
 

 

 

Επιμορφωτική Δράση: «Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας και της αξιολόγησης στο μάθημα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Γ΄ τάξη ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου» 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1. Αντικείμενο της Δράσης 

Η επιμορφωτική δράση «Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας και της αξιολόγησης στο μάθημα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Γ΄ τάξη ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου» έχει 

ως αντικείμενο την υλοποίηση επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 στην αποτελεσματική 

αξιοποίηση των αρχών του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και 

Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. Στους ειδικότερους στόχους της επιμορφωτικής δράσης 

περιλαμβάνονται: 

• Να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες ότι οι αλλαγές στη διδασκαλία και 

αξιολόγηση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», μέσα από το νέο 

«παράδειγμα», ανανεώνουν τη διδακτική πρακτική και στοχεύουν στο να καταστήσουν τους 

μαθητές και τις μαθήτριες επαρκείς αναγνώστες. 

• Να συγκροτήσουν κριτήρια επιλογής κειμένων ως αφετηρία διαδικασιών κατανόησής τους 

και παραγωγής γραπτού, προφορικού και πολυτροπικού λόγου. 

• Να υιοθετήσουν διαδικασίες και στρατηγικές κατανόησης μη λογοτεχνικών κειμένων κατά 

τη διδακτική πράξη. 

• Να συζητήσουν μαθητοκεντρικές διδακτικές εφαρμογές που ενισχύουν την κριτική και 

ερμηνευτική ικανότητα των μαθητών και μαθητριών. 

• Να εφαρμόσουν τις αρχές του Π.Σ. και του Φ.Ε.Κ. αξιολόγησης στη δημιουργία κριτηρίων 

αξιολόγησης και στη βαθμολόγηση μαθητικών γραπτών. 

 

2. Ομάδα στόχος-Ωφελούμενοι 

Οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 - Φιλόλογοι οι οποίοι/οι οποίες 

διδάσκουν κατά το τρέχον σχολικό έτος στη Γ΄ τάξη ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου και 

υπηρετούν στην Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες - Δωδεκάνησα). Ο αριθμός – στόχος των 

ωφελούμενων ανέρχεται, σύμφωνα με τις καταστάσεις που εστάλησαν από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π.Δ.Ε. Ν. 

Αιγαίου, σε 122 επιμορφούμενους/μενες εκπαιδευτικούς.  

 

3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επιμόρφωσης 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το 

διάστημα 08-15 Δεκεμβρίου 2020. Θα ακολουθήσει η εκπόνηση ολοκληρωμένου κριτηρίου 

αξιολόγησης και σχετικού τεκμηριωτικού κειμένου για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας Γ΄ ΓΕ.Λ. από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης, τα οποία και θα υποβληθούν έως τις 22 Δεκεμβρίου 2020. 

 

4. Μεθοδολογία επιμόρφωσης 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεδρίες εκτός σχολικού ωραρίου. Οι σύγχρονες 

συνεδρίες υλοποιούνται μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ms Teams 

που θα διατεθεί από τον Φορέα. Οι ασύγχρονες δραστηριότητες υλοποιούνται με τη χρήση του 

συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) Moodle. Η διαχείριση των περιβαλλόντων αυτών γίνεται από 

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το ανωτέρω σύστημα LMS έχει και τον ρόλο του χώρου 



 

 

«αποθήκευσης» της εργασίας που εκπονούν οι επιμορφούμενοι/μενες. Επίσης, μέσω του LMS 

διατίθεται στους/στις επιμορφούμενους/μενες όλο το επιμορφωτικό υλικό που κρίνεται σημαντικό 

για την επιμόρφωση. 

 

5. Επιμορφωτικό υλικό 

Το επιμορφωτικό υλικό αναρτάται για μελέτη στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης στο Moodle. Περιλαμβάνει: 

• Θεσμικά κείμενα που αφορούν τη διδασκαλία και αξιολόγηση του μαθήματος της 

Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ ΓΕ.Λ. 

