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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: 
→ Εηδνινγηθά
→ Τθνινγηθά
→ Ιδενινγηθά.
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π.τ. η ζύνθεζη ηοσ 1οσ δικηύοσ: 

17 θείκελα παιαηόηεξσλ θαη ζύγρξνλσλ ζπγγξαθέσλ, 

εθ ησλ νπνίσλ 8 πεδά, 9 πνηεηηθά, (3 Ξ.Λ. )



Κπιηήπια επιλογήρ κειμένων για 

αξιολόγηζη μαθηηών/-ηπιών
Με δηδαγκέλα θείκελα (1 ην Λνγνηερληθό από ηα ζπλνιηθά 2-3)

(Δελ απαηηείηαη ζεκαηηθή ζπλάθεηα ησλ κε ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ κε ην ινγνηερληθό.)

Δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο σο πξνο ην θεηκεληθό είδνο

πλαθή (ηα κε Λνγ.) κε ζεκαηηθνύο άμνλεο Π.. (;) Ν.Ε.

Έθηαζε θεηκέλσλ ζηηο εμεηάζεηο: ζύλνιν «3 ζειίδεο» =  ± 1000 
ιέμεηο (± εηζαγσγηθό ζεκείσκα, ρσξίο εξκελεπηηθά ζρόιηα)
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Σηόσοι ηηρ αξιολόγηζηρ

Οη καζεηέο/-ηξηεο:

Να θαηαλννύλ ην πεξηερόκελν.

Να εξκελεύνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ζηάζεηο, αμίεο, 

ηδέεο ... κε ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ.

Να παξάγνπλ εξκελεπηηθό θαη θξηηηθό ιόγν.
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ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΚΡΙΣΙΚΟ ΣΟΥΑΜΟ

ΔΙΑΛΟΓΙΚΟΣΗΣΑ



Κπιηήπια αποηίμηζηρ ηηρ πληπόηηηαρ 

ηων απανηήζεων
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α) Η πνηόηεηα (αιήζεηα θαη αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ), 

β) Η πνζόηεηα (ε επάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ), 

γ) Η ζπλάθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηνλ επηθνηλσληαθό

ζηόρν θαη 

δ) Η ζαθήλεηα ζε επίπεδν έθθξαζεο θαη δηαηύπσζεο

ηνπ πεξηερνκέλνπ.

Βι. Οδηγίες διδαζκαλίας:

Δηαβαζκηζκέλα θξηηήξηα 



Διαβαθμιζμένα κπιηήπια 
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Περίληυη και παραγφγή κριηικού λόγοσ



Η επμηνεία ηος λογοηεσνικού κειμένος

Η δηαδηθαζία απόδνζεο λνήκαηνο ζην θείκελν

γίλεηαη κε ηε ζπλδξνκή:

Σεο θεηκεληθήο θαηαζθεπήο ηνπ

Σσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεηκέλνπ (ηζηνξηθά, θνηλσληθά, 

βηνγξαθηθά/ηδενινγηθά δεδνκέλα)

Σεο ππνθεηκεληθήο πξόζιεςεο ηνπ αλαγλώζηε

(= νπηηθή + επίπεδα αλάγλσζεο ηνπ αλαγλώζηε).
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Επμηνεία – Επμηνεςηικό ζσόλιο
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Ο μαθηηής/-ηρια δεν περιορίζεηαι ζηο 

«ηι λέει ηο κείμενο», 

αλλά επεκηείνεηαι ζηο 

«ηι ζημαίνει για ηον/ηην ίδιον/-α».

ΑΝΑΔΤΗ ΣΟΤ ΕΓΩ
ΕΛΕΓΥΟ ΕΚΠΛΗΡΩΗ

ΣΟΥΩΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ +



Επμηνεςηικόρ διάλογορ

Ερμηνεσηικός διάλογος ελεύθερος, μα και ηιθαζεσμένος 

από ηοσς κειμενικούς δείκηες:

Κεηκεληθά ζηνηρεία + Μνξθηθέο επηινγέο + Ιζηνξηθά 

ζπκθξαδόκελα = ηεθκήξηα εξκελείαο.

ΕΠΟΜΕΝΩ:

Σν θείκελν + Ο αλαγλώζηεο
↓                                          ↓

→ Κειμενικόηηηα // Τποκειμενικόηηηα

↓                              ↓

→ Νόημα κειμένοσ // Πρόζληυη κειμένοσ
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«ΔΙΑΣΑΤΡΩΗ»



Επμηνεςηικόρ διάλογορ:

Σςλλογική αναγνωζηική διαδικαζία
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Δηαζηαύξσζε θσλώλ

Δηαπξαγκάηεπζε ζεκαζηώλ

Μεηαηνπίζεηο

Δηαινγηθή ζπγθξόηεζε

 πιινγηθή ζύλζεζε



Τα βήμαηα ηος επμηνεςηικού διαλόγος

1ν βήκα: Πξώηε πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ

2ν βήκα: Άλνηγκα ηνπ ζέκαηνο/ δηαηύπσζε ηνπ 

παξαθηλεηηθνύ γηα δηάινγν εξσηήκαηνο

3ν βήκα: Ο θπξίσο δηάινγνο

4ν βήκα: Υξήζε εξγαιείσλ επέθηαζεο θαη εκβάζπλζεο 

ηνπ δηαιόγνπ (εμσθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο, θξηηηθά 

ζρόιηα…)

5ν βήκα: Νένη δηαινγηθνί θύθινη

6ν βήκα: Οινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο 
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Κειμενικοί δείκηερ ζηη Λογοηεσνία

 Σα ζηνηρεία κνξθήο ηνπ θεηκέλνπ

 Οη γισζζηθέο επηινγέο / ηα εθθξαζηηθά κέζα

 Οη αθεγεκαηηθνί ηξόπνη 

 Οη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο

 Η δνκή / Η πινθή

12



Κειμενικοί δείκηερ:

Τα 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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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) 

Επζύο, πιάγηνο ιόγνο
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Κειμενικοί δείκηερ:
Οι γλωζζικέρ επιλογέρ/εκθπαζηικά μέζα



Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο:

Η αθήγεζε γεγνλόησλ θαη πξάμεσλ

Η πεξηγξαθή

Ο δηάινγνο

Ο εζσηεξηθόο κνλόινγνο

Σν αθεγεκαηηθό ζρόιην
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Κειμενικοί δείκηερ:
Οι αθηγημαηικοί ηπόποι



Πξσηαγσληζηήο απηνδηεγεηηθόο ή  νκνδηεγεηηθόο ή 

εηεξνδηεγεηηθόο

εηξά αθήγεζεο: αλαδξνκηθή, πξνδξνκηθή, in media res

Δηάξθεηα αθήγεζεο ≠ δηάξθεηα ηζηνξίαο: επηβξάδπλζε, 

επηηάρπλζε, ζθελή

πρλόηεηα εκθάληζεο γεγνλόηνο: επαλαιεπηηθή 

αθήγεζε, ζακηζηηθή αθήγεζε

Εζηίαζε: κεδεληθή, εζσηεξηθή, εμσηεξηθή
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Κειμενικοί δείκηερ:
Οι αθηγημαηικέρ ηεσνικέρ



Πνίεζε: ζηξνθέο, νκνηνθαηαιεμία, ειεύζεξνο ζηίρνο,

κέηξν-ξπζκόο

Πεδνγξαθία: νη ηξόπνη νξγάλσζεο ηεο πινθήο
(Βαζηθόο κνριόο ηεο: ε δξάζε ησλ ραξαθηήξσλ)
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Κειμενικοί δείκηερ:
Η δομή / Η πλοκή



Η Ν.Ε.Γ.Λ. και οι Φιλόλογοι ζηο ΓΕΛ
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