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Η θεμαηολογία ηος ζεμιναπίος μαρ
Σν Π γηα Νεοελληνική Γλώζζα και Λογοηεχνία.
 Ζ δηδαζθαιία ηεο Λογοηεχνίας.
Σν εξκελεπηηθό ζρόιην θαη νη θεηκεληθνί δείθηεο.
Ζ δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ δηαγσλίζκαηνο.
Σα δηαβαζκηζκέλα θξηηήξηα γηα ηε βαζκνιόγεζε
ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ ζε ζέκαηα
παξαγσγήο ιόγνπ.
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Σο Π και η διδαζκαλία ηηρ
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Ζ γισζζηθή εθπαίδεπζε: θνηλσληνθεληξηθή,
επηθνηλσληαθή θαη ιηγόηεξν γισζζνθεληξηθή.

Ζ ινγνηερληθή εθπαίδεπζε: «ιόγνο γηα ηνλ θόζκν»
(γξακκαηνινγηθή, αηζζεηηθή, απηνηειή-ελδνθεηκεληθή ή πνιηηηζκηθή

δηάζηαζε ησλ θεηκέλσλ). Σν

πιαίζην αξρώλ ηνπ Π: Ζ
εξκελεπηηθή αλάγλσζε σο δξαζηεξηόηεηα πνιιαπιώλ
θαη δηαθνξεηηθώλ αλαγλώζεσλ ηνπ θεηκέλνπ, ε εζηθή
ηεο αλάγλσζεο σο πξάμε θαη όρη σο θαλνληζηηθή
αξρή, ε επηθαηξνπνηεκέλε αλάγλσζε σο κηα
εξκελεπηηθή πξαθηηθή, ν εξκελεπηηθόο δηάινγνο.
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Οι «πηγέρ» ςλικού διδαζκαλίαρ/εξέηαζηρ
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Κπιηήπια επιλογήρ λογοηεσνικών
κειμένων για διδαζκαλία
Σα ινγνηερληθά θείκελα:
Να έρνπλ ινγνηερληθή αμία.
Να παξάγνπλ εξσηήκαηα, λα «εξεζίδνπλ» ηε ζθέςε.
Να «ζπλνκηινύλ».
ε ίζε αλαινγία ηα πεδά κε ηα πνηεηηθά / ηα ησλ
παιαηώλ* κε ηα ησλ ζύγρξνλσλ ζπγγξαθέσλ / (θαη
Ξέλεο Λνγνηερλίαο).
Πνιιώλ ξεπκάησλ, εηδώλ, ζπγγξαθέσλ. Κείκελα
πνηθίια:
→ Δηδνινγηθά
→ Τθνινγηθά
→ Ηδενινγηθά.

π.σ. η ζύνθεζη ηος 1ος δικηύος:
17 θείκελα παιαηόηεξσλ θαη ζύγρξνλσλ ζπγγξαθέσλ,
εθ ησλ νπνίσλ 8 πεδά, 9 πνηεηηθά, (3 Ξ.Λ.)
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Η επμηνεία ηος λογοηεσνικού κειμένος

Ζ δηαδηθαζία απόδνζεο λνήκαηνο ζην θείκελν
γίλεηαη κε ηε ζπλδξνκή:
Σεο θεηκεληθήο θαηαζθεπήο ηνπ.
Σσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεηκέλνπ (ηζηνξηθά, θνηλσληθά,
βηνγξαθηθά/ηδενινγηθά δεδνκέλα).
Σηρ ςποκειμενικήρ ππόζλητηρ ηος αναγνώζηη:
→ η οπηική + ηα επίπεδα ανάγνυζηρ ηος αναγνώζηη.
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Επμηνεία – Επμηνεςηικό ζσόλιο

Ο μαθηηής/-ηρια δεν περιορίζεηαι ζηο
«ηι λέει ηο κείμενο»,
αλλά επεκηείνεηαι ζηο
«ηι ζημαίνει για ηον/ηην ίδιον/-α».
ΕΛΕΓΥΟ ΕΚΠΛΗΡΩΗ
ΣΟΥΩΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

+

ΑΝΑΔΤΗ ΣΟΤ ΕΓΩ
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Επμηνεςηικόρ διάλογορ
«Επμηνεςηικόρ διάλογορ ελεύθεπορ, μα και
ηιθαζεςμένορ από ηοςρ κειμενικούρ δείκηερ»:
Κεηκεληθά ζηνηρεία + Μνξθηθέο επηινγέο + Ηζηνξηθά
ζπκθξαδόκελα = ηεθκήξηα εξκελείαο.

