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                    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΛ 
                      ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

                   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΑ ΜΩΡΙΚΗ  

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

• «Ανοικτό» ως προς τα περιεχόμενα και υποστηρικτικό ως προς τις ενδεικτικές διδακτικές 

πορείες  

• Συνέργεια των δύο κλάδων σε επίπεδο κατανόησης και παραγωγής λόγου 

• Διαλογικότητα, κριτικός στοχασμός και δημιουργικότητα  

• Δυνατότητα σχεδιασμού με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος, 

σχολικής μονάδας, τοπικής κοινωνίας 

• Ανασχεδιασμός 

• Αξιολόγηση διαρκής και διαμορφωτική 

• Στόχος της τελικής αξιολόγησης: η αποτίμηση των μαθητών ως προς την κατανόηση, την 

ερμηνεία, την αξιολόγηση, τον μετασχηματισμό  και τη δημιουργία δικών τους κειμένων 

 

 

ΙΙ.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

             Σκοπός και πλαίσιο αρχών 

• Γλωσσικός γραμματισμός 

• Ενδιαφέρον για κοινωνική συμμετοχή 

• Διαμόρφωση σχέσεων  

• Κριτική/αναστοχαστική διάσταση 

• Μαθήτριες/τές: αναστοχαστικές/οί παραγωγοί αποτελεσματικών προφορικών, γραπτών 

και πολυτροπικών κειμένων, οικείων και καθημερινών, αλλά και πιο τεχνικών/ 

«απαιτητικών» κειμένων επιστημονικού και φιλοσοφικού λόγου 

 

 

Τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά αυτής της προσέγγισης 

• Διαπραγμάτευση και κατασκευή κοινωνικού νοήματος σε σχέση με τα κοινωνικά 

συμφραζόμενα (συγκείμενο) 

• Δραστηριότητες ανάγνωσης κειμένων με ερωτήματα και κριτικό στοχασμό μέσα από 

διαλογικές διαδικασίες 

• Θεματικοί άξονες ευρείς 

• Διάφορες πηγές έντυπου, προφορικού, ψηφιακού και πολυτροπικού λόγου 

• Aναστοχασμός 

• Νοηματοδότηση και χρήση των κειμένων, στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής λόγου 

• Γλωσσική εκπαίδευση 

• Κειμενικότητα 
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Μαθησιακές διαδικασίες - Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Σε δύο επίπεδα: 

α) Διαδικασίες κατανόησης κειμένων 

β) Διαδικασίες παραγωγής γραπτού, προφορικού και πολυτροπικού λόγου 

 

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

Α1. Εντοπισμός και αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών των κειμένων 

• Περιεχόμενο (θέμα, πρόσωπα, χώρος, χρόνος, βασικές ιδέες-επιχειρήματα) 

• Επικοινωνιακό πλαίσιο [πομπός/οί, δέκτης/ες, θέμα, σκοπός-πρόθεση, χώρος και χρόνος, μέσα 

(γραπτό, προφορικό, εικονιστικό, υβριδικό κ.ά.)] 

• Τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης των κειμένων 

• Κειμενικό είδος  

• Γλώσσα (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της 

γλώσσας, ύφος κ.ά.) 

 

Α2. Ερμηνεία και μετασχηματισμοί των κειμένων 

• Περιγραφή χαρακτηριστικών  

• Μετασχηματισμός των κειμένων  

• Ερμηνεία λέξεων, φράσεων, προτάσεων, περιόδων των κειμένων  

• Αξιοποίηση κειμενικών, επικοινωνιακών και ιστορικών συμφραζομένων 

• Απόδοση του νοήματος λέξεων, φράσεων, προτάσεων, περιόδων των κειμένων με συνώνυμες 

λέξεις  

 

  Α3. Κριτικός στοχασμός/ αξιολόγηση των κειμένων 
α) Αξιολόγηση των κειμένων ως προς τις ίδιες τις γλωσσικές επιλογές, την αποτελεσματικότητα των 

σημειωτικών τρόπων στη συγκρότηση του νοήματος και τον επικοινωνιακό στόχο (παράδειγμα: σχέση 

της εικόνας / σκίτσου με τα γλωσσικά κείμενα) 

β) Κριτική προσέγγιση σχετικά με τις στερεοτυπικές οπτικές  

• Δικαίωση ή μη προσώπων του κειμένου 

• Προβολή προσώπων (γιατί;) 

• Κατάσταση των προσώπων ως «φυσική» ή όχι 

• Προθέσεις του κειμένου  

• Κυρίαρχη  «φωνή», παράλειψη ή περιθωριοποίηση «φωνών» 

• Επιλογή  συγκεκριμένων  δομών έναντι άλλων (γιατί;) 

• Επιλογή  συγκεκριμένης σύνδεσης ανάμεσα στις προτάσεις και τις παραγράφους  

γ) Σύγκριση  δύο ή περισσότερων κειμένων ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 

 

      Α4. Αναστοχασμός σχετικά με ακολουθούμενες στρατηγικές κατανόησης κειμένων 

• Περιγραφή των στρατηγικών κατανόησης κειμένου  

• Αναγνώριση των προσωπικών αξιών, στάσεων, εμπειριών, ιδεολογικών θέσεων για τη 

διαδικασία νοηματοδότησης του κειμένου  

• Αποτίμηση των ακολουθούμενων στρατηγικών σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης ή και 

αυτοελέγχου 
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Β. Διαδικασίες παραγωγής γραπτού, προφορικού και πολυτροπικού λόγου:  

Μετασχηματισμοί κειμένων 

 

     Β1. Σχεδιασμός και οργάνωση των κειμένων 

• Επικοινωνιακή περίσταση  

• Ποικιλία στρατηγικών, πηγών πληροφόρησης και μέσων  

• Το γένος του λόγου (π.χ. αφήγηση, επιχειρηματολογία κ.ά.) 

• Το κειμενικό είδος (π.χ. άρθρο, προφορική παρουσίαση κ.ά.) 

•  Η παράμετρος της επικοινωνιακής περίστασης (θέμα, σκοπός, κοινό κ.ά.) 

 

    Β2. Σύνθεση κειμένων (συγγραφική φάση) 
• Αξιοποίηση  γνώσεων μαθητών για το γένος του λόγου (π.χ. αφήγηση, επιχειρηματολογία 

κ.ά.), για το κειμενικό είδος (π.χ. άρθρο, προφορική παρουσίαση κ.ά.) και για την 

επικοινωνιακή περίσταση (σκοπός, κοινό κ.ά.)  

• Πληροφορίες και βασικές έννοιες των κειμένων αναφοράς 

• Συνοχή προτάσεων και αλληλουχία νοημάτων τους (συνεκτικότητα) 

• Ποικίλες τεχνικές πύκνωσης ή παράφρασης  

• Προσαρμογή ύφους του κειμένου (π.χ. ύφος οικείο, επίσημο κ.ά.) με τροποποίηση του 

λεξιλογίου, της δομής των προτάσεων κ.ά., ανάλογα με τον σκοπό (π.χ. πειθώ, διαμαρτυρία, 

συγκίνηση κ.ά.)  

• Στρατηγικές διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας (π.χ. γλώσσα του σώματος, χιούμορ, 

διακοπή του συνομιλητή με ευγένεια) και προφορικής έκφρασης (π.χ. επιτονισμός, παύσεις, 

ένταση της φωνής κ.ά.)  

 

    Β3. Αναθεώρηση – Δημοσίευση των κειμένων 

• Ποικιλία πηγών αναφοράς (π.χ. λεξικά, εγχειρίδια γραμματικής και συντακτικού)  

• Παρατηρήσεις άλλων  

• Κατάλληλος τρόπος παρουσίασης της εργασίας (π.χ. γραμματοσειρές, διαστήματα, γραφικά 

κ. ά)  

• Δημοσίευση 
 

    Β4. Αναστοχασμός  

• Δυνατά και αδύνατα σημεία ως συγγραφείς/ομιλητές/τριες,  

• Αναστοχασμός σχετικά με πιθανές δυσκολίες και λύσεις  
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Διδακτική μεθοδολογία 

Συγκρότηση διδακτικών ενοτήτων 

Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών 

 

α) Προσέγγιση των κειμένων σε μορφολογικό, σημασιολογικό επίπεδο και σε 

επίπεδο οργάνωσης 

β) Κριτική εμπλοκή με τον γραμματισμό 

 

 

Η  ομάδα του Νέου Λονδίνου 

 

 Τοποθετημένη πρακτική: εμπειρία της κατασκευής νοήματος 

 Ανοικτή διδασκαλία: ρητή μεταγλώσσα για το «σχέδιο» του νοήματος 

 Κριτική πλαισίωση: ερμηνεύει το κοινωνικό συγκείμενο  

 Μετασχηματισμένη πρακτική: κατασκευαστές νοήματος 

 

Στρατηγικές διδασκαλίας 

 

1. Διαδικαστικό κειμενοκεντρικό μοντέλο (προ-αναγνωστική, αναγνωστική, μετα-

αναγνωστική) 

 

2. Μοντέλο τεσσάρων πόρων (κριτική ανάγνωση) 

 Αποκωδικοποιητής (code breaker)  

 Χρήστης του κειμένου (text user) 

 Ερμηνευτής του κειμένου (text participant) 

 Αναλυτής/αμφισβητίας του κειμένου (text analyst) 

 

3. «Σχέδιο» βασική στρατηγική για την παραγωγή λόγου  

(σχεδιασμένο-σχεδιασμός-ανασχεδιασμένο) 

 

 

Οργάνωση περιεχομένων -  Πέντε θεματικοί άξονες 

 

 Άμεσο κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, σχολείο, παρέες - κοινωνικές ομάδες) 

 

 Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο 

(κοινωνικοί θεσμοί, αγορά εργασίας, θεσμοί εξουσίας, αξίες) 

 

 Φυσικό περιβάλλον 

 

 Ψηφιακό περιβάλλον 

 

 Ταυτότητες (κοινωνικές, εθνικές, πολιτισμικές) 
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Σχεδιασμός θεματικής ενότητας 

