ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο, πνπ επλόεηα αθνξά θαη ηελ απηναμηνιόγεζε ηεο δηδαζθαιίαο από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ηελ επίηεπμε ηωλ δεηθηώλ
επηηπρίαο από ηνπο καζεηέο, ζπληειείηαη:
i. Σην επίπεδν ηεο πξωηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ, θαηά
βάζε ζηελ ηάμε (είλαη πξνηηκεηέν λα κε δίλνληαη εξγαζίεο ζην ζπίηη ζε απηό ην
επίπεδν). Σε θάζε πεξίπηωζε, είλαη ζθόπηκν λα απνθεύγνληαη νη ξεηνξηθέο
εξωηήζεηο «θιεηζηνύ ηύπνπ», ωο απινπζηεπηηθέο, θαη λα εληζρύνληαη νη πεξηέξγεηεο·
λα πξνηηκώληαη, δειαδή, εξωηήζεηο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, νη νπνίεο λα εθθηλνύλ
από ηε «δνκή επηθαλείαο» ηνπ θεηκέλνπ θαη λα πξνρωξνύλ ζηε «βαζηά ηνπ δνκή»,
ζηα ππνθείκελα λνήκαηα. Είλαη επίζεο ρξήζηκν λα ειέγρεηαη ν βαζκόο ηεο
αληαπόθξηζεο ηωλ καζεηώλ ζε εξεζίζκαηα διαθεμαηικών αληηζηνηρηώλ κε άιια
γλωζηηθά αληηθείκελα ή κε άιιεο κνξθέο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, κέζα από
θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο λα ζηνρεύνπλ ζην είδνο ηεο «ζπλνκηιίαο» πνπ
ζπλάπηνπλ ηα ινγνηερληθά θείκελα κε άιιεο δεκηνπξγηθέο εθθξάζεηο ηνπ πλεύκαηνο
ηεο επνρήο.
ii. Σην ηέινο θάζε δηδαθηηθήο ελόηεηαο, κεηά ηελ αλάγλωζε θαη εμέηαζε πνιιώλ
θεηκέλωλ καδί, ηα νπνία ζπλαξζξώλνληαη γύξω από θνηλό ή θνηλνύο δηδαθηηθνύο
ζηόρνπο: π.ρ., ηε ζθαηξηθόηεξε θαηαλόεζε ηωλ πηπρώλ ελόο ζέκαηνο, ηελ
θαηαλόεζε ηεο δηαρξνληθόηεηαο αιιά θαη ηεο εμέιημεο ελόο ινγνηερληθνύ «ηόπνπ»,
ηελ εκπέδωζε ελόο κεηξηθνύ ζρήκαηνο θ.ν.θ. Σην επίπεδν απηό, ε αμηνιόγεζε,
δειαδή ν έιεγρνο επίηεπμεο ηωλ δεηθηώλ, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηνξηζκέλεο
έθηαζεο θαη θαηά κηθξέο νκάδεο καζεηώλ εξγαζίεο κε αλάινγν αληηθείκελν, κε ηε
ρξήζε θαη ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ. Μπνξεί, επίζεο, λα πεξηιακβάλεη θαη
δεκηνπξγηθή γξαθή.

Αλαθνξηθά κε ηηο «αλνηρηέο» κνξθέο επαθήο ηωλ καζεηώλ κε ηε Λνγνηερλία, όπωο η
δημιοσργική ανάγνωζη ενός ολόκληροσ βιβλίοσ ή η δημιοσργική γραφή, ην
γεγνλόο όηη δύζθνια κπνξνύλ λα «ζηαζκηζηνύλ» κε ηα ζπκβαηηθά θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο δελ ζεκαίλεη όηη δελ κπνξνύλ λα αμηνινγεζνύλ θαζόινπ: ε δεκηνπξγηθή
επίδνζε ελόο καζεηή είηε ωο «επαξθνύο» αλαγλώζηε ελόο ινγνηερληθνύ έξγνπ είηε
ωο «δεκηνπξγνύ» πνπ ακηιιάηαη κε πξωηόηππν ηξόπν –θαη δελ κηκείηαη– ην πξόηππό

ηνπ, πξέπεη λα εληζρύεηαη κε πνηθίιεο εθδειώζεηο δεκόζηαο επηβξάβεπζεο ζην
πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (ή θαη ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο): ιόγνπ ράξε, ηα
καζεηηθά θείκελα λα αλζνινγνύληαη ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα ή ζε ηνπηθά πεξηνδηθά, λα
ζπγθεληξώλνληαη θαη λα εθδίδνληαη ζε εηδηθό ηόκν, λα κεινπνηνύληαη επηηπρεκέλνη
ζηίρνη, λα γίλνληαη δηαγωληζκνί θαη λα ζεζπίδνληαη βξαβεία ζε ζρνιηθό ή θαη ζε
δηαζρνιηθό επίπεδν θαη άιια πνιιά. Έηζη αλαπηύζζεηαη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν,
δειαδή κε εζωηερικά θίλεηξα, ν δήινο ηεο θηιαλαγλωζίαο.
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