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Ως εξεταστέα ύλη της 
Νεοελληνικής Γλώσσας 
και Λογοτεχνίας Α΄και
Β΄τάξης
Ημερήσιου και Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου ορίζονται 
δραστηριότητες με

τις οποίες υπηρετείται και 
ελέγχεται η επίτευξη των 
σκοπών και των 
προσδοκώμενων

αποτελεσμάτων της 
διδασκαλίας του μαθήματος.



Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ και Β΄ ΓΕ.Λ



Στην Α΄ και Β΄ Τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
οι μαθητές καλούνται:

α) Να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να προσεγγίζουν κριτικά τα κείμενα (ιδέες, 
αντιλήψεις, προκαταλήψεις για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον κόσμο)

β) Να προσεγγίζουν τη δομή και τη γλώσσα των κειμένων και τα κειμενικά τους

χαρακτηριστικά σε σχέση με την περίσταση και τον σκοπό της επικοινωνίας

γ) Να παράγουν κείμενα, με βάση κείμενα αναφοράς, με στόχο:

 Τον μετασχηματισμό των γλωσσικών και νοηματικών δομών (σημασιών) των 
κειμένων

 Τη συνοπτική νοηματική απόδοση μέρους των κειμένων ή των απόψεων που 
διατυπώνονται για κάποιο ζήτημα

 Τη διατύπωση και έκφραση δικών τους απόψεων, σε επικοινωνιακό πλαίσιο, 
σχετικά με συγκεκριμένα ερωτήματα/θέματα/απόψεις που τίθενται στα κείμενα 
αναφοράς



Θεματικές ενότητες 
Διδακτέας-

Εξεταστέας ύλης
Α΄ Λυκείου

• 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.

Β΄ Λυκείου
• Πληροφόρηση
• Δημοσιογραφία
• Τύπος
• ΜΜΕ
• Εργασία
• Επιλογή επαγγέλματος
• Στερεοτυπικές αντιλήψεις
• Φυλετικός και κοινωνικός ρατσισμός
• Χρόνος και σύγχρονη καθημερινή ζωή (μόνο 
διδακτέα ύλη)

Η διδασκαλία περιλαμβάνει δυνάμει μία μεγάλη ποι-
κιλία προφορικών, γραπτών και υβριδικών κειμένων, τα
οποία εμφανίζονται σε έντυπη, ψηφιακή ή και πολυτρο-
πική μορφή και παράγονται είτε εντός είτε εκτός του
σχολικού χώρου. Το ποια είναι, κάθε φορά, τα κείμενα
αυτά καθορίζεται κατά κύριο λόγο από το γλωσσικό και
γνωστικό επίπεδο των μαθητών και των μαθητριών και
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.





Α΄ΘΕΜΑ (Γλώσσα)
από Τράπεζα Θεμάτων

• Βλ. Οδηγίες, Εκπαιδευτικό υλικό από Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου για τον σχεδιασμό της 
διδασκαλίας, «Κατανόηση – Παραγωγή Προφορικού και Γραπτού Λόγου: Διδακτικά εργαλεία για το 

μάθημα των Ελληνικών». 
http://ellid.schools.ac.cy/archeia/ypostiriktiko_yliko/katalogos_ergaleion_katanoisis_paragogis_graptou_

proforikou_logou_ellinika_dde.pdf

• Το πρώτο θέμα σχετίζεται με 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.

• Δεν δίνονται ερωτήματα που στηρίζονται σε μεταγλωσσικούς όρους ή ζητούν την 
αναπαραγωγή τους (π.χ. χαρακτηρισμούς συλλογισμών ως προς τη μορφή ή τη 
συλλογιστική πορεία, χαρακτηριστικά κειμενικού είδους, τροπικότητα κ.ά)

• Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες (10+10+15)

http://ellid.schools.ac.cy/archeia/ypostiriktiko_yliko/katalogos_ergaleion_katanoisis_paragogis_graptou_proforikou_logou_ellinika_dde.pdf


 Πρόκειται για μια άσκηση που συνδυάζει δεξιότητες κατανόησης, κρίσης 
και πύκνωσης. Ο μαθητής καλείται να αποδώσει περιληπτικά ένα μέρος 
του κειμένου, όχι όμως μιας δοσμένης έκτασης (π.χ. των δυο πρώτων 
παραγράφων), αλλά σε σχέση με τις απόψεις που εκφράζει ο συγγραφέας 
πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Οι απόψεις αυτές, μπορεί να 
βρίσκονται σε κάποιες συγκεκριμένες παραγράφους (συνήθως) ή να είναι 
διάσπαρτες στο κείμενο σε περισσότερες παραγράφους.