Δομικά στοιχεία για τη συγκρότηση θεματικής ενότητας 

 Δραστηριότητες ανάλυσης κειμένων  

(Κατανόηση της γλωσσικής τους μορφής και των κειμενικών τους χαρακτηριστικών) 

 Δραστηριότητες ερμηνευτικής και κριτικής προσέγγισης των κειμένων  

(Τρόπος αναπαράστασης ιδεών, αντιλήψεων, προκαταλήψεων) 

 Δραστηριότητες συγκριτικής εξέτασης κειμένων ως προς τις δύο προηγούμενες 

διαστάσεις  

(Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των κειμένων ως προς τη γλώσσα, το μέσο, τους 

σημειωτικούς τρόπους, το κειμενικό είδος, ως προς τα γένη του λόγου, τις αναπαραστάσεις 

της πραγματικότητας, τον τρόπο προσέγγισης του θέματος κ.λπ.)   

 Δραστηριότητες παραγωγής λόγου  

(Μετασχηματισμός γλωσσικών και νοηματικών δομών των κειμένων ή παρουσίαση συνοπτικά του 

περιεχόμενου κειμένων και διατύπωση δικών τους απόψεων σε συγκεκριμένα ερωτήματα, σε 

καθορισμένο επικοινωνιακό πλαίσιο) 

 Δραστηριότητες αναστοχασμού και ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων  

(Περιγραφή τρόπου εργασίας, των στρατηγικών προσέγγισης των κειμένων, του σχεδιασμού 

και δημοσίευσης, των δεξιοτήτων) 

 

Οι Δημιουργικές Εργασίες 

 Ανάπτυξη με τη μορφή  σχεδίων δράσης – project, παραγωγή ποικίλων κειμένων με την 

αξιοποίηση πολλών σημειωτικών πόρων    

 

Πηγές άντλησης υλικού για τη διαμόρφωση θεματικών ενοτήτων 

 

 Εκπαιδευτικό υλικό – διδακτικά βιβλία 

 Έγκριτοι δικτυακοί τόποι, εκπαιδευτικοί και άλλοι (διεθνών οργανισμών, μουσείων κ.λπ.) 

 Έντυπες εκδόσεις ποικίλων κειμένων  

 (δοκίμια στοχασμού, κείμενα επιστημονικού περιεχομένου, κοινωνικού προβληματισμού, 

δημοσιογραφικά κείμενα, αυτοβιογραφίες, βιογραφίες, επιστολές, ημερολόγια, λογοτεχνικά 

κείμενα, απομνημονεύματα, μαρτυρίες κ.λπ.) 

 Οπτικοακουστικό υλικό (ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, τραγούδια, ψηφιακές αφηγήσεις 

μαθητών/τριών κ.λπ.) 

 Εικονιστικό υλικό (σκίτσα, γελοιογραφίες, κόμικς κ. ά) 

 Έργα τέχνης, κατασκευές κ.λπ. 

 

Ανάπτυξη του προγράμματος στη Γ΄ Λυκείου 

 

 Αντισταθμιστική εκπαίδευση μαθητριών και μαθητών της Γ΄ Λυκείου. 

 Αξιοποίηση προφορικού λόγου  

 Έμφαση σε μορφές γραμματισμού 

 Διδασκαλία στοιχείων νέων γραμματισμών 

 Έμφαση στον «δίκαιο λόγο» της επιστήμης και της Παιδείας συγκριτικά με τον «άδικο λόγο 

της εξουσίας» 

 Κείμενα ανάμεσα στον καθημερινό λόγο των μαθητριών/τών, τον σχολικό λόγο, τον 

στοχαστικό λόγο και τον λόγο της επιστήμης 
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ΙΙΙ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

 Λογοτεχνία ως «λόγος για τον κόσμο» 

 Πολλαπλές ερμηνείες κειμένων 

 Ενεργοποίηση της σκέψης, της φαντασίας και της κρίσης  

 Μαθητές: ελεύθερα και κριτικά υποκείμενα 

 Διεύρυνση της αντίληψης, της ευαισθησίας και της συνείδησης μέσα από ανοιχτές 

διαδικασίες αλληλεπίδρασης, διερώτησης, διαλόγου και διαπραγμάτευσης όλων «των λόγων 

για τον κόσμο» 

 

Πλαίσιο αρχών 

 

  Η ερμηνευτική ανάγνωση  

  Η ηθική της ανάγνωσης (το τι κάνουν)  

  Η επικαιροποιημένη ανάγνωση (προϊδεασμοί, συνειρμοί και αναχρονισμοί) 

  Ο ερμηνευτικός διάλογος (διασταύρωση κειμενικών δεικτών και φωνών μαθητών/τριών) 

 

Η ιστορικότητα της λογοτεχνίας 

 

 Οι ιστορικο-πολιτισμικοί όροι της παραγωγής των κειμένων 

 Η ιστορικότητα της στιγμής της ανάγνωσης 

 Το παρόν και η ιστορικότητα του/της αναγνώστη/τριας 

 Ιστορικότητα: η προσέγγιση της ιστορικής διάστασης της ανθρώπινης κατάστασης, του 

