
 
 

Σεμινάριο 
 

Αξιολόγηση μαθητικών γραπτών  
στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 

 Γ΄ Λυκείου 

 

 

 

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 

                  9.30 – 14.00 
 

στο 1ο Γενικό Λύκειο Παπάγου  

          Κύπρου και 7ης Mεραρχίας, Παπάγου 

 

Είσοδος ελεύθερη 

https://www.google.gr/maps/dir/%CE%A3%CE%A4.%CE%95%CE%98%CE%9D.%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%A3/37.9927628,23.7907523/@37.9958356,23.7880743,16.36z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x14a198156afbd3bf:0x65e78f17262229bf!2m2!1d23.7857555!2d37.9999898!1m0!3e2


Οργάνωση Σεμιναρίου 

Την 22α Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Λύκειο Παπάγου 
συνάντηση επιμορφωτικού χαρακτήρα (σεμινάριο) για την αξιολόγηση των γραπτών του 
μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία των μαθητών που θα λάβουν μέρος στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

Τα γραπτά προέρχονται από συστηματική προετοιμασία προσομοίωσης που έλαβε χώρα σε 12 
Τμήματα Γ΄ Λυκείου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδος. 

Όσοι θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα ενταχθούν σε 5 εργαστήρια που το καθένα θα 
αποτελείται από δύο δωδεκαμελείς ομάδες. 

Το Σεμινάριο θα οργανωθεί ως εξής: 

α) Ολομέλεια: Θεωρητική αναφορά στην επιλογή των κειμένων, των ασκήσεων και των 
κριτηρίων βαθμολόγησης. 

β) Εργαστήριο σε 5 αίθουσες, καθεμιά από τις οποίες θα περιλαμβάνει δύο δωδεκαμελείς 
ομάδες. 

γ) Ολομέλεια: Συναγωγή συμπερασμάτων με ανάδειξη των παραμέτρων που θα προκύψουν 
από τη συνεργασία και τον διάλογο των μελών κάθε εργαστηρίου. 

 

Πρόγραμμα  Σεμιναρίου 

9.30 – 10.00 Προσέλευση - εγγραφές 

10.00 – 10.45 
Ολομέλεια: Θεωρητική αναφορά στην επιλογή των κειμένων, των 
ασκήσεων και των κριτηρίων βαθμολόγησης 

11.00 – 12.30 
Εργαστήριο σε 5 αίθουσες, καθεμιά από τις οποίες θα περιλαμβάνει 
δύο δωδεκαμελείς ομάδες 

12.30 – 13.00 Διάλειμμα - Καφές 

13.00 – 14.00 
Ολομέλεια: Συναγωγή συμπερασμάτων με ανάδειξη των 
παραμέτρων που θα προκύψουν από τη συνεργασία και τον διάλογο 
των μελών κάθε εργαστηρίου 

 

Ομάδα εργασίας 

Γεώργιος Ι. Σπανός, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικής  

Νικόλαος Αλέφαντος, διδάκτωρ Παιδαγωγικής, φιλόλογος Βαρβακείου Προτύπου Λυκείου 

Βαρβάρα Δημοπούλου, διδάκτωρ Γλωσσολογίας, φιλόλογος Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων 

Πολυξένη Κ. Μπίστα, διδάκτωρ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, φιλόλογος 1ου ΓΕΛ Παπάγου 

Δημήτρης Πάνος,  Επιστ. Συνεργάτης Τμήματος  ΠαιΤΔΕ  ΕΚΠΑ, Φιλόλογος  Ιδ. ΓΕΛ         

"Η Ελληνική Παιδεία" 
 
 

 



Λοιπές πληροφορίες 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Σεμινάριο θα πρέπει να κάνουν 
ηλεκτρονική εγγραφή, πατώντας  εδώ.  
 
Εάν οι ενδιαφερόμενοι ξεπερνούν τον περιορισμένο αριθμό των εργαστηρίων (120) για 
την επιλογή, θα ληφθούν υπόψη τα εξής: 

α) η τάξη που διδάσκουν (προτεραιότητα στη Γ΄ Λυκείου)  
β) ο χρόνος υποβολής της αίτησης 
 
Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά (στο e-mail που δήλωσαν κατά την 
εγγραφή τους) τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου. 
 
Παρακαλούνται θερμά να εγγραφούν ηλεκτρονικά μόνο όσοι είναι βέβαιοι ότι δεν θα 
απουσιάσουν. Σε περίπτωση κωλύματος να το δηλώσουν εγκαίρως στο 
4papede@gmail.com, για να ελευθερωθούν οι θέσεις για άλλους συναδέλφους. 
 

Τόπος διεξαγωγής Ημερίδας (Πατήστε πάνω στον χάρτη, για να συνδεθείτε στο Google maps) 

 

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

 

Πληροφορίες: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vas7@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  2106390592 

Για συνεχή ενημέρωση παρακολουθείτε το ιστολόγιο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. 
https://papede.wordpress.com/ 

 

Οργάνωση 
Όμιλος Φιλολόγων ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. 
Δ/νση 1ου ΓΕΛ Παπάγου 
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