Α΄ΘΕΜΑ: ερώτημα 1ο  (κατανόηση του κειμένου ή τη συνοπτική 

απόδοση των απόψεων θέσεων για ένα θέμα του κειμένου)

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ



Α΄ΘΕΜΑ (ερώτημα 1ο): ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

 Να πυκνώσετε σε ένα κείμενο 60-70 λέξεων τους τρόπους με τους οποίους, 
σύμφωνα με τον συγγραφέα, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να συνδράμει 
τη δημοσιογραφία στην αποστολή της για αντικειμενική και αξιόπιστη 
ενημέρωση.

 Πώς συνδέεται ο τίτλος με το περιεχόμενο του άρθρου; Να απαντήσετε σε μία 
παράγραφο 60-70 λέξεων, παρουσιάζοντας περιληπτικά τις ιδέες του κειμένου 
που δικαιολογούν τον συγκεκριμένο τίτλο.

 Ο συγγραφέας θέτει στην αρχή του κειμένου τρία ερωτήματα για τη σχέση του 
νέου σήμερα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να αποδώσετε περιληπτικά σε 
μια παράγραφο 60-70 λέξεων την απάντηση που δίνει στο τρίτο ερώτημα.

 Να αποδώσετε περιληπτικά σε 60-70 περίπου λέξεις το πρόβλημα που 
επισημαίνει ο συγγραφέας στην αρχή του κειμένου και τις λύσεις που προτείνει 
για την αντιμετώπισή του στην τελευταία παράγραφο.



Α΄ΘΕΜΑ: ερώτημα 1ο. 

ΑΠΛΗ ΠΥΚΝΩΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 Ο μαθητής καλείται, αξιοποιώντας τις τεχνικές πύκνωσης (γενίκευση, σύνθεση, επιλογή κ.λπ.), να 
αποδώσει περιληπτικά ένα ορισμένο τμήμα του κειμένου.

 Να αποδώσετε περιληπτικά σε 60-70 περίπου λέξεις το περιεχόμενο της δεύτερης και τρίτης 
παραγράφου του κειμένου Ι. 

 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αποδίδουν ορθά τις απόψεις του συγγραφέα του κειμένου; ( Σ ή 
Λ). Να τεκμηριώσεις την απάντησή σου παραθέτοντας σχετικά αποσπάσματα από το κείμενο. 

 Τι εννοεί με τη φράση «……» η συγγραφέας; Να αναπτύξετε τη σκέψη της σε 50-60 λέξεις. 

 Λαμβάνοντας υπόψη την άποψη του συγγραφέα (βλ. στο εισαγωγικό σημείωμα) να καταγράψετε από 
το κείμενο δύο συμπεράσματα για τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων στην εποχή μας.

 Να παρουσιάσετε σε μια παράγραφο 70-80 λέξεων τη βασική θέση του συγγραφέα του Κειμένου Ι για 
τη σχέση των δύο εννοιών (προκατάληψη-ρατσισμός) και τις επιμέρους ιδέες με τις οποίες τη 
στηρίζει.

Α΄ΘΕΜΑ: ερώτημα 1ο. 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
(ΜΟΝΑΔΕΣ 5)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΔΟΜΗ
(ΜΟΝΑΔΕΣ 3)

ΓΛΩΣΣΑ/ΕΚΦΡΑΣΗ 
(ΜΟΝΑΔΕΣ 2) 

Νοηματική απόδοση των 
κύριων ιδεών / εννοιών χωρίς 
σχολιασμό

Αναδιατύπωση και όχι αντιγραφή 
των ιδεών / εννοιών του κειμένου 

Ακρίβεια και πλούτος λεξιλογίου

Επιτυχής σύνδεση των προτάσεων 
του κειμένου της περίληψης σε 
επίπεδο μορφής (συνοχή)

Σωστή / κατάλληλη χρήση της 
γλώσσας (ορθογραφία, στίξη, 
γραμματική και συντακτικό)

Επιτυχής νοηματική σύνδεση των 
προτάσεων του κειμένου της 
περίληψης (συνεκτικότητα: 
αλληλουχία νοημάτων)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ/ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ (10 μονάδες)



Α΄ΘΕΜΑ: ερώτημα 2ο: οργάνωση του λόγου (συνοχή, συνεκτικότητα, 
τρόποι ανάπτυξης, συλλογιστική πορεία)

ΣΥΝΟΧΗ : Αναφέρεται στην δομή
 Η συνοχή αναφέρεται στο σύνολο των γλωσσικών μέσων με τα οποία οι γλωσσικές 

μονάδες (προτάσεις, περίοδοι, παράγραφοι κ.λπ.) συνδέονται μεταξύ τους ώστε να 
αποτελέσουν μεγαλύτερες ενότητες λόγου (χρήση αντωνυμιών αναφοράς σε κειμενικά 
στοιχεία, παράλειψη λέξης ή φράσης που εννοείται, με ποιον τρόπο συνδέονται οι 
παράγραφοι του κειμένου, επανάληψη της ίδιας λέξης, διαρθρωτικούς συνδέσμους, 
χρήση συναφών – συγγενικών λέξεων)

 Ποια νοηματική σχέση δηλώνουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις του 
Κειμένου Ι, οι οποίες είναι σημειωμένες με έντονη γραφή: ωστόσο, λοιπόν, επιπλέον ,
καταρχάς , υπό τον όρο να. Στη συνέχεια, να τις αντικαταστήσετε με άλλες 
λέξεις/φράσεις νοηματικά ισοδύναμες.