τρόπου διαμόρφωσης συνειδήσεων, αξιών, ταυτοτήτων και ορισμός της σχέσης των ατόμων 

με το περιβάλλον τους και τις εκβάσεις της ατομικής τους πορείας 

 

Αντικείμενο της λογοτεχνίας και σκοπός της διδασκαλίας της 

 

 «Η σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο ως εμπειρία» μέσα από την υπαινικτική 

και αμφίσημη λογοτεχνική γλώσσα 

 Η λογοτεχνική αναπαράσταση της ανθρώπινης κατάστασης 

Διάλογος 

 

  Η λογοτεχνία ως πηγή εμπειριών  

  Συγκρότηση της υποκειμενικότητας  

 

Διαδικασία διαλόγου 

 

 Αναγνωστικές δεξιότητες (το νοηματικό υπόστρωμα)  

 Ερωτήματα/θέματα συζήτησης  

 Υποθέσεις στο πλαίσιο μιας αναγνωστικής/ ερμηνευτικής κοινότητας 
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Ειδικότεροι σκοποί  από τη διαδικασία αυτή 

 

Α/ Κατανόηση κειμένων  

i/ Αναδιήγηση  χωρίς ερμηνεία των γεγονότων 

ii/ Αναγνώριση ποικίλων ποιητικών υπαινιγμών  

iii/ Παρουσίαση της πλοκής 

iv/ Περιγραφή των χαρακτήρων  

v/Αιτιολόγηση της συναισθηματικής διάθεσης του ποιητικού υποκειμένου και των γλωσσικών 

επιλογών (γραμματικά πρόσωπα, χρόνοι, εγκλίσεις των ρημάτων, στίξη) 

vi/ Τα κειμενικά στοιχεία του κείμενου ως σημασιοδοτημένη κατασκευή (διαδικασίες 

αναπαραγωγής νοήματος)  

 

Β/ Ερμηνεία κειμένων 

i/ Θέμα ή ερώτημα («ποιο το κύριο θέμα του κειμένου») 

ii/ Κειμενικά στοιχεία, μορφικές επιλογές και ιστορικά συμφραζόμενα  

iii/Απόψεις/ερμηνείες των μαθητών/τριών (πολύπλευρη ερμηνεία) 

iv/ Με όρους υπόθεσης και όχι ερμηνευτικής βεβαιότητας («υποθέτω ότι …» και όχι « σημαίνει ότι 

…») 

v/ Σε γραπτό ερμηνευτικό σχόλιο  

 

Γ/ Μετασχηματισμός ή/και παραγωγή  

α. Τροποποιήσεις/συμπληρώσεις στο αρχικό κείμενο 

i/ Τροποποίηση εστίασης, οπτικής γωνίας, αφηγητή, διαχείρισης αφηγηματικού χρόνου κ.ά. 

ii/ Συμπλήρωση των κενών απροσδιοριστίας/σιωπών του κειμένου  

iii/ Προσθήκη ενός ήρωα ή ενός περιστατικού στην αρχική ιστορία  

iv/ Συνέχιση της ιστορίας ή συγγραφή εναλλακτικού τέλους 

 

β. Αλλαγή του είδους του κειμένου 

i/ Μετατροπή θεατρικού σε αφήγημα  

ii/ Μετατροπή αφηγήματος σε θεατρικό 

 iii/ Συγγραφή ποιήματος με αφορμή πεζό 

 iv/ Συγγραφή πεζού με αφορμή ποίημα 

 

γ. Σύνθεση νέου κειμένου, π.χ.: 

i/ Ποιητικό ή αφηγηματικό κείμενο  

ii/ Ιστορία (χτίσιμο ενός χαρακτήρα)  

iii/ Ποιητικό κείμενο (συναισθηματική διάθεση) 

 

Δ/Αναστοχασμός σε σχέση με τις ακολουθούμενες στρατηγικές ανάγνωσης/ κατανόησης στo 

πλαίσιo του ερμηνευτικού διαλόγου 

i/ Περιγραφή των στρατηγικών κατανόησης και ερμηνείας  

ii/ Αναγνώριση των προσωπικών αξιών, στάσεων, εμπειριών, ιδεολογικών θέσεων  

iii/ Αποτίμηση της πορείας 
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Οργάνωση περιεχομένων 

 

Οι κατηγορίες των ολόκληρων κειμένων μπορούν να είναι: 

• Διήγημα ή συλλογή διηγημάτων 

• Ποίημα ή σελίδες από ποιητική συλλογή 

• Νουβέλα ή μυθιστόρημα (κατά προτίμηση, στο σύνολό τους) 

• Θεατρικό έργο (κατά προτίμηση, στο σύνολό του) 

• Δίκτυα κειμένων 

 

Τα δίκτυα των κειμένων 

 

• Μονάδες λεκτικής ανταλλαγής  

• Διάλογος  

• Κοινά ερωτήματα 

• Διαφορετικές απαντήσεις  

• Διασταύρωση  φωνών των μαθητών 

 

Το λογοτεχνικό μοτίβο 

 