• Παρουσίαση βασικών αξόνων που διέπουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται τα 

κείμενα για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση. 

• Θεωρητικό κείμενο που αναφέρεται στην καινοτομία της συνύπαρξης Γλώσσας- Λογοτεχνίας 

στη διδασκαλία του μαθήματος στη Γ΄ Λυκείου, εστιάζοντας στον ιδιαίτερο ρόλο που 

διαδραματίζουν τα λογοτεχνικά κείμενα, ως αυθεντικά κείμενα, στη συγκρότηση της 

αναγνωστικής επάρκειας των μαθητών και μαθητριών. 

• Θεωρητικό υλικό για τις διαδικασίες και τις στρατηγικές κατανόησης του νοήματος, της 

οργάνωσης και της μορφής των κειμένων. 

• Παρουσίαση βασικών θεωρητικών στοιχείων για την εισαγωγή στις έννοιες της 

διαλογικότητας και του κριτικού στοχασμού κατά την πρόσληψη και ερμηνεία των κειμένων 

και στην έννοια της δημιουργικότητας κατά την παραγωγή γραπτού λόγου. 

• Θεωρητικό υλικό με το οποίο επιχειρείται να διευκρινιστούν βασικοί όροι του Προγράμματος 

Σπουδών για τη Λογοτεχνία. 

• Δείγματα γραπτών εξεταστικών δοκιμίων μαθητών και μαθητριών Γ΄ ΓΕ.Λ., Επαναληπτικών 

Πανελλαδικών Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας. 

 

6. Πρόγραμμα επιμόρφωσης 

Η συνολική διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος καθορίζεται σε είκοσι (20) ώρες. Από αυτές, 

δώδεκα (12) διδακτικές ώρες διατίθενται στη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και οκτώ (8) 

διδακτικές ώρες στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) διδακτικές 

ώρες στοχεύουν στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και οι υπόλοιπες τέσσερις (4) διδακτικές ώρες 

στην εκπόνηση κριτηρίου αξιολόγησης και τη σύνταξη σχετικού τεκμηριωτικού κειμένου.  

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το πρόγραμμα επιμόρφωσης ως προς τη διάρκεια, τον 

επιμερισμό των ωρών, τη μεθοδολογία και το θεματικό περιεχόμενο της επιμόρφωσης. 

 

Περίοδος 

επιμόρφωσης 
Ώρες Επιμόρφωσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

1η εβδομάδα 

 

 

 

 

 

Δύο (2) ώρες 

ατομική μελέτη 

(ασύγχρονη 

επιμόρφωση) 

 

Μελέτη υλικού από το Moodle (θεσμικά κείμενα, 

θεωρητικό υλικό, κείμενα προς επεξεργασία κατά τη 

διάρκεια της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης)   

 



 

 

 

 

 

Τρίτη, 

08/12/2020 

15:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέσσερις (4) 

διδακτικές ώρες  

(σύγχρονη 

επιμόρφωση) 

 

Παράλληλες 

συνεδρίες σε δύο 

ομάδες 

 

Α΄ Ομάδα 

Εισηγητές/Εισηγήτριες: 

Γεώργιος Ι. Σπανός: «Κριτήρια επιλογής κειμένων, 

διδακτικού σχεδιασμού και αξιολόγησης των κειμένων 

των μαθητών/μαθητριών». 

Πολυξένη Κ. Μπίστα: «Η διδασκαλία του μαθήματος 

“Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου”: 

θεωρία και πράξη». 

Β΄ Ομάδα 

Εισηγητές/Εισηγήτριες: 

Πολυξένη Μπίλλα: «Κατανοώντας τα μη λογοτεχνικά 

κείμενα: διαδικασίες και στρατηγικές». 

Βαρβάρα Δημοπούλου: «Το δεύτερο (Β) θέμα στην 

αξιολόγηση του μαθήματος “Νεοελληνική Γλώσσα και 

 Λογοτεχνία” της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου: 

τυπολογία των ασκήσεων και διδακτικά 

παραδείγματα». 

