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ΕΙΑΓΩΓΗ
1. Η κατηγοριοπούηςη των χαρακτηριςτικών ερωτηματικών λϋξεων ςτην αρχό των
ερωτόςεων που παρατύθεται ςτη ςυνϋχεια επικεντρώνεται ςτη γραπτό αξιολόγηςη των
μαθητών (διαγωνύςματα και εξετϊςεισ), που ςυναρτϊται με τη διαμορφωτικό αξιολόγηςη
ςτο πλαύςιο τησ καθημερινόσ διδαςκαλύασ. την κατηγοριοπούηςη δεν περιλαμβϊνονται
νοητικϋσ και ϊλλεσ δεξιότητεσ (π.χ. δημιουργικότητα, ενςυναύςθηςη κλπ.) οι οπούεσ δεν
εξετϊζονται με τα γραπτϊ δοκύμια αξιολόγηςησ, αλλϊ αναπτύςςονται με ϊλλεσ
δραςτηριότητεσ που ϋχουν ςημαντικό θϋςη ςτο μϊθημα τησ Λογοτεχνύασ (π.χ. Δημιουργικό
Γραφό, Λϋςχη Ανϊγνωςησ, Δραματοπούηςη).
2. Η κατηγοριοπούηςη των χαρακτηριστικών ερωτηματικών λέξεων στην αρχή των
ερωτήσεων εύναι ϋνα από τα εςωτερικϊ γνωρύςματα τησ καλόσ διδακτικόσ ερώτηςησ.
Όπωσ επιςημαύνει ο Καθηγητόσ Παιδαγωγικόσ του Πανεπιςτημύου Αθηνών Ιωϊννησ
Βρεττόσ, τα λοιπϊ εσωτερικά γνωρίσματα των καλών διδακτικών ερωτήσεων εύναι:
α) Η ςυνϊφεια με την ύλη που ϋχει διδαχθεύ, β) η ςυντομύα, γ) η καθαρότητα ςτη
διατύπωςη, δ) η καταλληλότητα τησ γλωςςικόσ μορφόσ (δηλαδό να εύναι ανϊλογη με το
γλωςςικό επύπεδο των μαθητών) και ε) η ποικιλύα ςτη διατύπωςη και ςτη μορφό
(αποφυγό τυποπούηςησ). Εξϊλλου, από τον ύδιο υπογραμμύζονται και δύο ουςιώδη
εξωτερικά γνωρίσματα των καλών διδακτικών ερωτήσεων: α) ο βαθμόσ δυςκολύασ
των εννοιών και των όρων να εύναι ανϊλογοσ με τη νοητικό ανϊπτυξη των μαθητών και β)
να βαςύζονται ςε γνώςεισ ό δεξιότητεσ που ϋχουν διδαχθεύ ό που εύναι γνωςτϋσ ςτουσ
μαθητϋσ (Βρεττόσ: 2016, 61, 62).
3. Δεδομϋνου ότι, με βϊςη τα πορύςματα ςχετικών ερευνών, ςυνόθωσ δεν αποδύδεται η
ενδεικνυόμενη ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη όλων των νοητικών δεξιοτότων, ςε βϊροσ των
ανώτερων (Βρεττόσ: 2016, 58), εύναι ςημαντικό να γύνεται ιερϊρχηςη των ερωτόςεων από
τουσ διδϊςκοντεσ, από τισ απλούςτερεσ ςτισ περιςςότερο ςύνθετεσ, για κϊλυψη του
ςυνόλου των νοητικών δεξιοτότων.
4. Ο ενδεικτικόσ κατϊλογοσ των χαρακτηριςτικών ερωτηματικών λϋξεων που ακολουθεύ
ςτηρύχθηκε ςτην ταξινομύα των διδακτικών ςτόχων του Benjamin Bloom (1956), με βϊςη
την οπούα δημιουργόθηκαν ϋξι επύπεδα: 1. Γνώςη, 2. Κατανόηςη, 3. Εφαρμογό, 4. Ανϊλυςη,
5. ύνθεςη και 6. Αξιολόγηςη, ξεκινώντασ από τισ χαμηλότερεσ δεξιότητεσ και
καταλόγοντασ ςτισ ανώτερεσ.
5. Ο ενδεικτικόσ κατϊλογοσ των χαρακτηριςτικών ερωτηματικών λϋξεων εύναι καλό να
δύνεται ςτουσ μαθητϋσ/-τριεσ από την αρχό τησ ςχολικόσ χρονιϊσ. Να αςκηθούν να
ανατρϋχουν ςε αυτόν, ώςτε να γνωρύζουν με ακρύβεια, με βϊςη τη διατύπωςη τησ
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ερώτηςησ, ποιο εύναι το ζητούμενο και ςε πόςη ϋκταςη πρϋπει να αναπτυχθεύ. Με αυτό τη
μεταγνωςτικό δραςτηριότητα, οι μαθητϋσ/-τριεσ μπορούν να αντιμετωπύςουν τη γραπτό
αξιολόγηςη με αυτοπεπούθηςη και χωρύσ υποβολό διευκρινιςτικών ερωτόςεων κατϊ τη
διϊρκειϊ τησ.
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΕΡΩΣΗΜΑΣΙΚΕ ΛΕΞΕΙ ΣΗΝ ΑΡΦΗ ΣΩΝ ΕΡΩΣΗΕΩΝ
Α΄. ΓΝΩΗ
Ενδεικτικά ρήματα ερωτήσεων: Αναγνωρύζω, αναφϋρω, αφηγούμαι, εντοπύζω,
καθορύζω, καταγρϊφω, ορύζω, παραθϋτω, περιγρϊφω, προςδιορύζω
ΡΗΜΑ
Να αναγνωρύςετε
Να αναφϋρετε
Να αφηγηθεύτε
Να εντοπύςετε
Να καθορύςετε
Να καταγρϊψετε
Να ορύςετε
Να παραθϋςετε
Να προςδιορύςετε

ΗΜΑΙΑ
Να αναφϋρετε το εύδοσ ό τα γνωρύςματα ό την ταυτότητα
κλπ., χωρύσ λεπτομϋρειεσ
Να γρϊψετε ςύντομα, χωρύσ να εξηγόςετε / Να περιγρϊψετε
ςύντομα
Να εκθϋςετε με λογικό ςειρϊ, ςε ςυντομύα
Να αναφϋρετε με ακρύβεια τον «τόπο» ςτον οπούο βρύςκεται
ϋνα ςτοιχεύο και να το γρϊψετε με ςυντομύα
Να προςδιορύςετε με ακρύβεια
Να ςημειώςετε (απλό αναφορϊ, χωρύσ λεπτομϋρειεσ)
Να αναφϋρετε, να γρϊψετε τα κύρια χαρακτηριςτικϊ
Να αναφϋρετε, να γρϊψετε με ςειρϊ
Να αναφϋρετε, να γρϊψετε ορύζοντασ με ακρύβεια

Β΄. ΚΑΣΑΝΟΗΗ
Ενδεικτικά ρήματα ερωτήσεων: αιτιολογώ, διευκρινύζω, δικαιολογώ, εξηγώ, ερμηνεύω,
καθορύζω, περιγρϊφω, ταξινομώ, ςυνοψύζω
ΡΗΜΑ
Να αιτιολογόςετε
Να διευκρινύςετε
Να δικαιολογόςετε
Να εξηγόςετε
Να ερμηνεύςετε
Να καθορύςετε
Να περιγρϊψετε
Να ςυνοψύςετε
Να ταξινομόςετε

ΗΜΑΙΑ
Να εκθϋςετε τα αύτια
Να δώςετε εξηγόςεισ και πρόςθετεσ πληροφορύεσ
Να εξηγόςετε τουσ λόγουσ που ςασ οδηγούν ςε μια κρύςη. Να
τεκμηριώςετε την ϊποψό ςασ που αμφιςβητεύται ό που
μπορεύ να αμφιςβητηθεύ.
Να παρουςιϊςετε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ ςυμβαύνει ό
ιςχύει κϊτι
Να εξηγόςετε, να παρουςιϊςετε ςτοιχεύα ώςτε να γύνει
κατανοητό κϊτι που παρουςιϊζει δυςκολύεσ
Να προςδιορύςετε με ακρύβεια
Να παρουςιϊςετε τα γνωρύςματα
Να παρουςιϊςετε με ςυντομύα τα ουςιώδη ςτοιχεύα που
απαρτύζουν μια εκτενϋςτερη ενότητα
Να τακτοποιόςετε, να κατατϊξετε κϊτι με βϊςη τα
γνωρύςματα

Γ’. ΕΥΑΡΜΟΓΗ
Ενδεικτικά ρήματα ερωτήσεων: αξιοποιώ, ειςηγούμαι, επιδεικνύω, εφαρμόζω, κωδικοποιώ,
παρουςιϊζω, προεκτεύνω
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ΡΗΜΑ
Να αξιοποιόςετε
Να ειςηγηθεύτε

ΗΜΑΙΑ
Να χρηςιμοποιόςετε ςτοιχεύα, γνώςεισ κλπ. για επύλυςη ενόσ
προβλόματοσ, για τη διατύπωςη μιασ υπόθεςησ
Να προτεύνετε ιδϋεσ, απόψεισ, λύςεισ που αφορούν μια νϋα,
ϊγνωςτη κατϊςταςη ό ϋνα νϋο δεδομϋνο (π.χ. μύα εναλλακτικό
ςτϊςη ζωόσ ό μύα διαφορετικό πορεύα ενόσ χαρακτόρα)
(να Να περιγρϊψετε τα ςτϊδια μιασ πορεύασ

Να επιδεύξετε
δεύξετε)
Να εφαρμόςετε
Να κωδικοποιόςετε
Να παρουςιϊςετε
Να προεκτεύνετε

Να δεύξετε πώσ ιςχύει ςτην πρϊξη μια ιδϋα, μια ςτϊςη κλπ.
Να ςυγκεντρώςετε και να κατατϊξετε ςυςτηματικϊ γνώςεισ,
ςτοιχεύα κλπ.
Να γρϊψετε και να επεξηγόςετε τα γνωρύςματα ό τη διαδικαςύα
Να εξηγόςετε πώσ εφαρμόζονται ςτοιχεύα του κειμϋνου ςε ϊλλεσ
εξωκειμενικϋσ περιςτϊςεισ ό καταςτϊςεισ / Να αναπτύξετε μια ιδϋα
ό μια ϊποψη, από το κεύμενο, εξηγώντασ πώσ αυτό βρύςκει
εφαρμογό αλλού

Δ’. ΑΝΑΛΤΗ
Ενδεικτικά ρήματα ερωτήσεων: αναδομώ, αναλύω, αντιδιαςτϋλλω, αντιπαραβϊλλω,
διακρύνω, εξετϊζω, κατηγοριοποιώ, ςκιαγραφώ, ςυγκρύνω, ςυζητώ, ςυςχετύζω, ταξινομώ
ΡΗΜΑ
Να αναδομόςετε
Να αναλύςετε
Να αντιδιαςτεύλετε
Να αντιπαραβϊλετε

Να διακρύνετε
Να εξετϊςετε
Να κατηγοριοποιόςετε
Να ςκιαγραφόςετε
Να ςυγκρύνετε
Να ςυζητόςετε
Να ςυςχετύςετε
ΡΗΜΑ
Να ταξινομόςετε

ΗΜΑΙΑ
Να αλλϊξετε τη δομό, τον τρόπο με τον οπούο εύναι
ςυγκροτημϋνο (η ερώτηςη κατϊλληλη για δημιουργικϋσ
εργαςύεσ, π.χ. Δημιουργικό Γραφό)
Να διακρύνετε τα ςτοιχεύα και να περιγρϊψετε τισ μεταξύ τουσ
ςχϋςεισ, με αναφορϊ ςε όλεσ τισ πτυχϋσ και λεπτομϋρειεσ
Να διακρύνετε / να ξεχωρύςετε παρουςιϊζοντασ τισ διαφορϋσ
Να εξετϊςετε ταυτόχρονα και παρϊλληλα τισ ιδιότητεσ, τα
γνωρύςματα κλπ. δύο ό περιςςότερων κειμϋνων, χαρακτόρων
κλπ., που διαθϋτουν κϊποιο βαςικό κοινό ςτοιχεύο, για να
διαπιςτώςετε τισ ομοιότητεσ και τισ διαφορϋσ τουσ
Να ξεχωρύςετε, εξηγώντασ αναλυτικϊ γιατύ
Να αναφερθεύτε ςτα κειμενικϊ δεδομϋνα που ζητούνται
τεκμηριώνοντασ με αναφορϋσ ςε επιμϋρουσ ςτοιχεύα ό
λεπτομϋρειεσ
Να χωρύςετε / Να εντϊξετε / Να κατατϊξετε ςε κατηγορύεσ
Να περιγρϊψετε ϋναν χαρακτόρα, μύα κατϊςταςη κλπ. ςε γενικϋσ
γραμμϋσ, να παρουςιϊςετε τα βαςικϊ ςημεύα ενόσ θϋματοσ
Βλ. «Να αντιπαραβϊλετε»
Να διερευνόςετε ό να εξετϊςετε εξονυχιςτικϊ το ςχετικό θϋμα,
παρουςιϊζοντασ τα υπϋρ και τα κατϊ. (Αντωνιϊδησ: 1988, 24)
Να καθορύςετε την αμοιβαύα ςχϋςη που υπϊρχει ανϊμεςα ςε δύο
ό
περιςςότερα
κεύμενα,
χαρακτόρεσ,
υφολογικϊ
ό
αφηγηματολογικϊ ςτοιχεύα κλπ.
ΗΜΑΙΑ
Να κατατϊξετε με κριτόριο ϋνα χαρακτηριςτικό γνώριςμα

Ε΄. ΤΝΘΕΗ
Ενδεικτικά ρήματα ερωτήσεων: ανακαταςκευϊζω, αναπτύςςω, αναςυνθϋτω, ςυγκεντρώνω,
ςυνθϋτω, ςυςτηματοποιώ
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ΡΗΜΑ
Να ανακαταςκευϊςετε

ΗΜΑΙΑ
Να ςυγκεντρώςετε μεμονωμϋνα ςτοιχεύα του κειμϋνου με βϊςη
το καθοριςμϋνο κριτόριο και να τα παρουςιϊςετε ςε ϋνα
οργανωμϋνο ςύνολο
Να αναπτύξετε
Να παρουςιϊςετε τα ςτοιχεύα που ζητούνται αναλυτικϊ και να
τα οργανώςετε ςε ϋνα ενιαύο ςύνολο
Να αναςυνθϋςετε / Να Ό,τι και: να ανακαταςκευϊςετε
ςυνθϋςετε
Να ςυγκεντρώςετε
Να εντοπύςετε και να παρουςιϊςετε ςε ϋνα ενιαύο όλον τα
ςτοιχεύα που ζητούνται.
Να ςυςτηματοποιόςετε
Να οργανώςετε με βϊςη ϋνα ςύςτημα / ϋνα ορθολογικό
κριτόριο (π.χ. τα δεδομϋνα που αφορούν ϋναν ό περιςςότερουσ
χαρακτόρεσ, την πλοκό ενόσ ό περιςςότερων αφηγημϊτων
κλπ.)
Σ’. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ενδεικτικά ρήματα ερωτήσεων: αξιολογώ, αποτιμώ, διαπιςτώνω, εκτιμώ, ελϋγχω, ιεραρχώ,
κρύνω, ςυμπεραύνω, ςχολιϊζω
ΡΗΜΑ
ΗΜΑΙΑ
Να αξιολογόςετε / Να Να προςδιορύςετε την αξύα, τη ςημαςύα, την ποιότητα ενόσ
αποτιμόςετε
/
Να πρϊγματοσ ςυγκρύνοντϊσ το με ϊλλα όμοια
εκτιμόςετε
Να διαπιςτώςετε/ Να Να ερευνόςετε για να βεβαιωθεύτε για την αλόθεια, την
ελϋγξετε
ορθότητα, την αξύα, την ικανότητα (λ.χ. μιασ ϊποψησ ενόσ
κριτικού για ϋνα λογοτεχνικό κεύμενο)
Να ιεραρχόςετε
Να κατατϊξετε, να τοποθετόςετε ςε μια ςειρϊ προτεραιότητασ,
αξύασ ό εξϊρτηςησ (π.χ. τα κύνητρα που οδηγούν ςε
ςυγκεκριμϋνη ςυμπεριφορϊ ενόσ προςώπου ςε ϋνα
λογοτεχνικό κεύμενο)
Να κρύνετε
Να παρουςιϊςετε τισ δικϋσ ςασ απόψεισ, με τεκμηρύωςη.
Να ςυμπερϊνετε
Να ςτηριχθεύτε ςε ϋνα ό ςε περιςςότερα δεδομϋνα για να
ςχηματύςετε μια κρύςη και να καταλόξετε ςε κϊποιο
ςυμπϋραςμα
Να ςχολιϊςετε
Να επεξηγόςετε, να διευκρινύςετε με προςωπικϋσ κρύςεισ και
γνώμεσ.

ΤΕΛΟΣ
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