ΔΠΟΜΔΝΩ:
Σν θείκελν + Ο αλαγλώζηεο
↓

«ΔΙΑΣΑΤΡΩΗ»

↓

→ Κειμενικόηηηα // Τποκειμενικόηηηα
↓
↓
→ Νόημα κειμένος // Ππόζλητη κειμένος
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Επμηνεςηικόρ διάλογορ:
Συλλογική αναγνωστική διαδικασία
 Γηαζηαύξσζε θσλώλ
 Γηαπξαγκάηεπζε ζεκαζηώλ
 Μεηαηνπίζεηο
 Γηαινγηθή ζπγθξόηεζε
 πιινγηθή ζύλζεζε
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Κειμενικοί δείκηερ ζηη Λογοηεσνία
(ζηοισεία μοπθήρ και πεπιεσομένος)
Σα ζηνηρεία κνξθήο ηνπ θεηκέλνπ
 Οη γισζζηθέο επηινγέο / ηα εθθξαζηηθά κέζα
 Οη αθεγεκαηηθνί ηξόπνη
 Οη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο
 Ζ δνκή / Ζ πινθή
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Κειμενικοί δείκηερ:
Σα ζηοισεία μοπθήρ ηος κειμένος
Σν ινγνηερληθό γέλνο/ην είδνο, κε βάζε:
Σε δνκή: ζνλέην, επηζηνιηθό κπζηζηόξεκα…
Σελ έθηαζε: δηήγεκα, λνπβέια…
Σνλ ζθνπό: ηξαγσδία, θσκσδία…
Σν ζέκα: κπζηζηόξεκα ηζηνξηθό…
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Κειμενικοί δείκηερ:
Οι γλωζζικέρ επιλογέρ/εκθπαζηικά μέζα
Γισζζηθέο πνηθηιίεο (δηάιεθηνη…)
Λεμηιόγην (θνηλό-θαζεκεξηλό, εμεηδηθεπκέλν)
Ρεκαηηθά πξόζσπα, ρξόλνη, εγθιίζεηο
ηίμε
ρήκαηα ιόγνπ, ζύλδεζε πξνηάζεσλ (ππόηαμε,
παξάηαμε), ζεκαζία ιέμεσλ (θπξηνιεμία, κεηαθνξά)
Ολνκαηνπνίεζε
ύληαμε (πξνζσπηθή, απξόζσπε)
Δπζύο, πιάγηνο ιόγνο
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Κειμενικοί δείκηερ:
Οι αθηγημαηικοί ηπόποι
Σα ζςζηαηικά ζηοισεία ηηρ αθήγηζηρ:
Ζ αθήγεζε γεγνλόησλ θαη πξάμεσλ
Ζ πεξηγξαθή
Ο δηάινγνο
Ο εζσηεξηθόο κνλόινγνο
Σν αθεγεκαηηθό ζρόιην
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Κειμενικοί δείκηερ:
Οι αθηγημαηικέρ ηεσνικέρ
Πξσηαγσληζηήο απηνδηεγεηηθόο ή νκνδηεγεηηθόο ή
εηεξνδηεγεηηθόο
εηξά αθήγεζεο: αλαδξνκηθή, πξνδξνκηθή, in media res
Γηάξθεηα αθήγεζεο ≠ δηάξθεηα ηζηνξίαο: επηβξάδπλζε,
επηηάρπλζε, ζθελή
πρλόηεηα εκθάληζεο γεγνλόηνο: επαλαιεπηηθή
αθήγεζε, ζακηζηηθή αθήγεζε
Δζηίαζε: κεδεληθή, εζσηεξηθή, εμσηεξηθή