 Δεν είναι θεματική ενότητα  

 Κατευθείαν από τη δεξαμενή των λογοτεχνικών αναπαραστάσεων 

π.χ. 

i/ Το θέμα «Εγώ και οι άλλοι»: θεματική ενότητα με ποικιλία λογοτεχνικών και μη 

αναπαραστάσεων για τη σχέση του ανθρώπου και ειδικά του/της εφήβου με τον εαυτό του/της και 

τους άλλους 

ii/ Το μοτίβο του «καθρέφτη»: συνάρθρωση παρόμοιων ζητημάτων γύρω από το συγκεκριμένο 

λογοτεχνικό σύμβολο 

 

          Ορισμένα κριτήρια επιλογής κειμένων 

 

 Η ανάδειξη ενδιαφερόντων ή/και δυνητικά επικαιροποιήσιμων ερωτημάτων/θεμάτων  

συζήτησης 

 Η λογοτεχνική αξία των κειμένων, ανεξαρτήτως λογοτεχνικού κανόνα 

 Η λειτουργία τους ως κειμένων ερεθιστικών για τη σκέψη και τον προβληματισμό, 

πιθανόν και «ανατρεπτικών» (αμφισβητήσεις κυρίαρχων λογικών και μετατοπίσεις 

απόψεων) 

 Η ίση περίπου αναλογία πεζών και ποιητικών κειμένων, παλαιών και σύγχρονων, 

ελληνικών και μεταφρασμένων (ως συμπληρωματικό κριτήριο) 

 

.  
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Διδακτική Μεθοδολογία - Ο ερμηνευτικός διάλογος 

Βασικές παράμετροι  

 Απόδοση νοήματος στα κείμενα 

 Ανάδυση ερωτημάτων ή θεμάτων για συζήτηση, κατάθεση ποικίλων υποθέσεων για το νόημα 

και τα ερωτήματα/θέματα που αναδείχθηκαν  

 Χωρίς τεχνική, χωρίς άσκηση με μηχανικό τρόπο, χωρίς αναμέτρηση 

    Θεμελίωση στις ηθικές και πολιτικές αρχές της εμπιστοσύνης, της αλληλεγγύης, της αποδοχής 

της ποικιλομορφίας 

 

Βασικά σημεία-βήματα της διαλογικής διαδικασίας 

α. Πρώτη –σύντομη– προσέγγιση του κειμένου με στόχο την αρχική κατανόηση 

 Μετά την ανάγνωση ή και μετά την τμηματική ανάγνωση, νοηματοδότηση χωρίς 

ερμηνευτικά σχόλια μαθητών  

    Ερώτηση: «τι λέει το κείμενο», υποθέσεις, όχι βεβαιότητες: «τι υποθέτετε;» και όχι «τι 

σημαίνει» 

  β. Άνοιγμα του θέματος με διατύπωση ερωτημάτων  

    «Υπάρχει κάποιο σημείο της ιστορίας ή του κειμένου που σας προκάλεσε το ενδιαφέρον;  Ποιο;   

Γιατί;» 

 «Ποιο βρίσκετε να είναι το κεντρικό ερώτημα/ θέμα συζήτησης που θέτει το κείμενο;» 

   «Ο τίτλος του κειμένου σε συνδυασμό με τις εικόνες της αρχής (ή του τέλους) σάς προκαλεί   

κάποιο ερώτημα ή κάτι που θα θέλατε να συζητηθεί;» 

  γ. Κυρίως διάλογος  

 Τοποθέτηση στο ερώτημα/ θέμα που έθεσε ο/η πρώτος/η μαθητής/τρια  

     Συστηματική συμπλοκή των ανταποκρίσεων, των υποθέσεων και των απόψεων των μαθητών 

      με υπόδειξη του/της διδάσκοντα/ουσας για στροφή  στο κείμενο προς στήριξη αυτών 

  δ. Χρήση εργαλείων επέκτασης και εμβάθυνσης του διαλόγου - Εξωκειμενική πληροφορία 

 Ένα ή περισσότερα παράλληλα κείμενα 

 2-3 δημοσιευμένα κριτικά σχόλια  

     Διακειμενική θεματική ή μορφική αναλογία 

  ε. Νέοι διαλογικοί κύκλοι 

 Μετατόπιση του αρχικού ερωτήματος προς το αισθητικό  

 Νέο ερώτημα           

στ. Ολοκλήρωση/Κλείσιμο της διδασκαλίας 

 Χώρος  στην ανάδυση της υποκειμενικότητας του/της μαθητή/τριας 

      1/ Ερμηνευτικό σχόλιο 

• Ανασύνθεση στοιχείων του ερμηνευτικού διαλόγου  

• Ανάπτυξη του αρχικού ερωτήματος/θέματος ή κάποιου άλλου ερωτήματος  

• Επέκταση της προσωπικής έκφρασης των μαθητών/τριών 

• Ανάδυση του «εγώ»  

      2/ Πολυτροπική προσέγγιση/ Δημιουργία πολυτροπικού κειμένου 

      3/ Σχέδια δράσης (projects) 

      4/ Δημιουργική γραφή 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

• Διαγνωστική αξιολόγηση  

• Διαμορφωτική αξιολόγηση  

• Τελική-αθροιστική αξιολόγηση 

 