Νίκος Αλέφαντος: «Η παραγωγή λόγου ως απόρροια 

της κριτικής ανάγνωσης και ως έκφραση της κριτικής 

στάσης του/της μαθητή/μαθήτριας». 

Δημήτρης Πάνος: «Το λογοτεχνικό κείμενο στον 

αστερισμό της διαλογικότητας: κατανόηση, ερμηνεία 

και ερμηνευτικό σχόλιο». 

 

 

 

 

 

Πέμπτη, 

10/12/2020 

15:00-18:00 

  

Τέσσερις (4) 

διδακτικές ώρες  

(σύγχρονη 

επιμόρφωση) 

 

Παράλληλες 

συνεδρίες σε δύο 

ομάδες: 

 

Β΄ Ομάδα 

Εισηγητές/Εισηγήτριες: 

Γεώργιος Ι. Σπανός: «Κριτήρια επιλογής κειμένων, 

διδακτικού σχεδιασμού και αξιολόγησης των κειμένων 

των μαθητών/μαθητριών». 

Πολυξένη Κ. Μπίστα: «Η διδασκαλία του μαθήματος 

“Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου”: 

θεωρία και πράξη». 



 

 

Α΄ Ομάδα 

Εισηγητές/Εισηγήτριες: 

Πολυξένη Μπίλλα: «Κατανοώντας τα μη λογοτεχνικά 

κείμενα: διαδικασίες και στρατηγικές». 

Βαρβάρα Δημοπούλου: «Το δεύτερο (Β) θέμα στην 

αξιολόγηση του μαθήματος “Νεοελληνική Γλώσσα και 

Λογοτεχνία” της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου: 

τυπολογία των ασκήσεων και διδακτικά 

παραδείγματα». 

Νίκος Αλέφαντος: «Η παραγωγή λόγου ως απόρροια 

της κριτικής ανάγνωσης και ως έκφραση της κριτικής 

στάσης του/της μαθητή/μαθήτριας». 

Δημήτρης Πάνος: «Το λογοτεχνικό κείμενο στον 

αστερισμό της διαλογικότητας: κατανόηση, ερμηνεία 

και ερμηνευτικό σχόλιο». 

 

 

2η εβδομάδα 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτη, 

15/12/2020 

15:00-18:00 

 

 

 

Μία (1) ώρα ατομική 

μελέτη 

(ασύγχρονη 

επιμόρφωση) 

 

 

Μελέτη απαντήσεων μαθητών/μαθητριών, στις 

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 

2020 στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας, από το Moodle 

 

 

 

Τέσσερις (4) 

διδακτικές ώρες  

(σύγχρονη 

επιμόρφωση) 

 

15:00-17:00 

Έξι παράλληλα εργαστήρια αξιολόγησης γραπτών 

μαθητικών δοκιμίων με συντονιστές τους/τις: Γεώργιο 

Ι. Σπανό, Πολυξένη Κ. Μπίστα, Πολυξένη Μπίλλα, Νίκο 

Αλέφαντο, Βαρβάρα Δημοπούλου και Δημήτρη Πάνο. 

 

17:00-18:00 

Συζήτηση στην ολομέλεια. Συμπεράσματα. 

 

 

 

Πέντε (5) διδακτικές 

ώρες  

(ασύγχρονη 

επιμόρφωση) 

Συνολική θεώρηση - μελέτη του επιμορφωτικού 

υλικού. 

Εκπόνηση ολοκληρωμένου κριτηρίου αξιολόγησης με 

παράλληλη σύνταξη τεκμηριωτικού κειμένου. Σε αυτό, 

διατυπώνονται τα κριτήρια επιλογής κειμένων, η 

αντιστοιχία των θεμάτων προς τον τρόπο αξιολόγησης 

του μαθήματος και οι στόχοι που αυτά υπηρετούν. Η 

εκπόνηση θα γίνει με την επιστημονική στήριξη των  

Σ.Ε.Ε. κυρίου Κωνσταντέλλια Χαράλαμπου (1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 



 

 

Ν. Αιγαίου) και κυρίας Καλαούζη Κωνσταντίνας (2ο 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου) όπου κριθεί απαραίτητο από 

τους/τις εκπαιδευτικούς.  

