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Καλές πρακτικές διδασκαλίας

1.  Παιδαγωγικό κλίμα

 Συνεργασία με μαθητές (Εμψύχωση μαθητών, ενθάρρυνση, επιβράβευση)

2. Σύνδεση διδασκαλίας με στόχους ΠΣ 

 Η διδασκαλία στη λογοτεχνία και γλώσσα όχι ως άθροισμα κειμένων και 
γνώσεων προς απομνημόνευση αλλά ως σύνολο στόχων: καλλιέργεια γλωσσικών, 
επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων και γραμματισμένα…

 Στα Αρχαία Λυκείου: Κειμενοκεντρική-επικοινωνιακή προσέγγιση (Κατανόηση, 
ερμηνεία, οργάνωση και σύγκριση κειμένων /ιδεών/αξιών, σύνδεση με το σήμερα)

 Γλώσσα Λυκείου: Κειμενοκεντρική-επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας, 
διδασκαλία των νέων κειμενικών – ψηφιακών-υβριδικών ειδών

 Ιστορία Λυκείου: όχι έτοιμη αφήγηση αλλά σύνθεση αφηγήσεων:   (με θεματική 
ανάλυση,  εξηγήσεις, επιχειρηματολογία, διασταύρωση των πηγών, αποκάλυψη 
των σχέσεων της αφήγησης με τα ίχνη των τεκμηρίων. Να συνειδητοποιήσουν οι 
μαθητές ότι η συγγραφή της Ιστορίας γίνεται με ποικίλους τρόπους, με ποικίλες 
προθέσεις και ποικίλους αποδέκτες). 



3. Προγραμματισμός : τι θα διδάξω (στόχους)

4. Διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου (ως project)

5. Εμπλουτισμός με Τέχνη. Για γνωστικούς στόχους ή και αλλαγής στάσεων. 
«Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» = δυνατότητα 
εφαρμογής σε όλα τα μαθήματα για υπέρβαση δυσλειτουργικών στερεοτύπων

6. ΤΠΕ (αξιοποίηση δεξιοτήτων μαθητών-συνεργασία), «αλληλο-
διδασκαλία», ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

7. Διαφοροποιημένη διδασκαλία (στόχους, ασκήσεις,αξιοποίηση
διαφορετικών ενδιαφερόντων)

8. Συμμετοχικές και βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές: Ερμηνευτικός 
διάλογος, εργασίες σε ομάδες, βιωματικά παιχνίδια ρόλων, παιγνιώδεις 

ασκήσεις, δραματοποίηση κλπ.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ



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



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

Ιστορική 
προσέγγιση

Έμφαση στο γραμματολογικό 
κέλυφος (ιστορικισμός):
• παράταξη συγγραφέων σε 

χρονολογική σειρά, 
• ένταξη των έργων σε μια 

σειρά ομοειδούς παραγωγής, 
• έμφαση στον λογοτεχνικό 

κανόνα, 
• βιογραφισμός, 
• γραμματολογική προσέγγιση.

Κέντρο βάρους: ο συγγραφέας 

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.

Για λόγους σχηματοποίησης μπορούμε να διακρίνουμε: 

(βλ. και Φρυδάκη Ε., 2003, 186 κ.εξ.)



Παραδοσιακό διδακτικό μοντέλο Σύγχρονο διδακτικό μοντέλο

Ποιητο-
λογική 
προσέγγιση

Έμφαση στην αισθητική 
αξία. 

Η «εργαστηριακή 
ανατομία» του κειμένου 
αποκλείει εκ των 
πραγμάτων τον 
αναγνώστη από την 
ερμηνεία (φορμαλισμός, 
δομισμός, Νέα Κριτική).

Κέντρο βάρους:               
το κείμενο και ο 
αναγνώστης ως 
παθητικός δέκτης

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



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 



Πως διδάσκουμε;
 Κατανόηση και ανταπόκριση στο κείμενο μέσα από ποικίλες 

δραστηριότητες (ατομικές/ομαδικές)-όχι η συσσώρευση γνώσεων 
για τη λογοτεχνία.

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παραγωγή λόγου εκ μέρους των 
μαθητών-αναγνωστών για κάθε κείμενο με δραστηριότητες:

Α) αναγνωστικής ανταπόκρισης, π.χ. σχολιασμός, σύγκριση, αξιολόγηση 
ιδεών,αξιών, στάσεων

Β) δημιουργικής γραφής (αναδιήγηση τμήματος της ιστορίας με άλλη 
οπτική, αλλαγή του τέλους της ιστορίας, κλπ.)



Διαδικαστικό μοντέλο των τριών φάσεων

Με ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που στοχεύουν α)να εξοικειώνουν τους 
μαθητές με έννοιες και ζητήματα που πραγματεύεται το 
κείμενο, β) να σκιαγραφούν το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο στο 
οποίο αυτό εγγράφεται, γ) να προετοιμάζουν τους μαθητές για 
ερωτήματα που θα απευθύνουν στα κείμενα που θα διαβάσουν 

ως βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η οργάνωση του 
μαθήματος. Όλες οι δραστηριότητες, που συνδέονται με αυτήν 
πριν από την ανάγνωση και μετά την ανάγνωση κειμένων, 
αποβλέπουν στη δημιουργία επαρκών αναγνωστών/στριών

Οι εργασίες και οι δραστηριότητες μετά την ανάγνωση είναι 
ποικίλες και έχουν ως στόχο την εμβάθυνση και 
διαπραγμάτευση του νοήματος

1η ΦΑΣΗ: 
ΠΡΙΝ   ΤΗΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ

2η ΦΑΣΗ: 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΤΩΝ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ

3η ΦΑΣΗ: 
ΜΕΤΑ    ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ



Η διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου στο σχολείο σύμφωνα με 
τη θεωρία της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης 
(Λύκειο, ΕΠΑΛ)

 αναμένεται οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση:

 - να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στο θέμα ή στο ερώτημα που οι ίδιοι πιστεύουν 

ότι 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... 

 - να συνυπολογίζουν τις απόψεις/ερμηνείες των συμμαθητών τους και να 

οδηγούνται στη διαμόρφωση μιας πιο πολύπλευρης ερμηνείας (ερμηνευτικός διάλογος)

 - να μιλούν και να γράφουν με όρους υπόθεσης και όχι ερμηνευτικής βεβαιότητας 

(υποθέτω ότι...) 

 - να ανασυνθέτουν σε γραπτό σχόλιο την οπτική που οι ίδιοι διαμόρφωσαν με την 

ολοκλήρωση της διαλογικής διαδικασίας



Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ΓΕ.Λ: 

«Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά την παραγωγή 
ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφενός να 
αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, 
αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες και στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου 
να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας 
τις προσωπικές τους θέσεις».

Ερμηνευτικό σχόλιο (γλωσσάρι όρων, φάκελος υλ. Λογοτεχνίας Γ΄ΓΕ.Λ)

«Είναι ένα γραπτό σχόλιο, περιορισμένης έκτασης, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
αφενός του βασικού, για τους/τις μαθητές/τριες, ερωτήματος/θέματος του 
κειμένου και αφετέρου της ανταπόκρισής τους σε αυτό. Στο ερμηνευτικό σχόλιο, ο/η 
μαθητής/-τρια δεν περιορίζεται στο «τι λέει το κείμενο» αλλά επεκτείνεται στο 
«τι σημαίνει για τον/την ίδιον/-α». Με τη συγγραφή του ερμηνευτικού σχολίου, 
διευκολύνεται η ανάδυση του «εγώ» και «ελέγχεται» σύνθετα ο βαθμός εκπλήρωσης του 
γενικού και των ειδικότερων σκοπών διδασκαλίας του μαθήματος».