Εργαλεία για τη διαμορφωτική αξιολόγηση 

 Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης (συζητήσεις, συμπλήρωση φύλλων αυτοαξιολόγησης σε 

έντυπο ή ηλεκτρονικό φάκελο (portfolio)) 

 Δραστηριότητες ετεροαξιολόγησης  

 

Αξιολόγηση στη Νεοελληνική Γλώσσα 

 Ένα ή δύο κείμενα, μη διδαγμένα (με βάση τις ικανότητες των μαθητών/τριών εντός των 

προβλεπόμενων θεματικών αξόνων)  

 Ερωτήσεις κατανόησης με διαβάθμιση κατά την περιγραφή στα αντίστοιχα κεφάλαια (Α1, 

Α2, Α3), (ερμηνεία, σύγκριση, αξιολόγηση, αναγνωστική ανταπόκριση) 

 Δραστηριότητες παραγωγής λόγου (μετασχηματισμός των κειμένων αναφοράς, παραγωγή 

νέων κειμένων)  

 

Αξιολόγηση στη Λογοτεχνία 

 

 Αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα ή διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή 

θεατρικό έργο) με ερωτήσεις αντίστοιχες στους διδακτικούς σκοπούς και στόχους και σε 

φάσεις του ερμηνευτικού διαλόγου 

 Ερωτήσεις αντίστοιχες στον πρώτο ειδικό σκοπό διδασκαλίας του μαθήματος, την απόκτηση 

δηλαδή αναγνωστικών δεξιοτήτων (πρώτη φάση του ερμηνευτικού διαλόγου) 

 Άλλες ερωτήσεις αντίστοιχες στον δεύτερο ειδικό σκοπό διδασκαλίας του μαθήματος, την 

τοποθέτηση των μαθητών/τριών, δηλαδή σε κρίσιμα για εκείνους ερωτήματα/θέματα  

 Σύνθεση  ερμηνευτικού σχολίου  

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

 Η ψηφιακή τεχνολογία ως μέσο πρακτικής γραμματισμού 

 

 Οπτικός Γραμματισμός 

 

 Γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (αξιοποιείται στο μάθημα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας) 
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VΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Ανάγνωση 

 Αποκωδικοποίηση των γλωσσικών/σημειωτικών στοιχείων ενός κειμένου 

 Πρωτοβάθμια κατανόηση της μορφής και του περιεχομένου  

 Ερμηνεία των νοημάτων  

 Κριτική στάση ή «αντίσταση» του αναγνώστη προς αυτό  

 

Αναστοχασμός 

 Μεταγνωστική δραστηριότητα  

 Κριτική εξέταση των πεποιθήσεων, των συναισθημάτων, των στρατηγικών κ.λπ. του ατόμου  

 Στόχος η συνειδητοποίηση και αναθεώρησή τους  

 

Αντισταθμιστική εκπαίδευση 

 Παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους μαθητές  

 Εξομοίωση των κοινωνικοοικονομικών κατηγοριών του μαθητικού πληθυσμού 

 

Αυτοαξιολόγηση μαθητών 

 Κριτική επίδοσης και αποτελεσμάτων της προσπάθειας κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας 

 

Γραμματισμός 

 Αναγνώριση, κατανόηση, ερμηνεία, δημιουργία, επικοινωνία, αμφισβήτηση με χρήση έντυπου, 

γραπτού, οπτικού υλικού σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις 

 

Κριτικός γραμματισμός 

 Κριτική ανάλυση γραπτού, προφορικού και πολυτροπικού λόγου 

 Αποκάλυψη διακρίσεων, προκαταλήψεων, σχέσεων εξουσίας κ.ά. 

 Αντίσταση  και  αναδόμηση  

 

Ερωτήματα 

 Ποια η κυρίαρχη «φωνή» στο κείμενο και ποιες οι αποσιωπηθείσες «φωνές» 

 Ποιες οι προθέσεις και οι σκοπιμότητες του δημιουργού του κειμένου 

 Ποια τα θέματα και  τρόποι  ανάδειξής τους  

 Ποιοι οι τρόποι προσεταιρισμού των αναγνωστών  

 Ποια τα στερεότυπα σε σχέση με το φύλο, την εθνικότητα, την κοινωνικοοικονομική, 

σωματική και διανοητική κατάσταση κάποιου κ.ά. 