16

Κειμενικοί δείκηερ:
Η δομή / Η πλοκή
Πνίεζε: ζηξνθέο, νκνηνθαηαιεμία, ειεύζεξνο ζηίρνο,
κέηξν-ξπζκόο
Πεδνγξαθία: νη ηξόπνη νξγάλσζεο ηεο πινθήο
(Βαζηθόο κνριόο ηεο: ε δξάζε ησλ ραξαθηήξσλ)
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ηόσοι ηηρ αξιολόγηζηρ
Οη καζεηέο/-ηξηεο:
Να θαηαλννύλ ην πεξηερόκελν θεηκέλσλ.
Να εξκελεύνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ζηάζεηο, αμίεο,
ηδέεο ... κε ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ.
Να παξάγνπλ εξκελεπηηθό θαη θξηηηθό ιόγν.
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΚΡΙΣΙΚΟ ΣΟΥΑΜΟ

ΔΙΑΛΟΓΙΚΟΣΗΣΑ
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Σα κείμενα ηος διαγωνίζμαηορ (α)
2 ή 3 κε δηδαγκέλα θείκελα, ζπλνιηθήο έθηαζεο έσο
3 ζειίδεο.
1 από ηα θείκελα είλαη ινγνηερληθό: νιόθιεξν
θείκελν ή απόζπαζκα.
Σα ππόινηπα κπνξεί λα είλαη ζε νινθιεξσκέλε,
ειαθξώο δηαζθεπαζκέλε ή απνζπαζκαηηθή κνξθή,
δηαθνξεηηθνύ θεηκεληθνύ είδνπο.
Μπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από ζύληνκν εηζαγσγηθό
ζεκείσκα, ρσξίο εξκελεπηηθά ζρόιηα.
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Σα κείμενα ηος διαγωνίζμαηορ (β)
Σο πεπιεσόμενο ηυν μη λογοηεσνικών κειμένυν →
ζςναθέρ με ηοςρ θεμαηικούρ άξονερ ηο Π:
α) Άκεζν θνηλσληθό πεξηβάιινλ
β) Δπξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ
γ) Φπζηθό πεξηβάιινλ
δ) Ψεθηαθό πεξηβάιινλ
ε) Σαπηόηεηεο (θνηλσληθέο, εζληθέο, πνιηηηζκηθέο).
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Σα κπιηήπια επιλογήρ ηων κειμένων για
διαγώνιζμα
Με δηδαγκέλα θείκελα (1 ην Λνγνηερληθό από ηα ζπλνιηθά 2-3)
(Δεν απαηηείηαη ζεκαηηθή ζπλάθεηα ησλ κε ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ κε ην ινγνηερληθό.)

Γηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο σο πξνο ην θεηκεληθό είδνο…
πλαθή (ηα κε Λνγνηερληθά) κε ζεκαηηθνύο άμνλεο Π..
Έθηαζε θεηκέλσλ ζηηο εμεηάζεηο: ζύλνιν «3 ζειίδεο» = ± 1000
ιέμεηο (± εηζαγσγηθό ζεκείσκα, ρσξίο εξκελεπηηθά ζρόιηα)
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1ο Θέμα (15 μονάδερ)
σεηίζεηαι με ηα μη λογοηεσνικά κείμενα.
Εεηείηαη:
πλνπηηθή λνεκαηηθή απόδνζε κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ
ή
πλνπηηθή απόδνζε ησλ απόςεσλ πνπ δηαηππώλνληαη
ζε έλα θείκελν γηα θάπνην δήηεκα.
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2ο Θέμα (40 μονάδερ: 15+15+10)
σεηίζεηαι με ηα μη λογοηεσνικά κείμενα.
Γηαηξείηαη ζε ηξία εξσηήκαηα, δηαθνξεηηθά
κεηαμύ ηνπο (εθ ησλ νπνίσλ 1 κπνξεί λα έρεη 2
ππνεξσηήκαηα).
Κάπνην/θάπνηα κπνξεί λα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ
θαη κπνξεί λα δεηείηαη θαη αηηηνιόγεζε ηεο
απάληεζεο.
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2ο Θέμα (β)
Σα επυηήμαηα ζσεηίζονηαι με:
1. ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ θεηκέλσλ κε ζθνπό
ηελ θαηαλόεζε ησλ ιόγσλ θαη ησλ ελεξγεηώλ ησλ
ππνθεηκέλσλ θαη ησλ κεηαμύ ηνπο ζρέζεσλ,
2. ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε
ζθνπώλ, ζηάζεσλ, βαζηθώλ ζέζεσλ θαη πξνζέζεσλ
ηνπ ζπληάθηε, θαζώο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο βαζηθήο
ηδέαο,
3. ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλάθεηαο ηδεώλ, επηρεηξεκάησλ,
ηίηισλ, ππόηηηισλ, εηθόλσλ θ.ά. κε κηα ζέζε, άπνςε ή
δήηεκα πνπ ζέηεη ην θείκελν θαη ηεο απνδεηθηηθήο ηνπο
αμίαο,