Κειμενικοί Δείκτες (γλωσσάρι όρων, φάκελος υλ. Λογοτεχνίας 
Γ΄ΓΕ.Λ)

Είναι τα μορφικά στοιχεία του κειμένου, που συνιστούν το εξωτερικό 
περίβλημα αλλά και το σκελετό του. Περιλαμβάνουν: 

• το λογοτεχνικό γένος/είδος, 

• τις γλωσσικές επιλογές, 

• τους αφηγηματικούς τρόπους, 

• τις αφηγηματικές τεχνικές, 

• τη δομή/την πλοκή, 

• τους χαρακτήρες κ.ά. 

Η συνδυαστική ερμηνεία των κειμενικών δεικτών μάς βοηθά να            
διερευνήσουμε τις ανταποκρίσεις μας στο κείμενο και να του 
αποδώσουμε νόημα.



Συγκείμενο (γλωσσάρι όρων, φάκελος υλικού Λογοτεχνίας)

 Είναι το πλαίσιο αναφοράς του λογοτεχνικού έργου, δηλαδή τα ιστορικά, 
κοινωνικά και βιογραφικά/ιδεολογικά δεδομένα των συνθηκών της 
παραγωγής του. Τα στοιχεία του πραγματικού κόσμου που 
αναπαριστώνται στα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν το συγκείμενό τους 
και συμβάλλουν στην ερμηνεία τους. Τέτοια στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, 
η χωρο-χρονική τοποθέτηση (πού και πότε εκτυλίσσεται αυτό που 
διαβάζουμε), οι ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του 
χρόνου συγγραφής, η πολιτεία και το δίκαιο της (άγραφο ή γραπτό), ο 
πολιτισμός, η κουλτούρα και η θρησκεία, όπως μετουσιώνονται σε 
διαδεδομένες αντιλήψεις, παραδόσεις και ήθη. Όλα αυτά υποδηλώνονται 
στο κείμενο είτε συνδυαστικά είτε επιλεκτικά.



 Αξιοποίηση στοιχείων συγκειμένου [cotext]: Στη λογοτεχνία, κάποιοι 
μελετητές εντάσσουν στον όρο context τόσο εξωκειμενικά στοιχεία
(το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο γράφτηκε το έργο) όσο και τα 
ενδοκειμενικά που υποδεικνύουν την πραγματικότητα που αναπαριστά. 
Επιπλέον υπάρχει το συγκείμενο του αναγνώστη.

 Το περικείμενο [context] (εισαγωγικό σημείωμα, τίτλος, συγγραφέας, 
χρόνος έκδοσης, προμετωπίδα, υπογραφή κ.α.) μπορεί να περιέχει 
στοιχεία συγκειμένου (πληροφορίες για την πραγματικότητα που 
συμβάλλουν στην ερμηνεία). Το περικείμενο λειτουργεί σαν «πυξίδα» που 
μας βοηθά να βρούμε προσανατολισμό μέσα στο λογοτεχνικό έργο, είτε 
πρόκειται για ποίημα είτε για πεζό κείμενο.

 Αξιολόγηση σχολίου: Οι κειμενικοί δείκτες και το συγκείμενο
αξιολογούνται μόνο στο βαθμό που συμβάλλουν στην ερμηνεία του 
κειμένου και δεν αποτιμώνται αυτόνομα, δηλαδή ως τεκμήρια γνώσης 
και χρήσης της σχετικής ορολογία. Το ερμηνευτικό σχόλιο αποτιμάται 
ως συνολικό αποτέλεσμα βάσει κριτηρίων.



Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου



Οι θεματικοί άξονες του Φακέλου του μαθητή είναι 
δεσμευτικοί. Όμως: 

 Οι διδάσκοντες μπορούν να διαμορφώνουν το δικό τους υλικό σε 
θεματικές ενότητες που συγκροτούν οι ίδιοι. 

 Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να αναπτύσσουν κριτικό προβληματισμό. 

 Δεν διδάσκουμε τυποποιημένες γνώσεις σχετικά με τα διδασκόμενα 
θέματα. 

 Δεν απαιτούμε την μηχανιστική αναπαραγωγή συγκεκριμένων 
απόψεων/στερεοτύπων ή προκατασκευασμένων ερμηνειών. 



Διδακτέα - εξεταστέα ύλη 

 Η εξέταση των μαθητών και μαθητριών είναι ενιαία για τη Νεοελληνική 
Γλώσσα και τη Λογοτεχνία στη Γ΄τάξης Γενικού Λυκείου, και γίνεται 
σε αδίδακτα κείμενα, λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά. 

 Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες με τις οποίες υπηρετείται 
και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος με βάση το Πρόγραμμα 
Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό 



Πολυτροπικότητα

 Πολυτροπικό είναι το κείμενο εκείνο που χρησιμοποιεί για τη 
μετάδοση μηνυμάτων συνδυασμό σημειωτικών τρόπων. Για 
παράδειγμα, τα περισσότερα κείμενα των σχολικών βιβλίων, του 
ημερήσιου τύπου ή της τηλεόρασης είναι πολυτροπικά, αφού συχνά 
συνδυάζουν γλώσσα και εικόνα ήχο και μουσική. (Ε. 
Χοντολίδου, Γλωσσικός Υπολογιστής 1999, 1: 115-117). 

 Π.χ. εικόνες, βίντεο, power point, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, 
σκίτσα, κόμικ, αφίσες, χάρτες κ.ά. 

 Έμφαση στις μαθησιακές διαδικασίες 



Έμφαση στις μαθησιακές διαδικασίες (Συνοπτικά)

 Α. Διαδικασίες κατανόησης του νοήματος, της οργάνωσης και της μορφής των 
κειμένων 

 Α1. Εντοπισμός και αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών των κειμένων 

 Α2. Ερμηνεία και μετασχηματισμοί των κειμένων 

 Α3. Κριτικός στοχασμός/αξιολόγηση των κειμένων /Σύγκριση κειμένων 

 Α4. Αναστοχασμός σχετικά με ακολουθούμενες στρατηγικές κατανόησης 
κειμένων 

 Β. Διαδικασίες παραγωγής γραπτού, προφορικού και πολυτροπικού λόγου: 
Μετασχηματισμοί κειμένων 

 Β1. Σχεδιασμός και οργάνωση των κειμένων 

 Β2. Σύνθεση κειμένων (συγγραφική φάση) 

 Β3. Αναθεώρηση – Δημοσίευση των κειμένων 

 Β4. Αναστοχασμός σχετικά με τις ακολουθούμενες στρατηγικές παραγωγής 
λόγου / μετασχηματισμού των κειμένων 



Γλωσσάρι όρων Γλώσσας Γ΄τάξης Γενικού Λυκείου

 Το Γλωσσάρι δεν το απομνημονεύει ο μαθητής – δεν μαθαίνει τη 
μεταγλώσσσα - αλλά εξοικειώνεται με τη χρήση του και το χρησιμοποιεί 
στην κατανόηση των κειμένων ώστε να αποφύγει τις σχοινοτενείς 
περιγραφές αξιοποιώντας τη σχετική ορολογία. 

