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Γέφυρα με την Γ ΓΕΛ

◦ Οι αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος συνενώνουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

διδασκαλίας των κλάδων της Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας προσβλέποντας στη 

δημιουργία μιας γέφυρας με το Π.Σ για τη Γλώσσα - Λογοτεχνία του 2019. 

◦ Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας - Λογοτεχνίας αντιμετωπίζεται ενιαία  αναγκαστική η 

διδασκαλία του από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα.

◦ Οι αλλαγές στην αξιολόγηση αποτυπώνουν και διαφοροποίηση στον τρόπο και την οργάνωση της 

διδασκαλίας, στη στοχοθεσία, στον τρόπο διατύπωσης των ερωτημάτων και προσέγγισης των 

κειμένων στην τάξη. 



Επισημάνσεις για την επιλογή διδασκόμενων 
κειμένων

◦ Από τα ζητούμενα της αξιολόγησης και από τις Οδηγίες Διδασκαλίας  γίνεται 

αντιληπτό ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς η διδασκαλία θα πρέπει, σε ό,τι αφορά 

τα κείμενα που διδάσκονται, να αφορά μεταξύ άλλων τη γνωριμία και εξοικείωση των 

μαθητών/τριών με ποικιλία κειμενικών ειδών και τύπων. 



Επισημάνσεις για την επιλογή διδασκόμενων 
κειμένων

◦ Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο κάθε φορά που ξεκινά μια θεματική ενότητα ) ο/η 

εκπαιδευτικός:

◦ να επιλέγει κείμενα προς επεξεργασία που ανήκουν σε διαφορετικά κειμενικά είδη 

και   κειμενικούς τύπους, ώστε, παράλληλα με την εμβάθυνση στο περιεχόμενο, 

θέσεις, επιχειρήματα για τα τιθέμενα ζητήματα να μπορεί να ασκεί τους μαθητές 

στον τρόπο που ο κάθε κειμενικός τύπος με το ιδιαίτερο ύφος, χαρακτηριστικά, 

λεξιλόγιο, τυπολογία κ.λπ. υπηρετεί την πειστικότητα του θέματος. 



◦ Θυμίζουμε ότι ο κάθε κειμενικός τύπος χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο, 

ύφος και δομή. Δεν αρκεί κατά τη συγγραφή ενός κειμένου ο συγγραφέας να ανακαλεί τους κανόνες 

γραμματικής και το λεξιλόγιο που γνωρίζει, αλλά κυρίως οφείλει να γνωρίζει τους κανόνες και τις 

συμβάσεις σύνταξης των διαφορετικών κειμενικών τύπων, που είναι συνυφασμένοι με την πολιτισμική 

διάσταση της γλώσσας, ώστε να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στα κοινωνικά δρώμενα. 

◦ Η ταξινόμηση που περιλαμβάνεται στο διδακτικό εγχειρίδιο “Εμείς και οι άλλοι …” Δίκτυο Κειμένων, 

Φάκελος Υλικού για τη Νεοελληνική Γλώσσα (2019) είναι των Knapp & Watkins (2005:27) και διακρίνει 

τα σχολικά κειμενικά είδη, με βάση τον λειτουργικό τους χαρακτήρα, σε περιγραφές, εξηγήσεις, οδηγίες, 

κείμενα επιχειρηματολογίας και αφηγήσεις.



◦ Οι βασικοί κειμενικοί τύποι που θα πρέπει να αξιοποιηθούν συστηματικά στη διδασκαλία για την Α & 

Β ΓΕΛ είναι: το Άρθρο, η Συνέντευξη, το Δοκίμιο, Επιστολή, Χρονογράφημα, Επιφυλλίδα, 

Εισήγηση - Ομιλία.

◦ [Θυμίζουμε ότι:  Για την Α ΓΕΛ οι θεματικές ενότητες είναι: Γλώσσα, γλωσσική ποικιλία, οπτική 

γωνία, δημιουργικότητα της γλώσσας, Γλωσσομάθεια, Αναλφαβητισμός, Διάλογος, Εφηβεία, Αγάπη 

και έρωτας, Ενδυμασία και μόδα, Γηρατειά και νεότητα, Το κωμικό και η σημασία του γέλιου 

◦ Για τη Β΄ΓΕΛ οι θεματικές ενότητες είναι:  Πληροφόρηση, Δημοσιογραφία, Τύπος, ΜΜΕ, 

Εργασία, Επιλογή επαγγέλματος, Στερεοτυπικές αντιλήψεις, Φυλετικός & Κοινωνικός ρατσισμός, 



◦ Κατά την επεξεργασία της κάθε θεματικής ενότητας επιλέγονται από τον/την εκπαιδευτικό 

κείμενα που φωτίζουν διαφορετικές πλευρές του θέματος. Τα κείμενα χρειάζεται να ανήκουν 

σε διαφορετικούς κειμενικούς τύπους έτσι ώστε σταδιακά να αποσαφηνιστεί η έννοια του 

επικοινωνιακού πλαισίου .

◦ Θα πρέπει οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κάθε φορά τον τύπο του 

κειμένου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, να μπορούν να εξηγήσουν τις γλωσσικές 

επιλογές του συγγραφέα και να τις αξιολογούν.

◦ Επίσης, χρειάζεται να είναι σε θέση - στα πλαίσια της παραγωγής λόγου - να συντάσσουν 

κείμενα που εντάσσονται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, αξιοποιώντας τα 

κατάλληλα χαρακτηριστικά των κειμενικών τύπων που έχουν αναλύσει στην τάξη.



Οι δραστηριότητες που οργανώνονται στην 
τάξη βάσει των κειμένων στοχεύουν
◦ Α) Στην αναγνώριση κειμενικών λειτουργιών, δηλαδή στην αναγνώριση

◦ της συνοχής (επισήμανση των γλωσσικών μέσων που αξιοποιούνται ώστε να ενώσουν νοηματικά προτάσεις 

συγκροτώντας μεγαλύτερες ενότητες λόγου), 

◦ της συνεκτικότητας (εννοιολογικές συνδέσεις δομικών στοιχείων, εντοπισμός αλληλουχίας σημασιών),

◦ της προθετικότητας (εντοπισμός των ιδιαίτερων αξιών, στάσεων, πεποιθήσεων και επιδιώξεων του δημιουργού 

μέσω της επισήμανσης ιδιαίτερων γλωσσικών επιλογών που νοηματοδοτούν το ιδιαίτερο ιδεολογικό πλαίσιο που 

χαρακτηρίζει τον λόγο του), 

◦ της πληροφορικότητας (το κείμενο για να γίνει αποδεκτό χρειάζεται να παρέχει και καινούριες πληροφορίες 

στον αναγνώστη επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας τις προσδοκίες του), 



◦ της καταστασιακότητας (ο παράγοντας που υποδεικνύει ότι για να είναι αποδεκτό το κείμενο πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένο στην εξωτερική περίσταση επικοινωνίας), 

◦ της διακειμενικότητας (το στοιχείο που μας υποδεικνύει ότι τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης, κατά την 
παραγωγή και ερμηνεία ενός κειμένου, ανακαλούν τη γνώση που διαθέτουν για άλλα ομοειδή κείμενα. Μεταξύ 
ομοειδών κειμένων παρατηρείται συσχετισμός μορφής - περιεχομένου. Επομένως, ο πομπός και ο δέκτης 
αναγνωρίζουν την παρουσία στοιχείων από τα προηγούμενα ομοειδή  στο παραγόμενο κείμενο  αναγνωρίζεται 
ο «΄διάλογος» των κειμένων.

◦ της αποδεκτότητας ( της δυνατότητας του αναγνώστη / αποδέκτη του κειμένου να αναγνωρίζει έναν ή 
περισσότερους από τους παραπάνω παράγοντες, ώστε  να δικαιολογήσει αν και γιατί τα γλωσσικά στοιχεία που 
προσλαμβάνει έχουν ενότητα και νόημα, αποτελούν δηλαδή κατανοητό κείμενο. Η λειτουργία της 
αποδεκτότητας, μέσω της οποίας ο δέκτης είναι σε θέση να κατανοήσει και να δικαιολογήσει τη λειτουργία των 
γλωσσικών επιλογών του πομπού στο πλαίσιο των άλλων κειμενικών λειτουργιών ( που προσδιορίζουν την 
πρόθεση του πομπού, το κειμενικό είδος, στοιχεία δομής κ.α.) είναι σημαντική για την κριτική ανάγνωση ενός 
κειμένου



Οι δραστηριότητες που οργανώνονται στην 
τάξη βάσει των κειμένων στοχεύουν

Β) Στην απόκτηση Κειμενικών δεξιοτήτων: οι μαθητές/οι μαθήτριες  πρέπει να ασκηθούν, 

κατά τη διδακτική πράξη, στο να αποκτήσουν βασικές κειμενικές δεξιότητες, 

προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε βάθος ένα ή περισσότερα κείμενα 

αναφοράς, αλλά και να παραγάγουν ένα αποτελεσματικό κείμενο, το οποίο να 

ανταποκρίνεται στις τυπικές συμβάσεις του ζητούμενου είδους, ανάλογα με την 

επικοινωνιακή περίσταση. 



Ερωτήσεις που ενδείκνυται να γίνονται κατά την 
επεξεργασία των κειμένων στην τάξη
◦ Οι μαθήτριες να μπορούν να διακρίνουν και να αξιολογούν: 

◦ το θέμα του κειμένου, (τι πραγματεύεται)

◦ τη θέση που διατυπώνει ο πομπός επί του θέματος που πραγματεύεται (τι πιστεύει ο γράφων/ουσα)

◦ τις λειτουργίες της γλώσσας του κειμένου, (ποιες γλωσσικές επιλογές κάνει ώστε να επιρρώσει τις θέσεις του)

◦ τις επιλογές του πομπού σε γραμματική, συντακτικό, λεξιλόγιο, τα σχήματα λόγου, με τα οποία τονίζονται 

νοήματα και ιδέες, τα μέσα και τους τρόπους πειθούς που επιστρατεύει ο πομπός, τους μηχανισμούς  που 

ρυθμίζουν τη γλωσσική επικοινωνία σε κάθε δημιουργική της έκφανση (συνειδητή επανάληψη στοιχείων ή  

ελλειπτικότητα λόγου, επιτονισμός και προβολή / εστίαση στοιχείων,  άμεση ή έμμεση προσέγγιση της 

πληροφορίας,  περιγραφική ή βιωματική εκφορά της,  τροπικότητα κ. ά.) (π.χ. ποια έγκλιση χρησιμοποιεί και 

γιατί; Ποιο είναι το αποτέλεσμα της αξιοποίησης σχημάτων λόγου; Ποια είναι η λειτουργία της επανάληψης και 

ποιο το αποτέλεσμά της στην πειστικότητα του κειμένου;)



Ερωτήσεις που ενδείκνυται να γίνονται κατά την 
επεξεργασία των κειμένων στην τάξη
◦ Οι μαθήτριες να μπορούν να διακρίνουν και να αξιολογούν: 

◦ τους δείκτες λόγου που οργανώνουν τη συνοχή του κειμένου (ποιες λέξεις - φράσεις αξιοποιεί ο συγγραφέας ώστε να 
προσδώσει συνοχή στην Χ παράγραφο;)

◦ την οργάνωση του λόγου σε επίπεδο παραγράφου (πώς οργανώνει τα επιχειρήματά του;)

◦ την αλληλουχία των νοημάτων ανάμεσα στις παραγράφους και τις νοηματικές σχέσεις με τις οποίες συνδέονται,

◦ τους αποδέκτες που έχει η επικοινωνία (που απευθύνεται το κείμενο;)

◦ την περίσταση της επικοινωνίας (καταστασιακό πλαίσιο) (με ποια αφορμή γράφτηκε το κείμενο;)

◦ την ύπαρξη και υπόρρητων νοημάτων ανάλογα με την πρόθεση του πομπού και το είδος του κειμένου (π.χ. πολιτικό 
κείμενο, διαφημιστικό μήνυμα) (με ποια μέσα προσπαθεί να πείσει ένα διαφημιστικό τηλεοπτικό κείμενο, ποια 
υπόρρητα μηνύματα περνάει;) 

◦ το είδος του κειμένου γενικά (αφηγηματικό, μη αφηγηματικό) 

◦ και τον ειδικό κειμενικό τύπο με τις τυπικές συμβάσεις που το χαρακτηρίζουν ανάλογα με το σκοπό που επιδιώκει να 
πραγματοποιήσει,

◦ τον συσχετισμό του κειμένου, τόσο ως προς τη μορφή όσο και ως προς το περιεχόμενο, με άλλα ομοειδή κείμενα .



◦ Για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία ο /η διδάσκων/ουσα έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης κειμένων που 

περιλαμβάνονται στο ανθολόγιο (Ν. Γρηγοριάδης, Δ. Καρβέλης, Χ. Μηλιώνης, Κ. Μπαλάσκας, Γ. Παγανός, Γ. 

Παπακώστας, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (τ. Α'), ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») αξιοποιώντας, όπου 

χρειάζεται και το Λεξικό Λογοτεχνικών όρων, αλλά και δικά του /της κείμενα που μπορούν να ενταχθούν στις 2 

θεματικές που εξετάζονται στην Α΄ Τάξη, δηλ. «Τα φύλα στη λογοτεχνία», «Παράδοση και μοντερνισμός στη 

νεοελληνική ποίηση».



Πώς δουλεύω με τα λογοτεχνικά κείμενα;

◦ Σύμφωνα με τις οδηγίες οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση 

◦ α) Να προσεγγίζουν τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου (όνομα, εξωτερική εμφάνιση, ενέργειες, 

σχέσεις με άλλα πρόσωπα, δικά τους λόγια και σκέψεις, λόγια και σκέψεις άλλων προσώπων για αυτούς και στάση του 

αφηγητή), με σκοπό να εντοπίζουν χαρακτηριστικά τους στοιχεία που φωτίζουν τη δράση τους

◦ β) Να αναγνωρίζουν τους ποικίλους ποιητικούς υπαινιγμούς (στην περίπτωση ποιητικού κειμένου) μέσα από τον 

συνδυασμό συμβόλων, σχημάτων λόγου και κειμενικών δεικτών εν γένει, με σκοπό να εμπλουτίζουν την κατανόησή τους

◦ γ) Να περιγράφουν τη συναισθηματική διάθεση του ποιητικού υποκειμένου στηριζόμενοι στα σύμβολα και τις 

γλωσσικές επιλογές (ρηματικά πρόσωπα, χρόνοι, εγκλίσεις των ρημάτων, στίξη)

◦ δ) Να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο στοιχεία του λόγου των προσώπων, γλωσσικές επιλογές και να αναγνωρίζουν το πώς 

αυτά παράγουν νόημα

◦ ε) Να αξιοποιούν στις ερμηνευτικές τους απόπειρες κειμενικά στοιχεία και επιλογές μορφολογικού χαρακτήρα, με 

σκοπό να τεκμηριώνουν τις θέσεις και τις ανταποκρίσεις τους



Πώς δουλεύω με τα λογοτεχνικά κείμενα;

◦ Αφού γίνει επιλογή μιας ποικιλίας κειμένων (ποιητικών, πεζών, θεατρικών για τη θεματική ενότητα «Τα Φύλα στη 
λογοτεχνία» και αντίστοιχα ποιητικών παραδοσιακών και μοντέρνων ποιημάτων από ποικίλα λογοτεχνικά ρεύματα για 
την θεματική ενότητα Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση) δίνεται στους μαθητές/τριες κάθε 
εβδομάδα (ή ανά δύο εβδομάδες αν πρόκειται για πεζό μεγαλύτερης έκτασης) ένα κείμενο προς επεξεργασία.

◦ Κατά τη διδασκαλία πρωτεύοντα ρόλο έχει η ενεργοποίηση της ερμηνευτικής απόπειρας εκ μέρους των μαθητών/τριών 
που επιτυγχάνεται σταδιακά μέσω της υποβολής ποικιλίας ερωτήσεων που αφορούν:

◦ Α) στον εντοπισμό των προσώπων, του τόπου και των λειτουργιών του χρόνου

◦ Β) στην ανάλυση των χαρακτήρων με τη συνδρομή / αξιοποίηση των γλωσσικών επιλογών - κειμενικών δεικτών

◦ Γ) στην εμβάθυνση μέσα από κειμενικά παραδείγματα των αφηγηματικών τρόπων

◦ Δ) στον εντοπισμό σχημάτων λόγου και αποκωδικοποίηση της λειτουργίας τους στο κείμενο

◦ Ε) στην επισήμανση εκφραστικών μέσων που υπάρχουν μέσα στο (σε κάθε) κείμενο.

◦ Στ) στη σταδιακή εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και της μοντέρνας στιχουργικής



◦ Κατά την επεξεργασία των κειμένων τα γραμματολογικά στοιχεία μπορούν να αναφέρονται βοηθητικά ως μέσα 

που διευκολύνουν την ερμηνευτική διαδικασία χωρίς να την καθορίζουν. 

◦ Η αναφορά στα λογοτεχνικά ρεύματα μπορεί να γίνει χωρίς όμως να είναι αυτοσκοπός (δε διαθέτουμε ώρα ώστε 

να αναλύσουμε επί παραδείγματι τα χαρακτηριστικά του ρεαλισμού ή του συμβολισμού. Όταν διδάξουμε 

κείμενα που ανήκουν σε αυτά τα ρεύματα βοηθούμε τους μαθητές/τριες να εντοπίσουν τις γλωσσικές και 

θεματικές ιδιαιτερότητες επαγωγικά μέσω ερωτήσεων και στο τέλος μπορούμε να συνοψίσουμε τα 

χαρακτηριστικά των ρευμάτων. Σε ένα δεύτερο στάδιο, όταν ξαναεπιλέξουμε να διδάξουμε ένα πεζό που ανήκει 

στο ρεύμα του ρεαλισμού, μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές/τριες να μαντέψουν ποια εποχή έχει 

γραφτεί και να δικαιολογήσουν την απάντησή τους).



◦ Για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Β΄ΓΕΛ 

◦ Δεν συνιστάται η γραμματολογική προσέγγιση, αλλά η δημιουργία δικτύων κειμένων που μπορούν να συγκροτηθούν 

από επιλογές που κάνει ο διδάσκων τόσο από το ανθολόγιο, όσο και από άλλα κείμενα νεότερης ή παλαιότερης 

λογοτεχνίας που θεωρεί ενδιαφέροντα. 

◦ Οι μαθητές/τριες, επομένως, χρειάζεται να υποστηριχθούν στα ακόλουθα:

◦ να αποκτήσουν αναγνωστικές δεξιότητες, ώστε να αξιοποιούν συνδυαστικά έναν αριθμό ενδοκειμενικών και 

εξωκειμενικών στοιχείων, για να ιχνηλατούν με μεγαλύτερη επάρκεια το νοηματικό υπόστρωμα των κειμένων που 

αναλύονται στην τάξη,

◦ να θέτουν κρίσιμα για εκείνους/εκείνες ερωτήματα/θέματα συζήτησης σχετικά με τα ζητήματα που πραγματεύονται τα 

κείμενα· τα ερωτήματα να λειτουργούν στη συνέχεια ως άξονες ή κέντρα αλληλεπιδράσεων και συνομιλιών μεταξύ των 

μαθητών/τριών, ελεύθερων τόσο στη διανοητική όσο και στη συναισθηματική τους διάσταση,

◦ να διαπραγματεύονται τις υποθέσεις τους στο πλαίσιο μιας αναγνωστικής/ ερμηνευτικής κοινότητας



◦ Πιο συγκεκριμένα:

◦ Θα πρέπει να εμπλέκονται σε διαδικασίες 

◦ Κατανόησης: να εντοπίζουν και να συσχετίζουν τα κειμενικά στοιχεία που οργανώνουν το κείμενο ως σημασιοδοτημένη 
κατασκευή. Δηλαδή, να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο στοιχεία του λόγου των προσώπων, αφηγηματικούς τρόπους, 
αφηγηματικές τεχνικές, ρηματικά πρόσωπα και εκφραστικά μέσα, και να αναγνωρίζουν το πώς αυτά παράγουν νόημα· 
και παράλληλα να αξιοποιούν τα απολύτως απαραίτητα εξωκειμενικά στοιχεία για την κατανόηση του κειμένου.

◦ Ερμηνείας :να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στο θέμα ή ερώτημα που οι ίδιοι/-ες πιστεύουν ότι θέτει το κείμενο: να 
απαντούν στην ερώτηση: «ποιο είναι για σας το κύριο θέμα για συζήτηση που θέτει το κείμενο». Να αξιοποιούν στις 
ερμηνευτικές τους απόπειρες κειμενικά στοιχεία, μορφικές επιλογές και ιστορικά συμφραζόμενα, με σκοπό να 
τεκμηριώνουν τις θέσεις και τις ανταποκρίσεις τους στη χρυσή τομή της κειμενικότητας με την υποκειμενικότητα, της 
λογικής με το συναίσθημα. Να συνυπολογίζουν τις απόψεις/ερμηνείες των συμμαθητών τους και να οδηγούνται στη 
διαμόρφωση μιας πιο πολύπλευρης ερμηνείας. Να μιλούν και να γράφουν με όρους υπόθεσης και όχι ερμηνευτικής 
βεβαιότητας («υποθέτω ότι …» και όχι «σημαίνει ότι …») και να ανασυνθέτουν σε γραπτό ερμηνευτικό σχόλιο την 
οπτική που οι ίδιοι διαμόρφωσαν με την ολοκλήρωση της διαλογικής διαδικασίας.



◦ Το μάθημα της Λογοτεχνίας και στη Β΄ Λυκείου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο κειμένων που 
διδάσκονται κατά παράταξη, χωρίς να συνομιλούν μεταξύ τους, αλλά να εκλαμβάνεται ως ένα μάθημα 
μαθητοκεντρικό και κειμενοκεντρικό, που επιτρέπει στη σχολική τάξη να κατανοεί και να συνομιλεί για την 
πολλαπλότητα των τρόπων της λογοτεχνικής αναπαράστασης θεμάτων που τροφοδοτούν συνεχώς την ελληνική 
και παγκόσμια λογοτεχνία. 

◦ Η διερεύνηση της ιστορικότητας των κειμένων (ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειμένου, των αναγνωστών) 
ενισχύει την ερμηνευτική και κριτική στάση των μαθητών/τριών απέναντι στα κείμενα.

◦ Τα αναγκαία γραμματολογικά στοιχεία διερευνώνται σταδιακά, σε συνάρτηση προς τα κείμενα και δεν 
αποτελούν αντικείμενο αποστήθισης, αλλά βοηθητικό υλικό, το οποίο επιτρέπει την ανάδειξη της ιστορικότητας, 
που διαπερνά και καθορίζει ολόκληρη τη λογοτεχνία ως θεσμό, με όλες τις ενδολογοτεχνικές και 
εξωλογοτεχνικές συναρτήσεις του. Ως ιστορικότητα νοείται κυρίως η προσέγγιση της ιστορικής διάστασης της 
ανθρώπινης κατάστασης, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο η ιστορική στιγμή διαμορφώνει συνειδήσεις, αξίες, 
ταυτότητες και ορίζει τη σχέση των ατόμων με το περιβάλλον τους και τις εκβάσεις της ατομικής τους πορείας.



Εξέταση του μαθήματος Νεοελληνικής 
Γλώσσας - Λογοτεχνίας Α & Β ΓΕΛ
◦ Η ενδοσχολική - προαγωγική εξέταση του μαθήματος είναι τρίωρη.

◦ Στόχος  η διαχείριση δραστηριοτήτων που αποδεικνύουν τον βαθμό κατανόησης και προάγουν την κριτική 

σκέψη και την  παραγωγή λόγου.



Επιλογή κειμένων για την εξέταση

◦ Δίνουμε ΔΥΟ κείμενα ΜΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΑ, έκτασης έως δύο σελίδες  Προσοχή στην έκταση των 

κειμένων (για την επεξεργασία / εξάσκηση στην τάξη).

◦ Το ένα κείμενο είναι ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ αυτοτελές ή απόσπασμα, (ποίημα, διήγημα, νουβέλα, 

μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο).

◦ Το δεύτερο είναι ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ κείμενο το οποίο μπορεί να είναι αυτοτελές, ελαφρώς 

διασκευασμένο, ή απόσπασμα, (άρθρο, συνέντευξη, κριτική, δοκίμιο, επιστολή, χρονογράφημα, 

επιφυλλίδα, εισήγηση-ομιλία).

◦ Τα κείμενα μπορούν να συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα (το καθένα) χωρίς ερμηνευτικά 

σχόλια.

◦ ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τις προαγωγικές εξετάσεις, τα κείμενα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα 

Θεμάτων.



Δομή κριτηρίου αξιολόγησης

◦ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΩΝ 4

Αποτιμάται η ικανότητα 

Κατανόησης

Ερμηνείας 

Μετασχηματισμού

Δημιουργικής προέκτασης

Διαλόγου

Αξιολόγησης αξιών, στάσεων, ιδεών 

Οι απόψεις που καταθέτουν στηρίζονται σε στοιχεία των κειμένων  και στόχος είναι η παραγωγή ερμηνευτικού - κριτικού 
λόγου

Τα θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσεων 
(όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο του μη λογοτεχνικού κειμένου είναι συναφές με κάποια από τις θεματικές 
ενότητες που ορίζονται στην εξεταστέα ύλη.