25

2ο Θέμα (γ)
4. ηνλ εληνπηζκό θαη ηε ζπζρέηηζε ζπγθεθξηκέλσλ
θεηκεληθώλ δεηθηώλ πνπ νξγαλώλνπλ ην θείκελν θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζε απηό,
5. ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
ηξόπνπ ζύλδεζεο θαη νξγάλσζεο ηδεώλ, πξνηάζεσλ,
παξαγξάθσλ ή δηαθόξσλ ζεκεησηηθώλ ηξόπσλ ζε έλα
θείκελν, κε βάζε ην επηθνηλσληαθό πιαίζην θαη ηα
θνηλσληθά ζπκθξαδόκελα,
6. ηε ζύγθξηζε ησλ κε ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ σο πξνο ηηο
ζέζεηο, ηνλ ηξόπν πξαγκάηεπζεο ηνπ ζέκαηνο, ηελ
πεηζηηθόηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ηνπ
λνήκαηνο θ.ά.
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3ο Θέμα (15 μονάδερ)
σεηίζεηαι με ηο λογοηεσνικό κείμενο.
Αθοπά ηην παπαγυγή επμηνεςηικού ζσολίος.
Οη καζεηέο/-ηξηεο:
Αλαπηύζζνπλ θξίζηκα ζέκαηα/εξσηήκαηα πνπ
πξαγκαηεύεηαη ην ινγνηερληθό θείκελν, αμηνπνηώληαο
ζπλδπαζηηθά θεηκεληθνύο δείθηεο ή θαη ζηνηρεία
ζπγθεηκέλνπ.
Σνπνζεηνύληαη ζηα ζέκαηα/εξσηήκαηα απηά,
ηεθκεξηώλνληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζέζεηο.
Έθηαζε 100 - 200 ιέμεηο.
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4ο Θέμα (30 μονάδερ)
σεηίζεηαι με ηα μη λογοηεσνικά κείμενα.
Αθοπά ηη γπαπηή παπαγυγή κπιηικού λόγος ζε
ζςγκεκπιμένο επικοινυνιακό πλαίζιο.
Εεηείηαη ε αλάπηπμε ηεθκεξησκέλεο πξνζσπηθήο
γλώκεο, ε ζπκθσλία ή δηαθσλία ηνπο κε πξνβιήκαηα,
ζέζεηο, ζηάζεηο, ζηεξεόηππα, πξνθαηαιήςεηο θ.ά. πνπ
ζέηεη ην θείκελν αλαθνξάο.
Έθηαζε 300 - 400 ιέμεηο (αλάινγα κε ηε βαξύηεηα
ηνπ ζέκαηνο).
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Κπιηήπια αποηίμηζηρ ηηρ πληπόηηηαρ
ηων απανηήζεων
α) Ζ πνηόηεηα (αιήζεηα θαη αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ).
β) Ζ πνζόηεηα (ε επάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ).
γ) Ζ ζπλάθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηνλ επηθνηλσληαθό
ζηόρν θαη
δ) Ζ ζαθήλεηα ζε επίπεδν έθθξαζεο θαη δηαηύπσζεο
ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Βι. Οδηγίες διδαζκαλίας:
Γηαβαζκηζκέλα θξηηήξηα
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• Πνηόηεηα

• πλάθεηα

• Πνζόηεηα

Πεξηερόκελν

Οξγάλσζε

Γιώζζα

υνοπηική
απόδοζη
Παραγωγή
γραπηού
λόγου

• πλνρή
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Επμηνεςηικό ζσόλιο
Βαθμοί

Κειμενικοί δείκτες και στοιχεία συγκειμζνου (του
λογοτεχνικοφ κειμζνου)
o Βαθμόσ κατανόηςησ των επιλογών του ςυγγραφζα
(κειμενικοί δείκτεσ, ςυγκείμενο), ςχετικά με την
οργάνωςη και τη δομή (π.χ. γλώςςα, τεχνική, φφοσ,
εκφραςτικά ςχήματα κ.λπ.) με παραδείγματα από το
κείμενο

Κατανόηση και ερμηνεία του λογοτεχνικοφ κειμζνου
Βαθμόσ κατανόηςησ των ιδεών και του
ςυναιςθηματικοφ κλίματοσ του κειμζνου
o
Βαθμόσ υποςτήριξησ τησ απάντηςησ με
αναφορζσ/παραπομπζσ ςτο κείμενο

o

13-15

09-12

Πολφ καλό επίπεδο κατανόηςησ των ιδεϊν και του
ςυναιςθηματικοφ κλίματοσ του κειμζνου.
Πολφ καλή τεκμηρίωςη τησ απάντηςησ με αναφορζσπαραπομπζσ ςτο κείμενο.

o
o

05-08

01-04

Καλό επίπεδο κατανόηςησ των ιδεϊν και του
ςυναιςθηματικοφ κλίματοσ του κειμζνου.
Καλόσ βαθμόσ τεκμηρίωςησ τησ απάντηςησ με
αναφορζσπαραπομπζσ ςτο κείμενο.

Επαρκήσ κατανόηςη, επαρκήσ προςπάθεια ερμηνευτικήσ
προςζγγιςησ.
Επαρκείσ αναφορζσ τεκμηρίωςησ με παραπομπζσ ςτο
κείμενο.

o
o

o

Οργάνωση και γλωσσική ζκφραση ερμηνευτικοφ σχολίου
Αλληλουχία και ςυνοχή του ερμηνευτικοφ ςχολίου
Επίπτωςη γραμματικοςυντακτικών λαθών ςτην κατανόηςη τησ
ερμηνευτικήσ εκδοχήσ
o
Κατάλληλο λεξιλόγιο-ορολογία

o
o

Πολφ καλή αναγνϊριςη ςυγγραφικϊν επιλογϊν
Πλοφςιεσ αναφορζσ παραδειγμάτων από το
κείμενο και ςε διαφορετικά πεδία των
ςυγγραφικϊν επιλογϊν (ςχετικά με τη γλϊςςα,
την τεχνική, το φφοσ, τα
εκφραςτικά ςχήματα κ.λπ.)

o

o
o

o
o
o
o

o

Καλή αναγνϊριςη ςυγγραφικϊν επιλογϊν
Αρκετζσ αναφορζσ παραδειγμάτων από το κείμενο
και ςε διαφορετικά πεδία των επιλογϊν αυτϊν
(ςχετικά με τη γλϊςςα, την τεχνική, το φφοσ, τα
εκφραςτικά ςχήματα κ.λπ.)

o
o

Καλή παρουςίαςη τησ ερμηνευτικήσ εκδοχήσ με αλληλουχία και ςυνοχή
Καλή χρήςη γραμματικοςυντακτικϊν φαινομζνων
Καλό λεξιλόγιο
Τα όποια λάθη δε δυςχεραίνουν την κατανόηςη τησ ερμηνευτικήσ
προςζγγιςησ

Επαρκήσ αναγνϊριςη ςυγγραφικϊν επιλογϊν
o
Επαρκήσ παρουςίαςη τησ ερμηνευτικήσ εκδοχήσ o Επαρκήσ χρήςη
Επιλεκτική αναφορά παραδειγμάτων από το κείμενο π.χ. γραμματικοςυντακτικϊν φαινομζνων
ςχετικά με τη γλϊςςα, την τεχνική, το φφοσ, τα εκφραςτικά o
Επαρκζσ λεξιλόγιο
ςχήματα κ.λπ.
o
Τα λάθη δυςχεραίνουν εν μζρει την κατανόηςη τησ ερμηνευτικήσ
προςζγγιςησ