 Το Γλωσσάρι είναι “υπερκείμενο” του λοιπού υλικού 

 Στο λήμμα «Η ρητορική της επιχειρηματολογίας» παραπέμπεται ο 
μαθητής στο βιβλίο της Γ΄ Λυκείου στη θεωρία της πειθούς για να 
κατανοήσει πληρέστερα το Γλωσσάρι (βλ. Έκφραση - Έκθεση Γ’ Λυκείου, 
Τεύχος Γ’, σσ. 7-98) 

 Παραπέμπεται ο μαθητής που θέλει να μελετήσει την τροπικότητα
(επιστημική-δεοντική) και την σύνδεση των προτάσεων (Παράταξη, 
Υπόταξη & Ασύνδετο σχήμα) στην Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσας 
(ΓΝΕΛ) του Γυμνασίου. 



Κειμενικά είδη 

Σύμφωνα με τη σχολική Γραμματική της ΝΕΓ, από τα γένη λόγου:

 ΑΦΗΓΗΣΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ παράγονται τα 
«κειμενικά είδη» ή «είδη λόγου». Ωστόσο, σύμφωνα με το ΠΣ: 

 ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (genres) καταγράφονται ΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: 

 1. αφήγησης (ακολουθία προσώπων ή γεγονότων στο χώρο και στον 
χρόνο): π.χ. προσ. διήγηση 

 2. περιγραφής (ταξινόμηση των πραγμάτων): π.χ. προσωπ.-καθημ.-
τεχνικές περιγραφές 

 3. εξήγησης (ακολουθία των φαινομένων σε σχέσεις χρονικότητας ή 
αιτιότητας): πως και γιατί 



 4. επιχειρηματολογίας (να πείσουν για την αποδοχή μιας άποψης): π.χ. 
δοκίμια, συζητήσεις 

 5. οδηγιών (λογική ακολουθία δραστηριοτήτων ή συμπεριφορών): π.χ. 
εγχειρίδια χρήσης 

 ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ: Άρθρα, επιστολές, δοκίμια, μαρτυρίες, 
συνεντεύξεις, κριτικές, σκίτσα κ.ά. 

 ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Δομικά, οργανωτικά, λεξικογραμματικά, 
ρητορικά (όχι απλή αναγνώριση αλλά αξιολόγησή τους σε σχέση με το 
επικοινωνιακό πλαίσιο, την πρόθεση του συγγραφέα και τη λειτουργία και 
την αποτελεσματικότητά τους) -Σημαντική αλλαγή 

 Γενετικά σύνθετα προϊόντα: Υβριδικά κείμενα. Π.χ. ιστοσελίδες 



Κειμενικοί Δείκτες / Διαρθωτικές λέξεις / Σχήματα λόγου σε μη 
λογοτεχνικά κείμενα

 Οι κειμενικοί δείκτες, λοιπόν, είναι ενδείξεις των σχέσεων που υπάρχουν στο 
κείμενο οι οποίες διακρίνονται σε: 

 σχέσεις διαδοχικότητας: διαδοχική σχέση μεταξύ μονάδων, από τη μικρότερη 
στη μεγαλύτερη. Δηλώνουν επίσης τη γραμμική υφή του λόγου, τη μετάβαση 
από το προηγούμενο στο επόμενο, την αρχή-μέση-τέλος κάθε μονάδας, την 
επαγωγική ανάλυση από το μέρος στο όλο, 

 σχέσεις λογικής πληροφορίας: μεταδίδουν ουσιαστικό περιεχόμενο και δεν 
αφορούν απλά γειτνιάσεις, 

 σχέσεις προθετικότητας: δείχνουν γιατί ο ομιλητής/συγγραφέας αναφέρεται σ’ 
αυτό για το οποίο γίνεται λόγος (θέση→ αιτιολογία → συμπέρασμα) 
(Γεωργακοπούλου/Γούτσος, 2011). 

 Ως προς τη μορφή, οι κειμενικοί δείκτες μπορεί να είναι σύνδεσμοι, επιρρήματα, 
επιρρηματικές φράσεις, μόρια, παρενθετικές φράσεις, μεταγλωσσικές εκφράσεις 
(άκου να δεις, να σου πω κάτι, κλπ.) κ.ά. Οι  σύνδεσμοι και τα επιρρήματα εκτός 
από κειμενικοί δείκτες λειτουργούν και μέσα στην πρόταση. 



Οι λειτουργίες της γλώσσας

 Αναφορική γλώσσα (κυριολεκτική, δηλωτική, λογική, πληροφοριακή) στην 
αναφορική γλώσσα το μήνυμα δεν χρειάζεται ερμηνεία, μας δίνεται καθαρά 
κυριολεκτικά και έχει να κάνει με την κοινή αντίληψη όλων μας για τον κόσμο. 
Σκοπός του πομπού σε αυτήν την περίπτωση είναι η πληροφόρηση και μόνο, χωρίς 
ιδιαίτερα καλολογικά στοιχεία και σχήματα λόγου. Εστίαση στο «τι» λέγεται 
(περιεχόμενο) και όχι στο «πως» λέγεται (μορφή).

 Ποιητική γλώσσα (μεταφορική, συνυποδηλωτική, συγκινησιακή, 
συναισθηματική, εκφραστική) στην ποιητική γλώσσα έχουμε συναισθηματικές 
αποχρώσεις, γι’ αυτό παρατηρείται στον λόγο ζωντάνια και παραστατικότητα. 
Σκοπός του πομπού δεν είναι μόνο η πληροφορία (το μήνυμα), αλλά και η 
προσέλκυση του δέκτη. Δηλαδή, περισσότερο μας ενδιαφέρει εδώ η μορφή με την 
οποία διατυπώνεται το μήνυμα, παρά το ίδιο το μήνυμα (η πληροφορία). Εστίαση 
στο «πως» λέγεται (μορφή) και όχι στο «τι» λέγεται (περιεχόμενο). 



Α. Επιστημική τροπικότητα
Α. Επιστημική τροπικότητα:Η επιστημική τροπικότητα καλύπτει ένα φάσμα σημασιών 
σχετικών με τη βεβαιότητα του ομιλητή γι’ αυτό που λέει, που στο ένα του άκρο βρίσκεται η 
υπόθεση και στο άλλο η ρητά δηλωμένη βεβαιότητα. Ορισμένες από αυτές τις σημασίες είναι 
οι εξής: 

α. Υπόθεση: Εκφράζεται η υπόθεση του ομιλητή γι’ αυτό που λέει. 

Εκφέρεται με: να + υποτακτική, -αν, εάν, άμα, έτσι και, ας + οριστική πολλών χρόνων κ.ά. 

β. Δυνατότητα: Εκφράζεται από τον ομιλητή αυτό που είναι δυνατό να γίνει. 

Εκφέρεται με: μπορεί + υποτακτική, -ίσως + υποτακτική, -θα + οριστική κ.ά. 

γ. Πιθανότητα: Εκφράζεται από τον ομιλητή η πιθανότητα να γίνει αυτό που λέει. Από αυτή 
την άποψη είναι πιο ισχυρή από τη δυνατότητα. 

Εκφέρεται με: πρέπει + υποτακτική, θα + οριστική κ.ά. 

δ. Βεβαιότητα: Εκφράζεται από τον ομιλητή βεβαιότητα γι’ αυτό που λέει. 

Εκφέρεται: με απλή οριστική και συνοδεύεται συχνά από εκφράσεις (επιρρήματα κτλ.) που 
δηλώνουν βεβαιότητα. 