Ανάρτηση των παραδοτέων στο Moodle στις 22/12/2020 

 

7. Επιμορφωτικά τμήματα & υλοποίηση της επιμόρφωσης 

Οι επιμορφούμενοι/μενες θα ενταχθούν σε επιμορφωτικά τμήματα. Το επιμορφωτικό τμήμα είναι 

μια ψηφιακή κοινότητα μάθησης η οποία θα λάβει εξ αποστάσεως επιμόρφωση, όπως περιγράφεται 

στο Πρόγραμμα. Για την παρακολούθηση της επιμορφωτικής δράσης στις 8/12/2020 και στις 

10/12/2020 θα δημιουργηθούν δύο (2) τμήματα, ενώ για τη συμμετοχή στα εργαστήρια 

βαθμολόγησης μαθητικών γραπτών στις 15/12/2020 οι επιμορφούμενοι/μενες θα κατανεμηθούν σε 

έξι (6) τμήματα. 

 

8. Βεβαίωση Παρακολούθησης  

Για την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση ολοκληρωμένου 

κριτηρίου αξιολόγησης με παράλληλη σύνταξη τεκμηριωτικού κειμένου.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/μενες θα 

λάβουν σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα κοινοποιηθεί μέσω του Υ.ΠΑΙ.Θ:  

Στα Γενικά Λύκεια, στο Μουσικό Σχολείο και στα Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις της Π.Δ.Ε. Νοτίου 

Αιγαίου  

 

 



    

  

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σε συνέχεια της έγκρισης της επιμορφωτικής 

δράσης με τίτλο «Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας και της αξιολόγησης στο μάθημα 

της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Γ΄ τάξη ημερήσιου και εσπερινού 

Γενικού Λυκείου» με την με αρ. 52/05-11-2020 απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ, καθώς και 

της έγκρισης πρόσκλησης και σχεδίου δράσης με την με αρ. 55/26-11-2020 απόφαση 

του ΔΣ του ΙΕΠ, 

καλεί  

τους/τις εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ02, οι 

οποίοι/οποίες διδάσκουν κατά το τρέχον σχολικό έτος το μάθημα «Νεοελληνική 

Γλώσσα και Λογοτεχνία» στη Γ΄ τάξη ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου,  

να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση, που θα πραγματοποιηθεί 

κατά το διάστημα 8-22 Δεκεμβρίου 2020.  

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία,   

 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ   

( https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ )  

από την Δευτέρα 30-11-2020 έως και την Πέμπτη 03-12-2020 (και ώρα 15:00).  

 

Στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς θα δοθεί σχετική 

βεβαίωση παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

  

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/
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Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης  

Βήμα 1   

α) Εάν ΔΕΝ είστε ήδη εγγεγραμμένος/η, κάνετε «Εγγραφή» στη Δικτυακή Πύλη e-IEP 

(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo) συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται. Μετά την 

επιβεβαίωση του e-mail που έχετε δηλώσει, επιλέγετε το «Είσοδος» στο e-IEP.   

β) Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος/η, επιλέγετε «Είσοδος» με τον προσωπικό σας κωδικό.  

  

Βήμα 2   

Από το menu αιτήσεις επιλέγετε την αίτηση «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και της 

Αξιολόγησης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου και 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου» και την υποβάλετε από το κουμπί «Υποβολή αίτησης» 

 

Επισήμανση 

Προσοχή στον ΑΜ εκπαιδευτικού που θα δώσετε (ΑΜ για μόνιμους εκπαιδευτικούς, ΑΦΜ για 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς) για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στην αίτηση 
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