 

Πολυγραμματισμοί 

 Νέες μορφές κειμένων χάρη στην ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και της 

πολυπολιτισμικότητας  

 Στόχος: ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας τους από μαθητές 

 

Διαθεματικότητα 

 Διαπραγμάτευση ενός θέματος από ποικίλες οπτικές γωνίες με τη μορφή της διερευνητικής 

διαδικασίας, γνωστής ως «μέθοδος Project»  
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Διακειμενικότητα 

 Νοηματοδότηση ενός κειμένου υπό το πρίσμα άλλων «φωνών»  

 

     Ερωτήματα 

 Ποιες απόψεις διατυπώνονται στο κείμενο 

 Οι απόψεις αυτές είναι του δημιουργού του κειμένου ή άλλων δημιουργών 

 Πώς αξιοποιεί τις απόψεις αυτές ο δημιουργός του κειμένου;  

 Για ποιον λόγο παραθέτει απόψεις άλλων στο κείμενό του; 

 

      Επίπεδο ύφους 

 Συσχέτιση νοημάτων με τα στοιχεία του άμεσου συγκειμενικού πλαισίου: 

      1) Πεδίο: το περιεχόμενο του κειμένου (τι συμβαίνει) 

      2) Συνομιλιακοί ρόλοι (ποιοι συμμετέχουν)  

      3) Τρόπος εκφοράς του λόγου (ανταλλαγή - διαπραγμάτευση των νοημάτων)  

 Σύνδεση με τις γλωσσικές επιλογές και τις λειτουργίες του κειμένου 

 

     Κειμενικά είδη 

 Περιγραφή: γλωσσική αναπαράσταση των κύριων χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων ενός 

ατόμου, ενός αντικειμένου, ενός φαινομένου κτλ. με στόχο την κωδικοποίηση και μετάδοση 

των γνώσεων   

 Εξήγηση: διαδοχή φαινομένων σε χρονικές ή/και αιτιακές σχέσεις («πώς» ή/και «γιατί», 

εξηγήσεις με παραδείγματα, πραγματεία, αναφορές με εξήγηση, εκθέσεις εξήγησης κ.ά.) 

 Οδηγίες: λογική διαδοχή πράξεων ή συμπεριφορών  

 Επιχειρηματολογία: κειμενικό είδος με ανάπτυξη μιας θέσης προκειμένου να πειστούν οι 

αναγνώστες ως προς την ορθότητά της - Χρήση αυτής σε δοκίμια, εκθέσεις, συζητήσεις, 

ερμηνείες, αξιολογήσεις κ.ά. 

 Αφήγηση: διαδοχή προσώπων και γεγονότων στον χρόνο και τον χώρο  

 

Κειμενικότητα 

 Συνοχή: σύνδεση γλωσσικών και δομικών στοιχείων του κειμένου 

 Συνεκτικότητα: αλληλουχία των νοημάτων  

 Προθετικότητα: στόχοι πομπού  

 Αποδεκτότητα: προσδοκίες δέκτη  

 Πληροφορικότητα: πληροφορίες κειμένου που επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν τις προσδοκίες 

του δέκτη  

 Καταστασιακότητα: σύνδεση κειμένου με το συγκείμενο 

 Διακειμενικότητα: σχέση κειμένου με άλλα ομοειδή 

 

     Κείμενο 

 Γλωσσικά κείμενα 

 Σημειωτικά ή πολυτροπικά (γραπτός, προφορικός λόγος, εικόνες, ήχοι, κινήσεις κ.ά.) 
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Μεταγλώσσα 

 Λεξιλόγιο και ορολογία για συζήτηση των γλωσσικών συμβάσεων ή ευρύτερων γλωσσικών 

ζητημάτων 

 Σημαντική στην εννοιολόγηση (διατύπωση θεωριών, κατηγοριών και ορισμός εννοιών: 

εργαλεία κριτικής σκέψης και δράσης) 

 

Στρατηγικές ανάγνωσης και παραγωγής κειμένων 

 Σχεδιασμός μιας διδακτικής προσέγγισης (από ένα θεωρητικό πλαίσιο και μέσα από την 

εφαρμογή διάφορων διδακτικών τεχνικών και πρακτικών)  

 

1. Διαδικαστικό μοντέλο κατανόησης κειμένων 

α. Προαναγνωστικό στάδιο - ο μαθητής 

 Ανάκληση προηγούμενων γνώσεων 

 Υποθέσεις για το περιεχόμενο, την περίσταση επικοινωνίας και το κειμενικό είδος με  

αξιοποίηση του  τίτλου του κειμένου, των εικόνων, των διαγραμμάτων κ.λπ.  

β. Αναγνωστικό στάδιο 

 Δραστηριότητες κατανόησης και επεξεργασίας του κειμένου σε σημασιολογικό και 

πραγματολογικό επίπεδο: (εντοπισμός άγνωστων λέξεων, ερμηνεία με βάση τα 

συμφραζόμενα, επιβεβαίωση ή όχι των προσδοκιών, αξιολόγηση των απόψεων του 

συγγραφέα, εξέταση της συνοχής και της συνεκτικότητας του κειμένου, καθώς και των 

υφολογικών επιλογών του συγγραφέα) 

γ. Μεταναγνωστικό στάδιο - ο μαθητής 

 Κατανόηση των αναγνωστικών του πρακτικών 

 Βελτίωση 

 Διατύπωση εναλλακτικών οπτικών για το κείμενο ή τη συλλογή του υλικού 

 Σύνταξη νέου κειμένου  

 

2. Μοντέλο των τεσσάρων πόρων / ρόλων του αναγνώστη 

α. Αποκωδικοποιητής 

 Αναγνώριση της σχέσης μεταξύ του εκφωνούμενου λόγου και της γραπτής συμβολικής 

αναπαράστασής του, της λεξικογραμματικής μορφής, των δομικών χαρακτηριστικών, της 