 Να χωρίσετε την τρίτη παράγραφο του Κειμένου Ι σε δύο επιμέρους παραγράφους και 
να αιτιολογήσετε την επιλογή σας, επισημαίνοντας τη σχέση νοηματικής συνοχής με την 
οποία συνδέονται οι δύο νέες παράγραφοι.



ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ : Αναφέρεται στο νόημα (αλληλουχία νοημάτων)
 Το κείμενο ως λογική κατασκευή πρέπει να είναι συνεπές και ως προς το θέμα, τον 

σκοπό, τους αποδέκτες του, την πολιτισμική γνώση που 
ενέχει. Η συνεκτικότητα αναφέρεται στη νοηματική σύνδεση των επιμέρους στοιχείων 
του κειμένου με το κειμενικό είδος στο οποίο τυπικά ανήκει.

 Ποιος είναι ο κοινός νοηματικός άξονας που συνδέει τις παραγράφους του κειμένου;

• Αναφέρονται στην ίδια έννοια ;

• Αίτια-Συνέπειες-Λύσεις

• Παρατακτική-υποτακτική σύνδεση

• Ασύνδετο σχήμα

 Να προσδιορίσετε το είδος της σύνδεσης (παρατακτική – υποτακτική) στο ακόλουθο 
χωρίο: «…». Η σύνδεση αυτή γιατί επιλέγεται από τον συγγραφέα και ποιες 
νοηματικές σχέσεις προσπαθεί να αποδώσει;

 Να εξηγήσετε σε τι αποσκοπεί η χρήση του ασύνδετου σχήματος στο ακόλουθο χωρίο:



Τρόποι ανάπτυξης
 Στη πρώτη παράγραφο του Κειμένου I ο συγγραφέας παραθέτει ορισμό. Να εντοπίσετε την 

οριστέα έννοια, το γένος και την ειδοποιό διαφορά και να εξηγήσετε τον ρόλο αυτού του ορισμού 
στην ανάπτυξη της συλλογιστικής/επιχειρηματολογίας του στο κείμενο.

 Ο συγγραφέας αναπτύσσει την δεύτερη παράγραφο του Κειμένου ΙΙ με διαίρεση. Να εντοπίσετε το 
εννοιολογικό όλο (γένος), τα μέρη του (είδη) και κάποιο ουσιώδες γνώρισμά τους (διαιρετική βάση) 
και να εξηγήσετε τον ρόλο αυτής της διαίρεσης στην ανάπτυξη της συλλογιστικής 

/επιχειρηματολογίας του στο κείμενο.

Συλλογιστική πορεία
 Να παρουσιάσεις τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει η συγγραφέας το επιχείρημά της στην 1η 

παράγραφο; (π.χ. Ισχυρίζεται ….. και στηρίζει τον ισχυρισμό της με τη χρήση ενός παραδείγματος/ 
και στη συνέχεια αιτιολογεί τον ισχυρισμό της…..).

 Στην 4η παράγραφο ο συγγραφέας διατυπώνει ένα ακόμη επιχείρημα για την υποστήριξη της 
θέσης του. Πόσο πειστικό είναι το επιχείρημά του; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.



Α΄ΘΕΜΑ: ερώτημα 3 (λειτουργία μορφοσυντακτικών δομών του κειμένου, 
επικοινωνιακές συνθήκες, πλαίσιο, στόχους, σημειωτικούς τρόπους, βασικές 
κειμενικές λειτουργίες, λεξιλόγιο, υφολογικά στοιχεία, στίξη, γλωσσικές ποικιλίες)

 Στην παρακάτω πρόταση να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητική-παθητική) και να το 
μετατρέψετε στο άλλο είδος. Τι παρατηρείτε στο ύφος της πρότασης μετά την μετατροπή;

 Τι πετυχαίνει η αρθρογράφος με τη χρήση του ερωτήματος στην 3η παράγραφο ως προς την 
οργάνωση του κειμένου και ως προς την αντίδραση του αναγνώστη; 

 Το κείμενο χαρακτηρίζεται για τη μεταφορική χρήση του λόγου και το προσωπικό ύφος. Να 
μετατρέψετε το συγκεκριμένο απόσπασμα αξιοποιώντας την κυριολεκτική χρήση του λόγου, 
κάνοντας το ύφος πιο επίσημο. Υποθέστε ότι το κείμενο σας αποτελεί μέρος μιας εισήγησης σε 
μια ημερίδα του σχολείου. 

 Ως προς τα κειμενικά είδη είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες ότι τα 
κείμενα, σε όποια μορφή κι αν είναι, αποτελούν κοινωνικές πρακτικές/διαδικασίες, με τις οποίες 
κάποιος επιλέγει σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο να επικοινωνήσουν με κάποιους για 
συγκεκριμένο σκοπό (επικοινωνιακή περίσταση). Οι πρακτικές/διαδικασίες αυτές καθορίζονται 
από ιστορικές, κοινωνικές, πολιτισμικές συνθήκες (συγκείμενο). Οι μαθητές καλούνται να 
διακρίνουν στη μορφή των κειμένων (περιεχόμενο, δομή, ύφος) τον τρόπο με τον οποίο 
αποτυπώνονται τα παραπάνω επίπεδα (επικοινωνιακή περίσταση και συγκείμενο).



 Να ξαναγράψεις το συγκεκριμένο απόσπασμα του κειμένου, αντικαθιστώντας τις 

υπογραμμισμένες λέξεις / φράσεις με άλλες, που να καθιστούν το ύφος περισσότερο οικείο. 

 Στο παρακάτω απόσπασμα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας το α΄ ενικό πρόσωπο. Να μετασχηματίσετε 

το κείμενο χρησιμοποιώντας το γ΄ ενικό πρόσωπο. Τι αλλάζει ως προς το ύφος;

 Ποιο είναι το ρηματικό πρόσωπο που κυριαρχεί; Να ερμηνεύσετε την επιλογή του συγγραφέα, 
λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε το κείμενο Ι. 

 Να ξαναγράψετε την πρώτη παράγραφο του Κειμένου ΙΙ αρχίζοντας με τη φράση (από την ίδια 
περίοδο λόγου): «……» κάνοντας όλες τις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο σύνταξης της 
περιόδου.

 Καταγράψτε παραδείγματα λέξεων από το Κείμενο Ι που προέρχονται από: α) την κλασική 
γραμματεία, β) το Ευαγγέλιο, γ) λόγιο λεξιλόγιο που έχει ενσωματωθεί στη νεοελληνική, δ) 
ιδιωματισμούς της σύγχρονης δημοτικής και ε) ειδικό λεξιλόγιο (λαϊκό και επίσημο) που 
προέρχεται από συγκεκριμένους επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους.

 Να εξηγήσετε με πιο απλά λόγια το περιεχόμενο της τελευταίας παραγράφου του Κειμένου Ι, 
όπως παρατίθεται παρακάτω, ώστε να γίνει κατανοητό από έναν φίλο σας που δεν το 
καταλαβαίνει:  «…».



Γλωσσικές ποικιλίες: γλωσσική ιδιοτυπία, ιδίωμα ή διάλεκτο του ομιλητή ή 
συγγραφέα, γεωγραφικές, κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες, οπτικές της γλώσσας.

• Σε μια γλωσσική κοινότητα, διαφορετικές ομάδες ομιλητών χρησιμοποιούν διαφορετικές 
γλωσσικές ποικιλίες/διαλέκτους που τα κοινά χαρακτηριστικά τους τις διακρίνουν από 
άλλες ποικιλίες/διαλέκτους της ίδιας γλώσσας. 

• Οι ποικιλίες αυτές με κριτήρια τη γεωγραφική καταγωγή του ομιλητή και την 
κοινωνική/γλωσσική συμπεριφορά του διακρίνονται αντίστοιχα σε γεωγραφικές 
ποικιλίες/διαλέκτους (οριζόντια κατάταξη) και σε κοινωνικές ποικιλίες/διαλέκτους 
(κάθετη κατάταξη). 

• Σ’ αυτές πάλι τις κοινωνικές ποικιλίες εντάσσονται, εκτός από τα άλλα, τα ποικίλα είδη των 
κειμένων και οι ειδικές γλώσσες. Όλες μαζί οι ποικιλίες συναποτελούν και τροφοδοτούν 
την εθνική μας γλώσσα.

• Ιδιόλεκτος , Ιδιωματισμός , Ιδιωτισμός, οπτικές της γλώσσας

 Το λεξιλόγιο (κοινό - καθημερινό, εξειδικευμένο - τεχνικό)



Β΄ΘΕΜΑ: Γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου
(από τον διδάσκοντα/-ουσα)

• 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. 

• Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες

Αξιολογείται η κρίση του μαθητή στο βαθμό που λαμβάνει υπόψη ή αγνοεί σημαντικές πτυχές του θέματος 

που θίγονται στο κείμενο (ή στα κείμενα) αναφοράς. Οι μαθητές  αξιολογούν ποιες από τις προηγούμενες 

γνώσεις τους, εμπειρικά δεδομένα, βιώματα από την καθημερινή τους ζωή, από τη σύγχρονη πραγματικότητα 

θα αξιοποιήσουν, για να τοποθετηθούν, να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν στο ερώτημα (ή στα 

ερωτήματα) που τίθεται. (Γι΄ αυτό και τα κείμενα αναφοράς πρέπει να κινητοποιούν τη σκέψη των μαθητών 

και να τους προκαλούν να πάρουν θέση).