Θέμα 1ο

◦ Αντλείται από το μη λογοτεχνικό κείμενο και περιλαμβάνει τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια 
από αυτά να είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης. 

◦ Ερώτημα 1: Αφορά την κατανόηση του κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων-θέσεων που διατυπώνονται για ένα από τα 
πραγματευόμενα στο κείμενο θέματα.  (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

◦ Παράδειγμα διατύπωσης: Να εξηγήσετε σε μία παράγραφο 50 -60 λέξεων το νόημα του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου ….

◦ Ή στις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου το συντάκτης παρουσιάζει δύο περιπτώσεις έμφυλης βίας. Να τις παρουσιάσετε 
συνοπτικά σε ένα κείμενο 60 -70 λέξεων.

◦ Ή Με βάση τα όσα ισχυρίζεται ο συγγραφέας στις δύο τελευταίες παραγράφους μπορείς να κατανοήσεις ότι το κείμενο  απευθύνεται:

◦ 1. στην ομάδα – στόχο των οικολογικά ευαισθητοποιημένων πολιτών ∙

◦ 2. στο ευρύ κοινό ∙

◦ 3. σε κοινό περιβαλλοντολόγων και ειδικών της κλιματικής αλλαγής.

◦ Να επιλέξεις όποιο από τα τρία θεωρείς ορθό και να τεκμηριώσεις την επιλογή σου και με φράσεις – χωρία από το κείμενο.



Θέμα 1ο

◦ Ερώτημα 2: Αφορά την οργάνωση του λόγου (συνοχή, συνεκτικότητα, τρόποι ανάπτυξης, συλλογιστική 

πορεία). (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

◦ Παράδειγμα διατύπωσης: Με ποια νοηματική σχέση συνδέεται η πρώτη με τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με βάση το περιεχόμενό τους. 

◦ Ή Ο συγγραφέας επιλέγει να αναπτύξει τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου με μία αναλογία. Εντοπίστε την στο 

κείμενο και εξηγήστε τη λειτουργία της.



Θέμα 1ο

◦ Ερώτημα 3: Αφορά τη λειτουργία μορφοσυντακτικών δομών του κειμένου, (επικοινωνιακές συνθήκες, 

πλαίσιο, στόχοι, σημειωτικοί τρόπους, βασικές κειμενικές λειτουργίες, λεξιλόγιο, υφολογικά στοιχεία, στίξη, 

γλωσσικές ποικιλίες). (15 ΜΟΝΑΔΕΣ)

◦ Παραδείγματα ερωτήσεων: Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου  ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ασύνδετο σχήμα 

λόγου. Να το εντοπίσεις και να εξηγήσεις τους λόγους, για τους οποίους επιλέγει αυτό τον τρόπο σύνδεσης των 

νοημάτων. 

◦ Να εντοπίσεις δύο παραδείγματα συνυποδηλωτικής λειτουργίας της γλώσσας στο κείμενο και να εξηγήσεις με 

συντομία το νόημα της καθεμίας.

◦ Εξηγήστε τη χρήση των σημείων στίξης που περιλαμβάνονται στην τρίτη παράγραφο του κειμένου. Ποια /ες

λειτουργία/ες εξυπηρετεί/ουν η χρήση τους;

◦ Σε ποιο είδος κοινού απευθύνεται ο συντάκτης του άρθρου; Να στηρίξετε την απάντησή σας αναφερόμενοι /ες

σε συγκεκριμένες γλωσσικές επιλογές που στηρίζουν την απάντησή σας.



Θέμα 2ο

◦ Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό κείμενο και αφορά τη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου επί θέματος 
που απορρέει και προεκτείνει το κείμενο αναφοράς.

◦ Με αυτό καλούνται οι μαθητές/-τριες να κρίνουν, να σχολιάσουν σημεία του κειμένου ή να ανασκευάσουν θέσεις του, 
αναπτύσσοντας τεκμηριωμένα τις προσωπικές απόψεις τους. 

