Σεμινάριο/Εργαστήριο
Αξιολόγηση μαθητικών γραπτών
στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Γ΄ Λυκείου

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020
9.30 – 14.00

στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών
(Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, Αμπελόκηποι - πίσω από το γήπεδο του

Παναθηναϊκού, Λεωφ. Αλεξάνδρας - Στάση Μετρό “Αμπελόκηποι”)

Οργάνωση Σεμιναρίου/Εργαστηρίου
Την 7η Μαρτίου 2020, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο
Αθηνών (Αμπελόκηποι) συνάντηση επιμορφωτικού χαρακτήρα (σεμινάριο/εργαστήριο) 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

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
Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έκαναν αίτηση και δεν
επιλέχθηκαν να παρακολούθησαν το Σεμινάριο της 22ας Φεβρουαρίου 2020, στο 1ο ΓΕΛ
Παπάγου.
Δεν απαιτείται νέα αίτηση εγγραφής.
Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας τις ρουμπρίκες αξιολόγησης που περιέχονται στο
Πρόγραμμα Σπουδών της Γ΄ Λυκείου σχετικά με τα θέματα Α, Γ και Δ των Πανελλαδικών
Εξετάσεων.
Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι δωρεάν και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά βεβαιώσεις
συμμετοχής στο email που έχετε δηλώσει κατά την αρχική εγγραφή.
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 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών