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους να γράφονται τουλάχιστον επτά (7) κείμενα παραγωγής λόγου 350-
400 λέξεων στη σχολική τάξη και να γίνεται συστηματική διόρθωσή τους.



Β΄ΘΕΜΑ: Παραδείγματα (ένα ή δύο ζητούμενα)
 Αξιοποιώντας δημιουργικά τις πληροφορίες (π.χ. επιχειρήματα, ιδέες, εκφράσεις κ.ά.) από το 

κείμενο ή τα κείμενα αναφοράς με την ιδιότητά σας ως μαθητές/μαθήτριες να αναπτύξετε τις 
απόψεις σας σχετικά …. Το κείμενό σας να έχει τη μορφή άρθρου το οποίο θα δημοσιευτεί στο 
περιοδικό του σχολείου σας (350-400 λέξεις). 

 Ο αρθρογράφος υποστηρίζει τη θέση ότι …. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη θέση αυτή; Να 
υποστηρίξετε τη γνώμη σας σε ένα κείμενο 350 λέξεων, το οποίο θα έχει τη μορφή διαδικτυακής 
επιστολής προς αυτόν. 

 Στο κείμενο παρουσιάζονται κάποια προβλήματα που έχει η διαδικτυακή πληροφόρηση. Ποιο από 
τα προβλήματα αυτά θεωρείτε ως το πιο σημαντικό; Να εξηγήσετε την άποψή σας και να 
προτείνετε τεκμηριωμένα κάποιους ενδεικτικούς τρόπους επίλυσής του αξιοποιώντας τη δική 
σας εμπειρία. Το κείμενό σας να έχει τη μορφή και το ύφος της ομιλίας σε μια εκδήλωση στο 
σχολείο σας (γύρω στις 350 λέξεις). 

 Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του αρθρογράφου στο κείμενο αναφοράς Ι, καλείστε να 
τοποθετηθείτε στο εξής ερώτημα: Θεωρείτε ότι…. 

 Κειμενικό είδος: Άρθρο Πομπός: Μαθητής/Μαθήτρια, Μέσο: Σχολική Εφημερίδα, Αποδέκτης: 
Μαθητικό κοινό, Όριο λέξεων: 350-400



Β΄ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Διαδικαστικό κειμενοκεντρικό μοντέλο με τις τρεις φάσεις: 

 Προαναγνωστική (ανάκληση εμπειριών & διατύπωση υποθέσεων, 
περικειμενικά στοιχεία) 

 Αναγνωστική (ανάγνωση, κατανόηση, δομολειτουργικά στοιχεία, 
ερμηνεία, κριτική, μετασχηματισμός μέρος του κειμένου)

 Μεταναγνωστική (συνολική θεώρηση του κειμένου, παραγωγή λόγου)

Προσέχουμε:
 Δεν διδάσκουμε τυποποιημένες γνώσεις σχετικά με τα διδασκόμενα 

θέματα. 
 Δεν απαιτούμε την μηχανιστική αναπαραγωγή συγκεκριμένων 

απόψεων/στερεοτύπων ή προκατασκευασμένων ερμηνειών.



Σχεδιασμός Παραγωγής Λόγου (2 διδ. ώρες)

Από την μικροδομή της πρότασης στη μακροδομή του κειμένου

Καθορισμός επικοινωνιακής περίστασης 
κειμενικό είδος/τύπος – θέμα –συνομιλιακοί ρόλοι - τρόπος (μέσο, δίαυλος)

Παραγωγή ιδεών Οργάνωση ιδεών

(Καταιγισμός ιδεών)                        (στη βάση της επικοινωνιακής  

περίστασης)

Σύνθεση κειμένου

(Πρώτη γραφή)



Ανασχεδιασμός κειμένου παραγωγής λόγου (2 διδ. ώρες)

Βελτίωση του κειμένου

(εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων)

Επανεγγραφή 

(εστίαση στην παρουσίαση)

Αναστοχασμός

(αξιολόγηση κειμένων & αναστοχασμός)





Νεοελληνική Λογοτεχνία Α΄ και Β΄ ΓΕ.Λ



Ειδικότερα για την Α΄ Τάξη

 Δύο (2) θεματικές ενότητες, «Τα φύλα στη λογοτεχνία», «Παράδοση και 
μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

 κείμενα τόσο από τη νεότερη και σύγχρονη όσο και από την παλαιότερη 
λογοτεχνία 

 να διδάσκονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) συνολικά.

