ενότητα και κάθε παρά¬γραφο του κειμένου 
ξεχωριστά ως «μικροέκθεση». Διότι τόσο κάθε θεματική ενότητα όσο και κάθε παράγρα¬φος αποτελούν τμήματα του 
κειμένου με νοηματική αυτοτέλεια, δηλαδή εισαγωγή-ανάπτυξη-ανακεφαλαίωση. Επομένως, επικεντρωνόμαστε 
κάθε φορά σε ένα ζητούμενο, με αποτέλεσμα να εργαζόμαστε συγκροτημέ¬να, μεθοδευμένα και συνειδητά για την 
αναζήτηση σχετικών προς το θέμα απαντήσεων.

Σφάλματα-παραλείψεις
• Οι μαθητές νομίζουν πως μπορούν να γράψουν την έκθεση χωρίς σχεδιασμό και συγκέντρωση υλικού. 
• Δεν κάνουν διάγραμμα, παρά το γεγονός ότι αυτό προτείνεται ως βασική μέθοδος συγκέντρωσης  και 

οργάνωσης του υλικού για την έκθεση (̀ Εκφραση-̀ Εκθεση τεύχος γ σελ.). 
• Δεν προσπαθούν να βρουν τις αναγκαίες και κατάλληλες για κάθε ζητούμενο απαντήσεις. 
• Προσπαθούν απεγ νωσμένα να ανακαλέσουν στη μνήμη τους παρεμφερείς γ νώσεις από κείμενα ή 

εννοιολογικά λεξικά ή –το χειρότερο– αναπαράγουν κάποιες απαντήσεις πουθυμούνται παρόμοια ζητούμενα 
με έννοιες που έχουν επεξεργαστεί κατά την προετοιμασία τους. 

• Οι συγκεκριμένες ενέργειες οδηγούν σε φοβερά λάθη τόσο στο περιεχόμενο (άσχετα στοιχεία) όσο και στη 
δομή (άτακτη παράθεση των ιδεών, έλλειψη συνεκτικότητας, αλληλουχίας, λογικά άλματα/κενά). 

Αποτέλεσμα
• Ο χρόνος αναλώνεται ούτως ή άλλως, καθώς ο μαθητής προσπαθεί να σκεφτεί το κείμενο πρόταση- πρόταση 

και παράγραφο-παράγραφο. 
• Παραλείπονται βασικά στοιχεία περιεχομένου. 
• Η έκθεση υστερεί σε επιχειρηματολογία, αφού δεν έγινε αξιολόγηση των απαραίτητων για την ανάλυση/

απόδειξη στοιχείων. 
• Παρουσιάζονται σφάλματα δομής/οργάνωσης του λόγου τόσο στις θεματικές ενότητες όσο και στην οργάνωση 

των παραγράφων.
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Οι πρώτες προσπάθειες είτε στο σπίτι, είτε στο σχολείο θα είναι χρονοβόρες, αλλά αξίζει τον κόπο να 
επιμείνετε τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, διότι τα αποτελέσματα θα δείξουν ότι με την πείρα και 
την εξάσκηση μειώνεται ο χρόνος και βελτιώνεται η απόδοση.

Σκεφθείτε ότι, όταν μαθαίνουμε χορό, γυμναστικές ασκήσεις, οδήγηση κ.λπ. στην αρχή χρειαζόμαστε 
πολύ χρόνο, κάνουμε ανεπιτυχείς προσπάθειες μέχρι να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμα 
και οι αθλητές, όταν ετοιμάζονται για τους αγώνες, προπονούνται πολύ περισσότερες ώρες από αυτές που 
διαρκεί το αγώνισμα, προκειμένου να φθάσουν στη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους στους επίσημους 
αγώνες.

`Ετσι  και για την ανάπτυξη συγγραφικών δεξιοτήτων για την παραγωγή κειμένων πειθούς (που είναι 
μια πνευματική άσκηση) απαιτείται πολύς χρόνος και κόπος μέχρις ότου εμπεδωθούν  /αφομοιωθούν 
οι γνώσεις ,οι οποίες θα μας οδηγήσουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση των 
στόχων μας.
Αυτή η προσπάθεια, βέβαια, εξυπακούεται ότι πρέπει να αρχίσει από το γυμνάσιο με την οργάνωση 
παραγράφων και σταδιακά να συνεχίζεται στο λύκειο με την παραγωγή μεγαλύτερων και συνθετότερων 
κειμένων.

!

Ο 
Τόμας Έντισον 

θεωρεί ότι   η ευφυία 
είναι 1% έμπνευση η 

οποία συνήθως εμφανίζεται κατά 
τη διάρκεια μιας κοπιώδους 
εργασίας και 99% 

ιδρώτας.
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Φύλλο αξιολόγησης 
του μαθητικού γραπτού

Ως προς το περιεχόμενο 

Σύλληψη και κατανόηση του 
θέματος (προθετικότητα)

Ανάπτυξη

Τεκμηρίωση
Επιχειρηματολογία

 
Παραδείγματα/τεκμήρια

Οργάνωση/δομή κειμένου

Οργάνωση/δομή παραγράφου

• Ορθή 
• Μερική παρανόηση 
• Ολική παρανόηση 

•Επάρκεια πληροφοριών  
• Κοινοτοπίες  
• Παραλείψεις 
• Πρωτοτυπία ιδεών 
• Γενικολογίες 

• Πειστική       
• Ελλιπής  
• Αδύνατη  
• Ανύπαρκτη 

• Εύστοχα 
• Ακατάλληλα 
• Ανύπαρκτα 

• Ορθή με αλληλουχία και συνεκτικότητα     
• Έλλειψη καθορισμένης πορείας  
• Σαφής διάκριση των μερών του κειμένου  
• Καλή σύνδεση των μερών  
• Έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των παραγράφων  
• Ισόρροπη ανάπτυξη όλων των θεματικών 
   κέντρων   
• Σκέψεις στην περιφέρεια του θέματος  
• Επαναλήψεις   

• Σαφής διάκριση των δομικών στοιχείων         
• Ενότητα   
• Πληρότητα           
• Αλληλουχία                       
• Συνοχή 
ικανοποιητική 
χαλαρή 

νοηματικά χάσματα  

Ως προς την οργάνωση 
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Ανταπόκριση στο 
επικοινωνιακό πλαίσιο

Λεξιλόγιο

Ορθογραφία

Στίξη

Εμφάνιση-καλαισθησία

• Επιτυχημένη, εύστοχη - κατάλληλο ύφος  
• Μερική   
• Άστοχη - αναποτελεσματικό/ακατάλληλο ύφος 

• Πλούσιο   
• Ικανοποιητικό   
• Μέτριο   
• Φτωχό   

• Πολύ καλή   
• Ικανοποιητική   
• Μέτρια   
• Βασικές αδυναμίες   

• Ορθή   
• Με σφάλματα   
• Ελλιπής   

• Ευανάγνωστη-καλαίσθητη γραφή  
• Δυσανάγνωστη γραφή  

Ως προς τη μορφή 