Η επιστημική τροπικότητα σε ανιούσα πορεία: 

1. Υπόθεση 2. Δυνατότητα 3. Πιθανότητα 4. Βεβαιότητα 



Β. Δεοντική τροπικότητα
Η δεοντική τροπικότητα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σημασιών σχετικών με την προσδοκία 
πραγματοποίησης αυτών που λέει ο ομιλητής, που στο ένα άκρο του βρίσκεται η απλή 
επιθυμία και στο άλλο η υποχρέωση. Ορισμένες από αυτές τις σημασίες είναι οι εξής: 

α. Επιθυμία: Εκφράζεται από τον ομιλητή η επιθυμία του υποκειμένου. 

Εκφέρεται συχνά με: το ρήμα θέλω + υποτακτική. 

β. Ευχή: Εκφράζεται από τον ομιλητή η επιθυμία του υποκειμένου ως ευχή. Είναι πιο ισχυρή 
από την τροπικότητα της επιθυμίας. 

Εκφέρεται με: απλή υποτακτική (και εκφράσεις που δείχνουν πως πρόκειται για ευχή και όχι 
προσταγή) και με τα ας, να, μακάρι, που + υποτακτική, 

γ. Πρόθεση: Εκφράζεται από τον ομιλητή η πρόθεση του υποκειμένου να κάνει μια ενέργεια. 

Εκφέρεται με: ρήματα που δηλώνουν πρόθεση (στοχεύω να, σκοπεύω να, προτίθεμαι να, λέω 
να κτλ.) + υποτακτική. 

δ. Υποχρέωση: Εκφράζεται από τον ομιλητή η ανάγκη, η υποχρέωση του υποκειμένου να κάνει 
μια ενέργεια. 

Εκφέρεται με: προστακτική, με το απρόσωπο ρήμα «πρέπει» και με ανάλογες εκφράσεις 
(είναι ανάγκη, είναι υποχρεωμένος κτλ.) + υποτακτική. 

 Η δεοντική τροπικότητα σε ανιούσα πορεία: 

1. Επιθυμία 2. Ευχή 3. Πρόθεση 4. Υποχρέωση 



Μεθοδολογία αξιοποίησης των 
πηγών στο μάθημα της Ιστορίας



Ως προς το ιστορικό πλαίσιο επισημαίνεται ότι αυτό 

συναπαρτίζεται από δομικές έννοιες, που πρέπει να αποτελούν 

και τους βασικούς άξονες της αφήγησης και της διδασκαλίας: 

 συνέχεια – ασυνέχεια 

 αλλαγή 

 χρόνος (ιστορικοί χρόνοι, χρονολόγηση) 

 πηγές – τεκμήρια 

 αιτιότητα (πολλαπλότητα - πολυπλοκότητα) 

 συνέπειες (αποτελέσματα) 

 συνθήκες (περιστάσεις, ιστορικό πλαίσιο) 



Κειμενοκεντρική-επικοινωνιακή προσέγγιση

 Η χρήση των ιστορικών πηγών στη σχολική τάξη, με την αξιοποίηση 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μελέτης, επιτρέπει την άμεση συμμετοχή 
των μαθητών σε διαδικασίες διερεύνησης και οικοδόμησης της ιστορικής 
γνώσης. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει στοιχεία για το προς 
διερεύνηση ζήτημα, να διακρίνει επιμέρους πτυχές, να καταγράψει τρόπους 
επικοινωνίας του παρελθόντος, να κατανοήσει αιτιώδεις σχέσεις στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου, να συνειδητοποιήσει την πολυπλοκότητα του 
ιστορικού παρελθόντος. Η διαδικασία ανατροφοδότησης επιτρέπει την αναζήτηση 
απαντήσεων με την ενεργό εμπλοκή του /της μαθητή/-τριας. Στάδια διδασκαλίας:

1. Εξωκειμενική προσέγγιση
2. Εσωκειμενική προσέγγιση 
3. Διακειμενικότητα
4. Σύνθεση 
5. Δημιουργικές δραστηριότητες



Για την κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση των γραπτών πηγών είναι 

απαραίτητο οι μαθητές/τριες να γνωρίζουν τα εξής στοιχεία (R. 

Stradling, 2001):

• τη διαφορά ανάμεσα στις πρωτογενείς και τις δευτερογενείς πηγές, σε σχέση με το 
πρόβλημα της αξιοπιστίας τους

• τη σημασία της διερεύνησης για στοιχεία κι ενδείξεις σχετικά με το από πού και πώς 
είχε ο δημιουργός της πηγής πληροφορίες για τα όσα αναφέρει, την εγκυρότητα δηλαδή 
και την αξιοπιστία της πηγής

• τη συσχέτιση των προθέσεων, της θέσης και του ρόλου του δημιουργού με τις οπτικές 
του

• την αξία της προηγούμενης γνώσης και του ιστορικού πλαισίου της πηγής για την 
αξιολόγησή της

• τον εντοπισμό κενών ή σιωπών (γεγονότα, ημερομηνίες, ονόματα κ.λπ.) που θα ήταν 
απαραίτητα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της

• την αναζήτηση άλλων πηγών, που είναι αναγκαίες για διευκρινίσεις, κάλυψη κενών 
και διασταύρωση των πληροφοριών.



Κριτήρια τυπολογίας πηγών:

η εγγύτητα της πηγής με το γεγονός που περιγράφει, το είδος της 

πηγής, η μορφή, τα υλικά κατασκευής, η προέλευση και η χρήση της 

Με κριτήριο το είδος τους (Δ. Μαυροσκούφης, 2005, σ. 27–30) σε:

• γραπτές πηγές (επίσημα κρατικά έγγραφα, άλλα επίσημα έγγραφα, 
ανεπίσημα ιδιωτικά έγγραφα, γραπτές μνημονικές πηγές, εφήμερες 
πηγές, λογοτεχνία, ιστοριογραφικά κείμενα, κείμενα άλλων 
επιστημών κ.ά.).

• παραστατικές πηγές (οπτικές πηγές, ακουστικές – ηχητικές πηγές, 
απτικές πηγές – κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού, ιστορικοί τόποι).



Με κριτήριο την εγγύτητα(Δ. Μαυροσκούφης,2005 σ. 26):

 Πρωτογενείς ή άμεσες πηγές: «είναι εκείνες που προέρχονται από μια 
συγκεκριμένη περίοδο του παρελθόντος, σύγχρονη μ’ αυτή που μελετά ο ιστορικός». 
Άρθρα εφημερίδων, διπλωματικά έγγραφα , νόμοι, επίσημα στατιστικά στοιχεία, 
αυτούσιοι λόγοι επίσημων προσώπων και μαρτυρίες, ντοκουμέντα (όπως 
ημερολόγια, απογραφές, δημόσια έγγραφα ή συνεντεύξεις, αποτελέσματα ερευνών, 
αρχεία μελετών), νομίσματα, σφραγίδες, συνθήκες, πρακτικά, ανασκαφικά 
ευρήματα, φωτογραφίες, γελοιογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, καρτ ποστάλ, εικόνες 
κλπ. 

 Δευτερογενείς ή έμμεσες πηγές: «είναι οι μεταγενέστερες ερμηνείες». Νοούνται 
όλες οι αναφορές (άρθρα σε ιστορικά περιοδικά, βιβλία, κινηματογραφικές ταινίες, 
ιστοριογραφικά κείμενα, χρονογραφίες, πίνακες στατιστικοί, από ιστορικούς, χάρτες 
και άτλαντες, λογοτεχνικά έργα κλπ. ) που αναφέρονται στα υπό μελέτη θέματα και 
δημιουργήθηκαν σε ύστερο χρόνο κυρίως από ιστορικούς. Είναι κείμενα που 
παρουσιάζουν γενικεύσεις, αναλύσεις, συνθέσεις, ερμηνείες ή εκτιμήσεις δεδομένων 
ή πληροφοριών. Σημαντικότερες δευτερογενείς πηγές είναι τα ιστοριογραφικά έργα.