 Τα γραμματολογικά στοιχεία, όταν κρίνονται απαραίτητα, διερευνώνται 
σταδιακά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των λογοτεχνικών κειμένων, σε 
συνάρτηση με αυτά και δεν αποτελούν αντικείμενο αποστήθισης. 

 Ποικίλες πρακτικές φιλαναγνωσίας.



Ειδικότερα για τη Β΄ Τάξη

 Στη Β΄ τάξη η Λογοτεχνία διδάσκεται με ελεύθερη επιλογή κειμένων από τον/την 
εκπαιδευτικό. 

 Συστάδες κειμένων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (θεματικά, τεχνοτροπικά, ιστορικά, 
γραμματολογικά, μορφικά, κ.λπ.),

 Μάθημα μαθητοκεντρικό και κειμενοκεντρικό, που επιτρέπει στη σχολική τάξη να 
κατανοεί και να συνομιλεί με τα θέματα και τους τρόπους της λογοτεχνικής 
αναπαράστασης θεμάτων

 Τα κριτήρια με τα οποία αποτιμάται η πληρότητα των απαντήσεων των μαθητών και των 
μαθητριών είναι: 

• α) η ποιότητα (αλήθεια και ακρίβεια των δεδομένων), 

• β) η ποσότητα (η επάρκεια των στοιχείων), 

• γ) η συνάφεια του περιεχομένου με τον επικοινωνιακό στόχο και

• δ) η σαφήνεια σε επίπεδο έκφρασης και διατύπωσης του περιεχομένου



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Προκειμένου, οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να 
ανταποκρίνονται στις διαδικασίες κατανόησης των κειμένων και στις 
διαδικασίες παραγωγής λόγου, προτείνεται στη διδασκαλία του 
μαθήματος να αξιοποιηθεί το Γλωσσάρι

όρων που υπάρχει στον Φάκελο Υλικού «Εμείς και οι άλλοι…» για τη Γ΄ 
τάξη ΓΕΛ. Το Γλωσσάρι επικαιροποιεί όρους που αξιοποιούνται στα 
εκπαιδευτικά υλικά και εξασφαλίζει μια συμφωνία στο περιεχόμενο τους. 
Σε καμιά περίπτωση οι όροι αυτοί δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης.



Το σχήμα απεικονίζει την πορεία 

από τον συγγραφέα στο κείμενο κι 

από το κείμενο στον αναγνώστη 

στην ιστορία της κριτικής κατά τον 

περασμένο αιώνα.

Η επικοινωνιακή αντίληψη δεν είναι 

εμφανής μόνο στα ΠΣ της γλώσσας 

αλλά και σε αυτά της λογοτεχνίας. Στην 

περίπτωση αυτή μετατοπίζεται η 

έμφαση από τον συγγραφέα στον 

μαθητή ως αναγνώστη και στην 

ανάγνωση ως μια δυναμική 

διαδικασία, αλλά και στον μαθητή ως 

συγγραφέα (Νικολαΐδου, 2009, 61)

Η θεωρία ως φορέας μετασχηματισμού και μετεξέλιξης του διδασκόμενου αντικειμένου



ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Ιστορική προσέγγιση

 Νέος τρόπος αντίληψης της 
ιστορικότητας: η ιστορικότητα της 
λογοτεχνίας ως θεσμού, η ιστορικότητα 
του συγγραφέα η ιστορικότητα του 
εκάστοτε αναγνώστη (Κουντουρά Ν., 
2002).

 Έμφαση στην ευρύτερη ιστορικότητα της 
στιγμής πρόσληψης αλλά και της στιγμής 
συγγραφής (εξέταση του γενικότερου –
ιδεολογικού πλαισίου μέσα στο οποίο 
δημιουργήθηκε το κείμενο).

 Κέντρο βάρους: το τρίπτυχο 
συγγραφέας, κείμενο, αναγνώστης στην 
πλήρη ιστορική του διάσταση

Ποιητολογική προσέγγιση

• Έμφαση στις δεξιότητες διευρυμένης 
ανάγνωσης, με εργαλεία και της ποιητικής, και 
στην τάξη ως ενεργή αναγνωστική κοινότητα. 

• Στόχος: η φιλαναγνωσία και η ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και του αφηγηματικού 
γραμματισμού.

• Παιγνιώδεις δραστηριότητες αναγνώρισης και 
τροποποίησης των αφηγηματικών συμβάσεων 
(κειμενοκεντρική αντίληψη)

• Δημιουργικές δραστηριότητες με έμφαση στην 
αυθεντικότητα και τη βιωματικότητα
(επικοινωνιακή αντίληψη)

 Κέντρο βάρους: ο αναγνώστης ως συν-
αφηγητής και συν-συγγραφέας και η 
αναγνωστική κοινότητα



Παραδοσιακό διδακτικό μοντέλο Σύγχρονο διδακτικό μοντέλο

Ερμηνευτική 
προσέγγιση Η ερμηνευτική ως 

σύστημα κανόνων με 
στόχο την εξακρίβωση 
ενός σταθερού και 
μοναδικού νοήματος.