Ζλλειψη κατανόηςησ, παρανόηςη.
o Ζλλειψη αναφορϊν ή αςφμβατεσ αναφορζσ ςτισ ςυγγραφικζσ o
Ανεπαρκήσ παρουςίαςη τησ ερμηνευτικήσ εκδοχήσ
Μηδενική ή ακατάλληλη αναφορά παραδειγμάτων επιλογζσ, ή ελλειπτική αναφορά ςε επί μζρουσ πλευρζσ.
o
Ακατάλληλη ή λανθαςμζνη χρήςη γραμματικοςυντακτικϊν
από το κείμενο
φαινομζνων

o
o

0

Πολφ καλή παρουςίαςη τησ ερμηνευτικήσ εκδοχήσ με την απαραίτητη
αλληλουχία και ςυνοχή
Ακρίβεια ςτη χρήςη γραμματικοςυντακτικϊν φαινομζνων
Πλοφςιο λεξιλόγιο

o Δεν υπάρχει απάντης η.

Ακατάλληλη ή λανθαςμζνη χρήςη λεξιλογίου
Τα λάθη δυςχεραίνουν την κατανόηςη τησ ερμηνευτικήσ προςζγγιςησ
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Παπαγωγή γπαπηού λόγος
Βαθμός

12
o

o

11

10

Πολφ καλή επίτευξη
επικοινωνιακοφ ςτόχου και
ανταπόκριςη ςτο
επικοινωνιακό πλαίςιο Πολφ
καλή κάλυψη προδιαγραφϊν
(κειμενικό είδοσ, θζμα,
αριθμόσ λζξεων, αξιοποίηςη
πληροφοριϊν και βαςικϊν
εννοιϊν κειμζνου/ων
αναφοράσ)

9
o
o

8

7

Καλή επίτευξη επικοινωνιακοφ ςτόχου και
ανταπόκριςη ςτο επικοινωνιακό πλαίςιο
Καλή κάλυψη των περιςςότερων προδιαγραφϊν
(κειμενικό είδοσ, θζμα, αριθμόσ λζξεων,
αξιοποίηςη πληροφοριϊν και βαςικϊν εννοιϊν
κειμζνου/-ων αναφοράσ)

o Πολφ καλή οργάνωςη
κειμζνου (παράγραφοι,
ςυνοχή κ.λπ.)
o Πολφ καλή παρουςίαςη
ιδεϊν και λογική ανάπτυξη
επιχειρημάτων (χρήςη
κατάλληλου κειμενικοφ
είδουσ, ςυνεκτικότητα,
μεταςχηματιςμόσ ιδεϊν
κειμζνου/-ων αναφοράσ)
o Συνεπήσ χρήςη γζνουσ
λόγου – φφουσ ςε όλο το
κείμενο

6
o
o

Καλή οργάνωςη κειμζνου
(παράγραφοι, ςυνοχή κ.λπ.) o
Καλή παρουςίαςη ιδεϊν και λογική
ανάπτυξη επιχειρημάτων (χρήςη
κατάλληλου κειμενικοφ είδουσ,
ςυνεκτικότητα, μεταςχηματιςμόσ ιδεϊν
κειμζνου/-ων αναφοράσ)
o Συνεπήσ χρήςη γζνουσ λόγου –
φφουσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ του
κειμζνου

o

o

o

o

o

o

Μεγάλο εφροσ και ακρίβεια
γραμματικοςυντακτικϊν
φαινομζνων που ανταποκρίνονται
ςτο θζμα
Μεγάλο εφροσ και ακρίβεια
ςημαςιολογικϊν ςτοιχείων που
ανταποκρίνονται ςτο θζμα
Εξαιρετική ορθογραφία και ςτίξη o
Μηδενική επίπτωςη τυχόν λαθϊν
ςτην κατανόηςη/ επικοινωνιακό
ςτόχο