Βήματα για την επεξεργασία των πηγών(Μαυροσκούφης,2005) 

Βασικά ερωτήματα: 
1.Θέμα – περιεχόμενο 
2.Κατηγορία και είδος 
3.Γνησιότητα 
4.Αυθεντικότητα 
5.Προέλευση (χρόνος – τόπος δημιουργίας / ανακάλυψης, δημιουργός) 
6.Ένταξη στο ιστορικό πλαίσιο 
Στοιχεία ανάλυσης και ερμηνείας: 
1.Κατανόηση (γλώσσα – ύφος, σύμβολα – κώδικες, ορολογία, κειμενικοί
δείκτες, τροπικότητα λόγου, σχήματα κλπ.)  
2.Αξιοπιστία – εγκυρότητα (θέση – ρόλος δημιουργού, σχέση με γεγονότα –
ακρίβεια, προθέσεις, κενά – παραλείψεις, προέλευση πληροφοριών κλπ) 
3.Ιδεολογική ανάλυση (πλαίσιο δημιουργίας, ιδέες, αξίες, πεποιθήσεις, 
οπτικές, προκαταλήψεις, αντιφάσεις, οπτικές  κλπ) 
4.Αποδέκτες / πρόσληψη (σύγχρονοι και μεταγενέστεροι) 
5.Πολυπρισματικότητα / διασταύρωση (ενίσχυση οπτικών ή ασυμφωνία) 
6.Σημασία (ερωτήματα, συνεισφορά στην κατανόηση του θέματος) 



Στάδια επεξεργασίας των πηγών(Α. Μαστραπάς,2008)

Εξωκειμενική προσέγγιση (κατηγορία/είδος, τεκμηρίωση 
προέλευσης, ένταξη στο ιστορικό πλαίσιο)

Ποιος είναι ο συντάκτης της πηγής;

 Ποιο είναι το ιστορικό – κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο την 
συντάσσει; Είναι φορέας συγκεκριμένης ιδεολoγίας; Ποιες 
κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές, θρησκευτικές ή άλλες 
δεσμεύσεις μπορεί να καθορίσουν την οπτική του γωνία; 

 Είναι σύγχρονος με τα γεγονότα, τα οποία περιγράφει ή 
ερμηνεύει (είναι αυτόπτης ή αυτήκοος μάρτυρας) ή απέχει 
χρονικά από τα γεγονότα; 



• Κειμενική προσέγγιση
 Τι πληροφορίες μας δίνει η πηγή; 

 Σε ποιες ερμηνείες προχωρεί ο συντάκτης της; Ποια μηνύματα στέλνει; 

 Τι δεν αναφέρεται; Πρόκειται για σκόπιμη αποσιώπηση;

 Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εξωκειμενικής προσέγγισης, πόσο έγκυρος 

κι αξιόπιστος μπορεί να είναι ο συντάκτης της πηγής;



• Διακειμενική προσέγγιση

 Συσχετισμός – αντιπαραβολή – σύγκριση πηγών: ευκαιρία για 

πολυπρισματική προσέγγιση της ιστορίας.

• Σύνθεση

 Σύνθεση των πληροφοριών και κριτική επεξεργασία τους: σύνθεση 

ιστορικών γνώσεων (σχολιασμός – ερμηνεία, χαρακτηρισμός ιστορικής 

προσωπικότητας, αποκωδικοποίηση τυχόν συμβόλων, έλεγχος 

αξιοπιστίας/εγκυρότητας πηγής, τεκμηρίωση, προέκταση – σύγκριση –

εξαγωγή συμπερασμάτων).

Η επεξεργασία των πηγών στην τάξη δεν προϋποθέτει απαραίτητα την 

εφαρμογή και των τεσσάρων προσεγγίσεων.



Χρήση αντικρουόμενων πηγών – κριτική προσέγγιση (Δ. Μαυροσκούφης, 2005): 

-τι συνέβη;

-πώς συνέβη; 

-ποιοι άρχισαν τη σύγκρουση;

-ποιοι είχαν δίκιο;

-ποιοι είχαν περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες να το αποδείξουν;

-ποιοι υπήρξαν πιο εκλεκτικοί και προσεκτικοί στους ισχυρισμούς τους;  

-εντοπισμός των περισσότερο έγκυρων και αξιόπιστων πηγών

-εντοπισμός πληροφοριακών κενών

-εντοπισμός και αξιολόγηση προκαταλήψεων πού έχουν οι δημιουργοί των πηγών  

-εντοπισμός και ταξινόμηση ομοιοτήτων και διαφορών στις διάφορες πτυχές του θέματος 

-εξαγωγή συμπερασμάτων



Σύνθεση γραπτής απάντησης μαθητή

 Αναφορά των σχετικών πληροφοριών του βιβλίου και παρεμβολή 
στοιχείων από τις πηγές, με χρονική και λογική σειρά (η οποία υπαγορεύει 
την πρόταξη κατά περίπτωση της πληροφορίας του βιβλίου ή της πηγής, καθώς και 
το χωρισμό της απάντησης σε παραγράφους). Μετά από προεργασία:

 Δημιουργία σχεδιαγράμματος: δύο στήλες (στη μια στήλη οι πληροφορίες του 
βιβλίου και στην άλλη οι πληροφορίες της πηγής/των πηγών) 

Συγγραφή απάντησης 

 Σύνθεση στηλών σχεδιαγράμματος χρησιμοποιώντας μεταβατικές φράσεις (π.χ. 
«Σύμφωνα με τον (συγγραφέας πηγής)..., «Όπως αναφέρεται στο (τίτλος έργου 
από το οποίο προέρχεται το παράθεμα)...», «Ανάλογες είναι και οι πληροφορίες 
που καταγράφονται στο παράθεμα/στο απόσπασμα από το έργο του...», «Ο 
(συγγραφέας πηγής) σημειώνει ότι...»), για να είναι εμφανής η μετάβαση από τις 
πληροφορίες του βιβλίου σε αυτές της πηγής.



Γενικά συμπεράσματα που απορρέουν από το συσχετισμό των δεδομένων 
ιστορικής αφήγησης (επίσημης αφ.) και πηγής. Μπορεί επίσης να είναι μια 
αναφορά στα ιστορικά δεδομένα/γεγονότα που ακολουθούν αυτά της κυρίως 
απάντησης. Δεύτερη αξιολόγηση πηγής (ποιες πτυχές του θέματος φωτίζει).

Πρόλογος

1. Γενική/εισαγωγική αναφορά στο 
θέμα ή πολύ σύντομη αναφορά στα 
γεγονότα/δεδομένα που έχουν 
προηγηθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και η πρώτη παράγραφος του 
κεφαλαίου του βιβλίου (αν είναι 
εισαγωγική). 

2. Είδος / 
κατηγορία 

πηγής

3. Πρώτη αξιολόγηση 
πηγής (υποκειμενική / 
αντικειμενική, αξιόπιστη 
/ αναξιόπιση) 

Κυρίως θέμα

1.Πληροφορίες 
του βιβλίου 
(διατηρείται η 
διάρθρωση των 
παραγράφων του 
βιβλίου) 

2. Σχολιασμός στοιχείων 
πηγής/πηγών (όχι 
γενικόλογος, αλλά με 
εστίαση στα στοιχεία που 
απαντούν στην 
ερώτηση).