Κέντρο βάρους: το 
κείμενο

Έμφαση στην ερμηνευτική πολλαπλότητα. Ο ρόλος του 
ερμηνευτή ως ενεργού υποκειμένου παραγωγής νοήματος.
Οι νέες θεωρίες επιδιώκουν τη «διάλυση» του κειμένου και 
την ανασύνθεσή του με τα «δομικά υλικά» του (με το θέμα, 
τα πρόσωπα, την πλοκή, το χρόνο, το ύφος κ.ά)
Κέντρο βάρους: το κείμενο όπως προσλαμβάνεται από τον 
αναγνώστη (επικοινωνιακή αντίληψη).

Ο συγγραφέας ενδιαφέρει μόνο ως παντογνώστης ή ως 
λυρικό «εγώ» (Riffaterre). «Ο θάνατος του συγγραφέα» (R. 
Barthes, 1968). Κρίση του υποκειμένου (20ος αι.). 
Αυτονόμηση του κειμένου από τον συγγραφέα που 
μετατρέπεται στον πρώτο αναγνώστη του. 
Όταν το κείμενο περνά σε άλλα πολιτιστικά ή ιστορικά 
συμφραζόμενα, αποκτά νέες σημασίες (Gadamer).
Κριτικός πολιτιστικός γραμματισμός με έμφαση στις 
συμβολικές πρακτικές οργάνωσης του νοήματος.

Κέντρο βάρους: ο πολιτισμός ως σημειωτικό σύστημα 
(κοινωνικοπολιτισμική αντίληψη) και ως πεδίο 
«κατασκευής» ταυτοτήτων



Γ΄ΘΕΜΑ: γλώσσα/μορφή του λογοτεχνικού κειμένου
(από τον διδάσκοντα/-ουσα)

• 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. 

• Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 20 μονάδες



Γ΄ΘΕΜΑ: Παραδείγματα 1

 Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε το ρητορικό ερώτημα που διατυπώνεται στο ποίημα.

 -Γ1. «μέρες βαρυές, πάνω κάτω τριγυρνώ» (Τα παράθυρα, Καβάφης): ποιο σχήμα λόγου 
χρησιμοποιείται στο στίχο; Ποια συναισθηματική κατάσταση εκφράζεται μέσα από αυτό; (10 μον.)                                                                                                     
-Γ2. Ο Καβάφης αξιοποιεί συχνά στα ποιήματά του ως σημείο στίξης τη διπλής παύλα. Να την 
εντοπίσετε στο ποίημα και να σχολιάσετε τη λειτουργία της.            

 -Γ1. Ένα από τα κύρια γνωρίσματα του Καρυωτάκη είναι ο αυτοσαρκασμός (η σκληρή ειρωνεία με 
στόχο τον εαυτό του). Να εντοπίσετε δύο παραδείγματα αυτοσαρκασμού στο ποίημα(10 μον.)                                                                                                                           
-Γ2. Να γράψετε τρεις (3) λόγιες και δύο (2) λαϊκές λέξεις του ποιήματος. (10 μον.)

 Να αναφέρετε το γραμματικό πρόσωπο στο οποίο γίνεται η αφήγηση. Είναι κατά τη γνώμη σας 
επιτυχής η επιλογή αυτού του γραμματικού προσώπου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

 Μέσα από ποιους αφηγηματικούς τρόπους σκιαγραφείται ο ήρωας; (μέσα από την περιγραφή του, 
τη διήγηση πράξεών του, τον μονόλογό του… ή τον διάλογό του με άλλα πρόσωπα)

 Να διακρίνετε τα δύο (2) χρονικά επίπεδα της αφήγησης. Να εντοπίσετε το κύριο επεισόδιο σε ένα 
από αυτά. Σε τι αφορά;

 Με ποιο κυρίαρχο μέσο (σχήμα) ο Ροΐδης ειρωνεύεται/υποσκάπτει την εικόνα του «ευαίσθητου» 
ήρωά του; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με δύο παραδείγματα από το κείμενο. (το σχήμα 
«ένας – πολλοί»)



 Η ποίηση του Σικελιανού διακρίνεται για τον μεγαλόπνοο χαρακτήρα της. Να 
εντοπίσετε μορφικά και λεξιλογικά στοιχεία στην Ιερά Οδό που το 
αποδεικνύουν.

• σχήματα λόγου, επιλογές λέξεων, χρήση της στίξης κλπ. 