◦ Το μαθητικό κείμενο αναπτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) 
και έχει έκταση 350-400 λέξεις. ΜΟΝΑΔΕΣ 30

◦ Παραδείγματα διατύπωσης: Αφού λάβετε υπόψη σας τις απόψεις του αρθρογράφου σχετικά με τη στάση που θα πρέπει 
ο σύγχρονος άνθρωπος να υιοθετήσει απέναντι στα ΜΜΕ συντάξτε μία απαντητική επιστολή προς αυτόν όπου θα 
εκφράζετε τη συμφωνία ή τη διαφωνία σας με τις θέσεις του.

◦ Σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ανοίξει έναν νέο δρόμο προς τον 
εκδημοκρατισμό της κοινωνίας μας. Σε μία εκδήλωση που οργανώνεται στο σχολείο σας με θέμα τους κινδύνους που 
απορρέουν από την αλόγιστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καλείστε να εκφωνήσετε  μία ομιλία όπου θα 
εκφράζετε τη συμφωνία σας ή τις επιφυλάξεις σας σε σχέση με τη βασική θέση του κειμένου.



Θέμα 3ο

◦ Το τρίτο θέμα συνδέεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά τη γλώσσα/μορφή του: γλωσσικές επιλογές, 
λεξιλόγιο, έγκλιση, ρηματικό πρόσωπο, στίξη, εκφραστικά μέσα, το ύφος και τον τόνο. ΜΟΝΑΔΕΣ 20

◦ Παραδείγματα διατύπωσης: 

◦ «…ήταν ο έρωτάς του με τη Φωτεινή. Αυτός σπάζει πάντα τις αλυσίδες και των σκλαβωμένων κοριτσιών και των 
υποταγμένων αγοριών». Να εντοπίσετε τη μεταφορά και να εξηγήσετε τη λειτουργία της.

◦ Με ποια εκφραστικά μέσα αποδίδεται η φύση στο διήγημα; Να αναφέρετε τρία παραδείγματα μέσα από το 
κείμενο και να εξηγήσετε τη λειτουργία τους.

◦ Το ύφος του ποιήματος είναι ειρωνικό. Εντοπίστε τα σημεία όπου εκφράζεται η ειρωνεία και εξηγήστε το 
αποτέλεσμα που παράγεται με την αξιοποίηση του ειρωνικού λόγου.

◦ Στους διαλόγους που παρατίθενται εντοπίστε την έγκλιση που χρησιμοποιούν στο λόγο τους οι δύο 
πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ο αφηγητής επέλεξε να διαφοροποιήσει την έγκλιση;

◦ Να εντοπίσετε τις παρομοιώσεις του κειμένου και να εξηγήσετε τον ρόλο τους.



Θέμα 4ο

◦ Αναφέρεται στο λογοτεχνικό κείμενο και ζητείται από τους/τις μαθητές/- τριες να σχολιάσουν ερμηνευτικά το 

κείμενο, να παρουσιάσουν την πρόσληψη/ανταπόκρισή τους σε αυτό, να προβούν σε στοχαστικές επισημάνσεις 

(αποδοχή ή απόρριψη) που αφορούν χαρακτήρες του κειμένου, θέσεις, στάσεις, ιδέες, αξίες, κοινωνικά 

περιβάλλοντα.

◦ ΜΟΝΑΔΕΣ 15 

◦ Λαμβάνοντας υπόψη σας τα ρηματικά πρόσωπα, αλλά και τον τίτλο του κειμένου να σχολιάσετε το βασικό θέμα 

που τίθεται στο ποίημα και τη στάση που φαίνεται να επιλέγει το ποιητικό υποκείμενο. Συμφωνείτε με τη στάση 

αυτή; 

◦ Να σχολιάσετε το θέμα που πιστεύετε ότι πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο που διαβάσατε. Ποια είναι η 

δική σας θέση;

◦ Οι φράσεις που βρίσκονται μέσα σε παύλες ποια βαρύτητα θεωρείτε πως έχουν και ποια λειτουργία εξυπηρετούν 

ως προς το βασικό θέμα του διηγήματος; Κατά πόσο το θέμα αυτό είναι επίκαιρο για σας;



Πώς γίνεται η επιλογή θεμάτων

◦ Τα δύο κείμενα, καθώς και 

◦ Το πρώτο και το τέταρτο θέμα που τα ακολουθούν, λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων. 

◦ Τα υπόλοιπα θέματα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. 



Ερωτήσεις;