3. Κατά την ανάπτυξη συνδέουμε, όπου 
είναι αναγκαίο, τα στοιχεία της πηγής με 
τις πληροφορίες του βιβλίου που έχουν 
παρατεθεί προηγουμένως, 
χρησιμοποιώντας φράσεις όπως: 
«προηγουμένως έγινε λόγος για...» / 
«έχει ήδη σημειωθεί» / «όπως 
προαναφέρθηκε»... 

Επίλογος



Προβλήματα και δυσκολίες των μαθητών με τις 
ιστορικές πηγές

 αδυναμία κριτικής αξιοποίησης πληροφοριών (κυρίως από 
γραπτές πηγές): ταύτιση αφήγησης με τεκμήρια, γεγονότα και 
ιστορική αλήθεια. 

 δυσκολία κατανόησης γραπτών πηγών λόγω χαμηλού επιπέδου 
αναγνωστικών δεξιοτήτων.

 αύξηση δυσκολιών λόγω λειτουργίας τους στο μάθημα 
(τεκμήρια μικρού μεγέθους, φορείς ήδη επεξεργασμένης 
πληροφορίας, αποσπασματικός χαρακτήρας ) = μετατροπή τους 
από «θέσει» σε «φύσει» τεκμήρια. 



Τα ζητούμενα των ιστορικών πηγών-παραθεμάτων:

 Α. Άλλοτε ζητείται να λάβουμε υπόψη την ιστορική αφήγηση και το σχετικό 
παράθεμα και να απαντήσουμε σε συγκεκριμένη ερώτηση διδακτικής προσέγγισης ή 
αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι το παράθεμα παρέχει ορισμένες ειδικότερες πληροφορίες για 
το ιστορικό γεγονός. Επομένως για να δώσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το 
ζητούμενο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 1) την ιστορική αφήγηση και 2) τις πληροφορίες που 
παρέχει το παράθεμα.

 Β. Άλλοτε ζητείται, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες ενός παραθέματος, να 
απαντήσουμε σε μια ερώτηση. Στην περίπτωση αυτή το παράθεμα περιλαμβάνει συνήθως 
πληροφορίες που δεν περιέχονται στην ιστορική αφήγηση.

 Γ. Άλλοτε ζητείται η σύγκριση και εξαγωγή πληροφοριών και συμπερασμάτων από 
δύο πηγές – παραθέματα. Συνήθως τα παραθέματα αυτά περιέχουν διαφορετικές 
πληροφορίες και γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε τις διαφορετικές 
πληροφορίες, έχοντας υπόψη την ιστορική αφήγηση και να συνθέσουμε την απάντησή μας, η 
οποία αξιοποιεί τις πληροφορίες του βιβλίου και τα δεδομένα του παραθέματος Η συγκριτική 
μελέτη των πηγών συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

 Δ. Άλλοτε ζητείται ο σχολιασμός ενός παραθέματος. Συχνά εντοπίζονται κάποια 
γεγονότα, πράξεις, πρόσωπα και κίνητρα και ζητείται η αξιολόγηση τους. Η αξιολόγηση αυτή 
γίνεται με βάση τις ιστορικές γνώσεις των μαθητών.



Βασικές αρχές σχολιασμού μιας ιστορικής πηγής

• Κατ’ αρχάς, διαβάζουμε προσεκτικά την πηγή.

• Ο σχολιασμός της πηγής στις εξετάσεις μπορεί να γίνει είτε μετά την ολοκλήρωση του

αντίστοιχου θεωρητικού ζητήματος (παράθεση) είτε ενδιάμεσα (σύνθεση: απαιτείται στη Γ’

Λυκείου). Ας μην ξεχνάμε ότι σχολιασμός δεν είναι το να ξαναγράψουμε την πηγή με

διαφορετικά λόγια.

• Τοποθετούμε την πηγή στον συγκεκριμένο χρόνο που γράφτηκε (contexte historique),

εξετάζουμε αν ο συντάκτης της ήταν αυτόπτης μάρτυρας ή όχι και αν συμμετείχε ή όχι στο

γεγονός που αφηγείται, για ποιο σκοπό έγραψε και σε ποιο κοινό απευθύνεται, ώστε να την

κατανοήσουμε και να την σχολιάσουμε ορθά, αποφεύγοντας τους ιστορικούς αναχρονισμούς.

• Επισημαίνουμε λέξεις ή φράσεις «κλειδιά» για να κατανοήσουμε το νόημά της, τα κίνητρα

και τις προθέσεις του συγγραφέα, τα μηνύματα που ήθελε να «περάσει» κλπ. Εξετάζουμε ποιο

ζήτημα ή ζητήματα πραγματεύεται, ποια προβλήματα επισημαίνονται και ποια είναι η

άποψη/θέση του συντάκτη της για τα γεγονότα που περιγράφει.



• Εξετάζουμε πόσο καλά φωτίζει η πηγή τα γεγονότα που αφηγείται, αν υπάρχουν

αντίθετες απόψεις, αν διαφαίνεται και πού μεροληψία του συντάκτη της ή, αντίθετα, αν

εκθέτει (με βάση τις γνώσεις που έχουμε) τα γεγονότα αντικειμενικά, αν διασώζει την

άποψη μόνο των νικητών ή και των ηττημένων και αν η συγκεκριμένη πηγή επιβεβαιώνει

ή διαψεύδει την ερμηνεία των γεγονότων που διασώζονται σε άλλες πηγές.

• Με τη βοήθεια όσων γνωρίζουμε από τις παραδόσεις -η πηγή που θα δοθεί θα έχει σχέση

με το αντίστοιχο θέμα- προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε το νόημα καίριων

φράσεων (π. χ. γιατί η πηγή γράφει έγινε Τούρκος και όχι εξισλαμίστηκε ή έγινε

μουσουλμάνος).

• Αναζητούμε (αν η πηγή προσφέρεται γι’ αυτό) τη σχέση αιτίων - αποτελεσμάτων.

• Αξιολογούμε τη σημασία της πηγής για την εποχή που γράφτηκε.

• Γενικά, κάνουμε έναν ολόπλευρο σχολιασμό, εκφράζοντας και την προσωπική μας

άποψη με επιχειρήματα.



Παραδείγματα εναλλακτικών δραστηριοτήτων:

1. Έρευνα σε ζητήματα εκφραστικής γραφής (ημερολόγια, απομνημονεύματα, 

αυτοβιογραφίες).

2. Έρευνα σε ζητήματα λογοτεχνικής γραφής (μυθιστορήματα, ποίηση).

3. Έρευνα σε ζητήματα εικαστικής γραφής (έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, 

φωτογραφίας).

4. Αποτύπωση έμπνευσης των μαθητών μας (με λόγο, ζωγραφική, φωτογραφία, 

μουσική).

5. Η δομημένη συζήτηση γύρω από ένα επίμαχο ιστορικό γεγονός ή φαινόμενο  

6. Η παραγωγή από τους μαθητές σύντομων εικονιστικών / κειμενικών

αφηγημάτων.



Αρχαία Ελληνικά Γ΄τάξης
Λυκείου Ο.Π.Α.Σ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Ι.Ε.Π. 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  



Τα 
περικειμενικά 
στοιχεία 

 Τα περικειμενικά στοιχεία (εισαγωγές 
του διδακτικού βιβλίου «Αρχαία 
Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», 
εισαγωγές θεματικών ενοτήτων από τον 
Φάκελο Υλικού, σύντομα εισαγωγικά 
σημειώματα που συνοδεύουν τα κείμενα 
αναφοράς και τα ερμηνευτικά σχόλια 
που συνοδεύουν τα κείμενα αναφοράς 
και στα δύο διδακτικά βιβλία), 
στηρίζουν τους μαθητές και τις 
μαθήτριες στην ερμηνευτική 
προσέγγιση των κειμένων 
αναφοράς και στην επεξεργασία 
των παράλληλων κειμένων. 