• δεξιοτεχνική αφηγηματική οργάνωση του ποιήματος, περίπλοκη και 
μακροπερίοδη συντακτική ανάπτυξη 

• μεγάλος πλούτος εκφραστικών μέσων: πολλές μεταφορές, μεγάλες παρομοιώσεις, 
πλούσιους επιθετικούς προσδιορισμούς, ζωντανές εικόνες-

• Γλώσσα του ποιήματος είναι η δημοτική με πολλά ιδιωματικά στοιχεία: π.χ. 
αβασκαντήρα, κάματον, οκνούσε, πιδέξιο, ρείπια, αθεμωνιές, αγνάντια, 
ακλούθααν, πλάγι, μούχρωμα κλπ.)

Γ΄ΘΕΜΑ: Παράδειγμα δραστηριότητας για την τάξη



Δ΄ΘΕΜΑ: ερμηνεία λογοτεχνικού κειμένου και παραγωγή λόγου
(από Τράπεζα Θεμάτων)

• Το τέταρτο θέμα 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.

• Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.



Δ΄ΘΕΜΑ: Παραδείγματα (από Τράπεζα Θεμάτων 2020-2021)

 Ο Παναγής Βιολάντης, πατέρας της Στέλλας, συναντά κάποια από τις ημέρες του εγκλεισμού της κόρης 
του έναν γνωστό του, ο οποίος τον ερωτά για το τι συμβαίνει με την κόρη του, «διότι κυκλοφορούν 
διάφορες φήμες». Διατύπωσε την, κατά τη γνώμη σου, απάντηση του Βιολάντη, λαμβάνοντας υπόψη 
σου τον χαρακτήρα του, όπως παρουσιάζεται στο κείμενο σε 150-200 λέξεις. [Γρ. Ξενόπουλος]

 Ποια συναισθήματα και ποιες σκέψεις σου γεννά η ανάγνωση του αποσπάσματος; Να απαντήσεις σε 
150-200 λέξεις, με κατάλληλους κειμενικούς συσχετισμούς. [Η καγκελόπορτα, Φραγκιάς Α.]

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης των δύο προσώπων (ποιητικού υποκειμένου-αγαπημένης), 
όπως παρουσιάζονται στο ποίημα, και ποια συναισθήματα σάς προκαλούν; Να απαντήσετε σε ένα 
κείμενο 150-200 λέξεων. [Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας, Λειβαδίτης Τ.]

 Τα παιδιά είναι πάντα τα μεγαλύτερα θύματα της πολεμικής βαρβαρότητας. Με βάση το δεδομένο αυτό, 
ποιες σκέψεις και ποια συναισθήματα σάς δημιουργεί η θυσία ενός μικρού αγωνιστή; Ποιες 
ιδιαιτερότητες πιστεύετε ότι τη διακρίνουν από τη θυσία ενός ενήλικα; Να καταγράψετε τις απόψεις 
σας σε ένα κείμενο 150-200 λέξεων. [Ελεγείο1 πάνω στον τάφο ενός μικρού αγωνιστή, Ν. Βρεττάκος].

 Ποιο φαινόμενο «καταγγέλλει» ο ποιητής και κατά πόσο το αίτημά του για ισότητα και αδελφοσύνη 
εξακολουθεί να είναι επίκαιρο; Να διατυπώσετε την απάντησή σας σε ένα κείμενο 100 – 200 λέξεων. [Ο 
Μαύρος Άγιος , Γ. Ρίτσος].

 Να υποθέσεις ότι είσαι ο Ντίνος και να συντάξεις μια σελίδα από το ημερολόγιό του, όπου θα 
παρουσιάζεις τα συναισθήματα και τις σκέψεις του σε σχέση με τα γεγονότα που συμβαίνουν στο σπίτι 
του (100 – 200 λέξεις). [Αδέσποτος, Ε. Πριοβόλου]



Σχετικά ΦΕΚ και Οδηγίες Υ.ΠΑΙ.Θ.-Ι.Ε.Π.

• ΦΕΚ 4402Β/23-09-2021

https://drive.google.com/file/d/19fQdT--8Wu-cZbDXteH_YKzMgZGufF51/view?usp=sharing

• ΦΕΚ 4134/9-09-2021 

https://drive.google.com/file/d/18VHS9XziRd3ZhHKRqBe11Hslpr2y0DCK/view?usp=sharing

• ΦΕΚ 4254/15-09-2021 

https://drive.google.com/file/d/1VOh7uzrf_m8lUjmclBEakA4NMnLbScng/view?usp=sharing

• Οδηγίες ΥΠ.ΑΙ.Θ. – Ι.Ε.Π. 116804/Δ2/17-09-2021

https://drive.google.com/file/d/1h7mEY9jlGur0l8HsOM5T5OyeyprwT6Fa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19fQdT--8Wu-cZbDXteH_YKzMgZGufF51/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18VHS9XziRd3ZhHKRqBe11Hslpr2y0DCK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VOh7uzrf_m8lUjmclBEakA4NMnLbScng/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h7mEY9jlGur0l8HsOM5T5OyeyprwT6Fa/view?usp=sharing



