Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Δίνεται αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα ή διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή
θεατρικό έργο), το οποίο συνοδεύεται από τρία (3) θέματα:
1.Το πρώτο θέμα είναι σχετικό με την ανάγνωση - κατανόηση του κειμένου και με αυτό
ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών: α) να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες
όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, γεγονότα /αίτια που
κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, ιδέες, προβληματισμούς κ.λπ.,
τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου, β) να αναλύουν κάποιον από τους
χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου, γ) να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές,
τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο και να παρουσιάζουν με δικά τους λόγια το
νόημα που τους δίνουν.
Το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2) ερωτήματα ίδιας βαρύτητας περίπου.
Μόνο ένα από αυτά μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου και η απάντηση στην ερώτηση
ανοικτού τύπου μπορεί να κυμαίνεται από 50 έως 60 λέξεις. Το θέμα βαθμολογείται με 30
μονάδες.
2. Το δεύτερο θέμα αφορά την προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου. Οι μαθητές
καλούνται είτε να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές
τεχνικές, ρηματικά πρόσωπα κ.ά. και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους ως προς το νόημα
και το ύφος είτε να αναγνωρίζουν εκφραστικά μέσα-τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις,
επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και τη λειτουργία τους ως προς το νόημα και το ύφος
του κειμένου.
Το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να αναπτύσσεται σε ερωτήματα (μέχρι 3), στα οποία η
βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Το θέμα βαθμολογείται με 30
μονάδες.
3. Με το τρίτο θέμα (θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης ή δημιουργικού μετασχηματισμού)
ζητείται από τους μαθητές /-τριες να αξιολογήσουν ιδέες, στάσεις, συμπεριφορές που
αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και
ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου (εφόσον τους δίνονται σχετικές
πληροφορίες), να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές
εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα. Η έκταση του μαθητικού κειμένου κυμαίνεται από 100
έως 200 λέξεις, ανάλογα με την τάξη και τις απαιτήσεις του θέματος. Το θέμα
βαθμολογείται με 40 μονάδες.
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