Ερμηνευτικές
ερωτήσεις

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες για την 
ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων 
αναφοράς απαιτείται να λαμβάνουν υπόψη 
τους: α) τις εισαγωγές από το διδακτικό 
βιβλίο, όπως ορίζονται στην εξεταστέα ύλη, 
β) τις εισαγωγές των θεματικών ενοτήτων 
από τον φάκελο υλικού και γ) τα σχόλια 
που υπάρχουν για κάθε κείμενο αναφοράς 
στον φάκελο υλικού και στο διδακτικό 
βιβλίο. Οι ερμηνευτικές ερωτήσεις, που 
θέτουν οι διδάσκοντες/ουσες στις 
γραπτές εξετάσεις, καθώς και η 
βαθμολόγησή τους, πρέπει να 
στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε αυτό το 
«περικειμενικό» υλικό. 



Επιπλέον 
περικειμενικό
υλικό;

 Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να δίνει 
επιπλέον «περικειμενικό» υλικό, 
στον βαθμό που κρίνει ότι είναι 
απαραίτητο για την υποστήριξη 
των μαθητών και των μαθητριών 
στην κατανόηση των κειμένων, αλλά 
χωρίς αυτό να ανατρέπει τις 
διδακτικές προτεραιότητες του 
μαθήματος, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στο ΠΣ. 



Ερώτηση 
κατανόησης 
κειμένου

 Στην περίπτωση που η ερώτηση 
κατανόησης του κειμένου 
αναφοράς είναι ανοιχτού τύπου 
είναι σημαντικό οι μαθητές/-ήτριες
να απαντούν καταγράφοντας εκείνες 
και μόνο τις πληροφορίες που 
ζητούνται, αφού πρώτα έχουν 
αποκωδικοποιήσει το κείμενο, χωρίς 
να επεκτείνονται σε ερμηνευτικές ή 
άλλες αναφορές. 



Ερμηνευτικές 
ερωτήσεις

 Οι ερμηνευτικές ερωτήσεις που θέτουν οι 
διδάσκοντες/-ουσες στις γραπτές δοκιμασίες πρέπει κατά 
κύριο λόγο να στοχεύουν στη δημιουργική αξιοποίηση 
του περιεχομένου των κειμένων αναφοράς καθώς και του 
ερμηνευτικού περικειμενικού υλικού που εμπεριέχεται στα 
σχολικά βιβλία. Στοιχεία για τη θετική βαθμολόγηση των 
ερμηνευτικών απαντήσεων συνιστούν: η πληρότητα με 
βάση τα παραπάνω, η σαφήνεια, η συνοχή και η 
τεκμηρίωση με βάση το κείμενο αναφοράς. Είναι 
σημαντικό οι μαθητές/-ήτριες να μην παραθέτουν απλώς 
πληροφορίες, π.χ. τα σχόλια του βιβλίου, αλλά να 
ερμηνεύουν το δοθέν φιλοσοφικό κείμενο στο 
πλαίσιο του συγκεκριμένου ερωτήματος που τους 
έχει τεθεί. Από την άλλη, είναι αναγκαίο να αποφεύγουν 
εξεζητημένες επισημάνσεις, «επίδειξη φιλοσοφικών ή 
εγκυκλοπαιδικών γνώσεων» και εν γένει αναφορές που 
απέχουν από την ουσία του ερωτήματος. 



Η μετάφραση του 
κειμένου 
αναφοράς

 Η απόδοση του κειμένου αναφοράς 
σε νεοελληνικό λόγο από τους 
μαθητές και τις μαθήτριες 
εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της 
διδακτικής πράξης, αλλά πλέον 
χρειάζεται να γίνεται με πιο 
ενεργητικό τρόπο με την 
αξιοποίηση των παράλληλων 
μεταφράσεων, ώστε και η 
κατανόηση του κειμένου αναφοράς 
να είναι πιο αποτελεσματική. 



Για τη μετάφραση (1)

Στο ΠΣ των Αρχαίων Ελληνικών Γ΄ Λυκείου η μετάφραση δεν
«εξακολουθεί να είναι το τέλος μιας ανοδικής πορείας προς τη
θέαση του νοήματος του κειμένου με εφόδια στην πορεία αυτή,
το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό.

Ακόμα και στο Γυμνάσιο δεν δίνονται μεταφράσεις παρά πυκνά
λεξιλογικά και σημασιολογικά σχόλια με βάση την υπόρρητη παραδοχή
ότι εκπαιδευτικός και μαθητές πρέπει μετά από μια υποστηρικτική
διδασκαλία να οδηγηθούν σε μια σχολική μετάφραση συνεπή ως προς
τη δομολειτουργική και λεξιλογική ανάλυση που έχει προηγηθεί.

Οι ακολουθούμενες πρακτικές καθιστούν τη μετάφραση, το
συντακτικό και τη γραμματική από βοηθητικό εργαλείο για την
ανάγνωση και την ερμηνεία σε τελικό στόχο». (Πόλκας, 2001)



Για τη μετάφραση (2)

Αλλά

«Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ορθή και συνεπή διδασκαλία της
μετάφρασης, κατά τρόπο ώστε η μεταφραστική διαδικασία να προάγει
την παράλληλη κατάκτηση δύο γλωσσών (Αρχαίας και Νέας
Ελληνικής) και προκρίνεται η εισαγωγή της σε ένα στάδιο όπου να
προάγει τη μεταγλωσσική επίγνωση των γλωσσικών δομών και των
δύο γλωσσών, υποβοηθώντας κυρίως τη συνειδητή εκμάθηση της
Αρχαίας Ελληνικής. Ειδικότερα προϋποτίθεται η συνειδητοποίηση ότι η
σημασία δεν κατακτάται με τη στενή σημασιολογική προσέγγιση του
λεξιλογίου, αλλά με τη συνολική συγκρότηση του κειμένου ως
γλωσσικής και νοηματικής δομής, που αποκαλύπτεται με την ανάλυση
φαινομένων από τη σκοπιά επίσης της σύνταξης, πραγματολογίας και
κειμενογλωσσολογίας».
Ο ρόλος της μετάφρασης με στόχο την ενδογλωσσική ισοτιμία (Μαρωνίτης, 2001). 



Οι εισαγωγές

 Οι εισαγωγές μπορούν να διδαχθούν 
σε συνδυασμό με τη διδασκαλία των 
θεματικών ενοτήτων είτε στην αρχή 
της διδασκαλίας κάθε θεματικής 
ενότητας είτε και σε συνδυασμό με 
τη διδασκαλία των διδακτικών 
ενοτήτων κατά την κρίση του/της 
διδάσκοντος/ουσας. Υπενθυμίζεται ότι 
δε χρειάζεται οι μαθητές και οι 
μαθήτριες να οδηγούνται στη 
μηχανιστική απομνημόνευση των 
εισαγωγών και τη στείρα αναπαραγωγή 
εκφραστικών επιλογών των 
συγγραφέων του σχολικού βιβλίου 
«Φιλοσοφικός λόγος». 