o

o

o

o
o

5

4

3

Επαρκήσ επίτευξη επικοινωνιακοφ ςτόχου και μερική
ανταπόκριςη ςτο επικοινωνιακό πλαίςιο Κάλυψη
των περιςςότερων προδιαγραφϊν
(κειμενικό είδοσ, θζμα, αριθμόσ λζξεων, αξιοποίηςη
πληροφοριϊν και βαςικϊν εννοιϊν κειμζνου/-ων
αναφοράσ)

o

Επαρκήσ οργάνωςη κειμζνου (παράγραφοι, ςυνοχή
κ.λπ.)
Επαρκήσ παρουςίαςη των περιςςότερων ιδεϊν και
επιχειρημάτων (χρήςη κατάλληλου κειμενικοφ
είδουσ, ςυνεκτικότητα, μεταςχηματιςμόσ ιδεϊν
κειμζνου/-ων αναφοράσ)
Επαρκήσ χρήςη γζνουσ λόγου – φφουσ

o

Κατάλληλο εφροσ και ακρίβεια
o
γραμματικοςυντακτικϊν φαινομζνων
που ανταποκρίνονται ςτο θζμα (μη
ςυςτηματικά λάθη) Κατάλληλο
εφροσ και ακρίβεια ςημαςιολογικϊν
ςτοιχείων που ανταποκρίνονται ςτο o
θζμα (χωρίσ
ςυχνή επανάληψη)
Καλή ορθογραφία και ςτίξη
Μικρή επίπτωςη τυχόν λαθϊν ςτην o
κατανόηςη/ επικοινωνιακό ςτόχο
o

o

o

o

2

1

Ανεπαρκήσ επίτευξη επικοινωνιακοφ
ςτόχου (ο αναγνϊςτησ δυςκολεφεται να
παρακολουθήςει το κείμενο) και
ανταπόκριςη ςτο επικοινωνιακό πλαίςιο
Μη κάλυψη των περιςςότερων
προδιαγραφϊν (κειμενικό είδοσ, θζμα,
αριθμόσ λζξεων, αξιοποίηςη
πληροφοριϊν και βαςικϊν εννοιϊν
κειμζνου/-ων αναφοράσ)

Περιοριςμζνη ή ανεπαρκήσ οργάνωςη
κειμζνου (παράγραφοι, ςυνοχή κ.λπ.)
Ζλλειψη ςυνεκτικότητασ και λογικήσ
ανάπτυξησ των περιςςότερων ιδεϊν και
επιχειρημάτων
Ακατάλληλη χρήςη γζνουσ λόγου –
φφουσ

Επαρκήσ ακρίβεια
γραμματικοςυντακτικϊν
φαινομζνων που
ανταποκρίνονται ςτο θζμα,
περιοριςμζνο εφροσ
Επαρκήσ ακρίβεια
ςημαςιολογικϊν ςτοιχείων
που ανταποκρίνονται ςτο
θζμα, περιοριςμζνο εφροσ
Επαρκήσ ορθογραφία και
ςτίξη
Τα λάθη δυςχεραίνουν εν
μζρει την κατανόηςη/
επικοινωνιακό ςτόχο

o Ανεπάρκεια ςτη χρήςη
γραμματικοςυντακτικϊν
φαινομζνων
o Ανεπάρκεια ςτη χρήςη
ςημαςιολογικϊν
ςτοιχείων
o Ελλιπήσ ορθογραφία και
ςτίξη
o Τα λάθη δυςχεραίνουν
την κατανόηςη/
επικοινωνιακό ςτόχο

0
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Διαβαθμιζμένα κπιηήπια
ΠΕΡΙΛΗΦΗ

ΠΑΡΑΓΧΓΗ
ΓΡ. ΛΟΓΟΤ

ΕΧ
ΠΕΡΤΙ
ΠΑΡΑΓΧΓΗ
ΓΡ. ΛΟΓΟΤ

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ

7

47%

12

40%

20 (50%)

ΔΟΜΗ/ΟΡΓΑΝΧΗ

5

33%

10

33%

8

ΕΚΦΡΑΗ

3

20%

8

27%

12 (30%)

/ 100%

40 (100%)

ΤΝΟΛΟ ΜΟΝ.

15

/ 100%

30

(20%)
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Οι Φιλόλογοι
διδάζκονηαρ και αξιολογώνηαρ…