Παράλληλο 
κείμενο

 Υπενθυμίζεται ότι η ερμηνευτική 
ερώτηση που αφορά στο αδίδακτο 
παράλληλο κείμενο έχει ως στόχο τη 
σύγκριση του παράλληλου κειμένου με 
το κείμενο αναφοράς. Επομένως, 
χρειάζεται η διατύπωση του ερωτήματος να 
είναι σαφής, στοχευμένη σε 
συγκεκριμένα σημεία και των δυο 
κειμένων. Είναι σημαντικό με τη 
συγκεκριμένη ερώτηση ο/η μαθητής/-ήτρια
να μην οδηγείται σε επανάληψη αναφορών 
που αξιοποιήθηκαν στις άλλες δύο 
ερμηνευτικές ερωτήσεις, αλλά να 
εμβαθύνει στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
Επιπλέον, είναι καλό να αποφεύγονται οι 
φιλοσοφικοί αναχρονισμοί και οι συγκρίσεις 
που υπερβαίνουν τις γνωστικές δυνατότητες 
των μαθητών/-τριών. 



Οργάνωση 
του χρόνου 
επεξεργασίας 
των 
ερωτήσεων

 Σημαντική παράμετρος είναι η 
οργάνωση του χρόνου 
επεξεργασίας των ερωτήσεων από 
τους/τις μαθητές/-ήτριες. Αν και στο 
ΦΕΚ της αξιολόγησης του μαθήματος 
δεν προβλέπεται συγκεκριμένο όριο 
λέξεων για τις ερμηνευτικές ερωτήσεις, 
διδακτικά είναι χρήσιμο να ασκηθούν οι 
μαθητές/-ήτριες να επικεντρώνονται 
στα ουσιώδη. Προς αυτή την 
κατεύθυνση θα βοηθούσε ένα 
ενδεικτικό όριο λέξεων (ανάλογα και με 
το ερώτημα που τίθεται). 



Τα κείμενα 
αυτενέργειας

 Τα κείμενα αυτενέργειας που 
εμπεριέχονται στον Φάκελο Υλικού 
είναι ενδεικτικά και δεν αποτελούν 
μέρος της εξεταστέας ύλης. Ωστόσο, 
η τυπολογία των προτεινόμενων 
ασκήσεων αποτελεί σημαντική 
βοήθεια για τη δομολειτουργική
προσέγγιση των κειμένων και την 
αξιολόγηση των μαθητών και των 
μαθητριών με τέτοιου είδους 
ερωτήσεις. 



Οι ερωτήσεις κατανόησης στα κείμενα 
αυτενέργειας

Στα κείμενα αυτενέργειας οι ερωτήσεις κατανόησης ανήκουν στην κατηγορία
των πληροφοριακών ερωτήσεων ή των επαγωγικών που απαιτούν
συνδυασμό στοιχείων του κειμένου. Σε κάθε περίπτωση οι απαντήσεις των
ερωτήσεων αυτών προκύπτουν από τον εντοπισμό και την εξαγωγή
πληροφοριών που ρητώς αναφέρονται στο κείμενο και δεν επικαλύπτουν το
χωρίο που δίνεται για μετάφραση.

Παράδειγμα: Ξενοφών, Ἀπομνημονεύματα, Α 2.19-21·23 (Από τον φάκελο 
υλικού σελ. 37)

 Με ποια άποψη διαφωνεί ο Ξενοφών;

 Ποια είναι η δική του άποψη;

 Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Κἀγὼ δὲ μαρτυρῶ τούτοις … τῆς
σωφροσύνης ἐπιλαθέσθαι



Βασικές διδακτικές πρακτικές 

 Η αναγνώριση - και όχι τόσο η αναπαραγωγή- των 
γλωσσικών μηχανισμών του κειμένου

 Η αξιοποίηση των μεταφρασμένων κειμένων

 Η αξιοποίηση του «περικείμενου»

 Η αξιοποίηση των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών 
δεδομένων 

 Η αξιοποίηση άλλων κειμένων από την αρχαία, μεσαιωνική και 
νεότερη γραμματεία, ελληνική και ξένη

 Η αξιοποίηση της σύγχρονης πραγματικότητας

 Η αξιοποίηση της εμπειρίας του μαθητή



Σημαντικές επισημάνσεις για το νέο Π.Σ. των 
Αρχαίων Ελληνικών Γ΄ Λυκείου

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών δεν περιορίζεται:  

α) στην κατάκτηση του δομολειτουργικού συστήματος της 
αρχαίας     ελληνικής γλώσσας 

β) στην υπερβολική αξιοποίηση των «περί του κειμένου» 
γραμματολογικών πληροφοριών και 

γ) στην ταύτιση της μετάφρασης με την κατανόηση του 
κειμένου  



Τύποι ερωτήσεων για την κατανόηση των 
κειμένων

 Πληροφοριακές Ερωτήσεις (Literal):

Εντοπισμός και εξαγωγή πληροφοριών που εντοπίζονται ρητώς στο κείμενο.

 Επαγωγικές - Συμπερασματικές Ερωτήσεις ( Deductive - Inferential):

Οι απαντήσεις  προκύπτουν από συνδυασμό στοιχείων του κειμένου ή και 
από αξιοποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων (από προηγούμενες ενότητες ή 
από «περικειμενικές» πληροφορίες που υπάρχουν στα εισαγωγικά 
σημειώματα). 

 Aξιολογικές-Κριτικές Ερωτήσεις (Evaluative-Critical): 

Προβληματισμός και αξιολόγηση επί του περιεχομένου, της δομής και της 
γλώσσας του κειμένου. Αναπτύσσονται αξιολογικές κρίσεις σε σχέση με το 
κείμενο. Εκφράζονται προσωπικές απόψεις και κατατίθενται νέες ιδέες.



Σημαντικές παρατηρήσεις

Στα γραπτά διαγωνίσματα 

 η ομάδα Α αποτελείται από «πληροφοριακές» και 
«επαγωγικές» ερωτήσεις, 

 η ομάδα Β από ερμηνευτικές – συμπερασματικές και 
αξιολογικές

Αναζητούμε την ισορροπημένη διδασκαλία ανάμεσα στο :

ΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟ -
ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ



Αξιολόγηση μαθητών/-τριών



Σχ. έτος 2021-22: Αξιολόγηση των μαθητών Γυμνασίου,Γενικού 
Λυκείου και ΕΠΑΛ (άρθρο 86 του νέου νόμου 4823/2021)

 Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων
συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

 α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που 
θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολη ́  του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, 
η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του 
ανατίθενται), απο ́  την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την 
κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ.,

 β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής 
διαδικασίας στο σχολείο η  στο σπίτι, ατομικα ́  η  ομαδικα ́ ,

 γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές η  ομαδικές, και οι διαθεματικές 
εργασίες, ατομικές η  ομαδικές,

 δ) οι τετραμηνιαι ες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες η  ανάθεση 
και υποβολη ́ /παρουσίαση ατομικής η  ομαδικής συνθετικής η  διαθεματικής 
δημιουργικής εργασίας η  αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων 
εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),

 ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).



Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με η  χωρίς προειδοποίηση των 
μαθητών με τη μορφη ́  συντόμων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών 
ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασίων που 
πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του 
διδάσκοντος.».

 Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μια (1) διδακτικη ́  ωχρά και είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης
η 

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως 
προηγούμενο μάθημα. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες απο ́  
μια ωριαία γραπτη ́  δοκιμασία κατα ́  τη διάρκεια του ημερήσιου διδακτικου ́  
προγράμματος και περισσότερες απο ́  τρεις (3) κατα ́  τη διάρκεια του 
εβδομαδιαίου διδακτικου ́  προγράμματος.