συνοχής και της συνεκτικότητας των κειμένων  

β. Χρήστης του κειμένου 

 Γνώση των διαφορετικών  προθέσεων των διαφορετικών τύπων κειμένων 

 Διάκριση των προθέσεων του δημιουργού βάσει του τρόπου δόμησης και διαμόρφωσης του 

κειμένου  του  

γ. Ερμηνευτής του κειμένου 

 Ερμηνεία του κειμένου βάσει προσωπικών εμπειριών και προηγούμενων γνώσεων, αλλά και 

γνώσεων από παρεμφερή κείμενα 

δ. Ο αναλυτής/αμφισβητίας του κειμένου 

 Αναπαράσταση απόψεων, αξίων, στερεοτυπικών αντιλήψεων του συγγραφέα στα κείμενα 
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3. Διαδικαστικό μοντέλο παραγωγής κειμένων 

α. Προσυγγραφικό στάδιο 

 Επιλογή θέματος σχετικού με τα βιώματα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών της τάξης 

 Ενίσχυση μαθητών σε σχέση με τις συμβάσεις του κειμενικού είδους (σκοπός, ακροατήριο, 

δομικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά κτλ.)  

 Παραγωγή από τους μαθητές ιδεών μέσα από διάφορες τεχνικές (καταιγισμός ιδεών, φύλλα 

σκέψης κ.ά.).  

 Οργάνωση των ιδεών με βάση το κειμενικό είδος (περιγραφικό, αφηγηματικό ή 

επιχειρηματολογικό)  

 Παρουσίαση κειμένου με χρήση διαγραμμάτων, εννοιολογικών χαρτών κ.ά.  

       β. Συγγραφικό στάδιο 

 Καταγραφή της πρώτης εκδοχής του κειμένου, με βάση τις συμβάσεις του κειμενικού είδους  

       γ. Μετασυγγραφικό στάδιο 

 Βελτίωση/αναθεώρηση, επιμέλεια και αξιολόγηση του αρχικού κειμένου ως προς: 

i. το περιεχόμενο (πληρότητα ανάπτυξης, ορθότητα των επιχειρημάτων κ.λπ.) 

ii. τη μορφή (ορθογραφικά λάθη, εκφραστικά μέσα κτλ.)  

iii. τη δομή (συνοχή και συνεκτικότητα, παραγραφοποίηση κ.λπ.) 

 

        Σχέδιο: δυναμική διαδικασία αναζήτησης πηγών, επιλογής, συνδυασμού και σύνθεσης 

 Το σχεδιασμένο: το σύνολο των προσδιοριζόμενων κοινωνικοπολιτισμικά διαθέσιμων 

πόρων με νόημα 

 Ο σχεδιασμός: η διαδικασία δημιουργικού μετασχηματισμού των διαθέσιμων πηγών, με 

ανταπόκριση σε κάποιο επικοινωνιακό γεγονός 

 Το ανασχεδιασμένο: το αποτέλεσμα του σχεδιασμού ως προϊόν ιστορικών και 

πολιτισμικών προτύπων  

        Συγκείμενο 

 Το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο παραγωγής και νοηματοδότησης κειμένου 
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Π. Σ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

Αναγνωστικές δεξιότητες 

• Ικανότητα πολύπλευρης κατανόησης και απάντησης στα ερωτήματα του κειμένου   

 

Οι αναγνωστικές οδηγίες 

• Ειδολογικές, υφολογικές, θεματικές, δομικές  

• Υποδείξεις του εκπαιδευτικού προς τους αναγνώστες-μαθητές για τα κειμενικά στοιχεία προς 

εντοπισμό 

• Προτάσεις στους μαθητές για ένταξη στοιχείων του συγκειμένου στις υποθέσεις τους  

 

Αναπαράσταση: «Σαν» - η σύμβαση (μέσα από τα μάτια του καλλιτέχνη)  

 Μορφές 
i. Αλληγορία ή συμβολισμός (με κριτήριο τον βαθμό απόκρυψης της πραγματικότητας) 

ii. Ρεαλισμός ή νατουραλισμός ή υπερρεαλισμός (με κριτήριο τον βαθμό μεταμόρφωσης 

της πραγματικότητας)  

iii. Ειρωνεία (με κριτήριο τον βαθμό απόκρυψης και μεταμόρφωσης της πραγματικότητας) 

 

      Ερώτημα/θέμα για συζήτηση 

 Το θέμα του κειμένου άξιο περαιτέρω συζήτησης 

 

Διαλογικότητα 

• Η σχέση «Εγώ - ο Άλλος» και οι πολλές «φωνές»  

• Ερωτήματα και αιτήματα απαντήσεων 

• Δεν έχει καμιά σχέση με την αντιπαράθεση 

 

            Δομή 

 Ο τρόπος σύνθεσης ένα ποιητικού ή αφηγηματικού έργου (πεζού ή θεατρικού)  για  τελικό 

κείμενο οργανωμένο σε  αποτελεσματικό σύνολο 

 Στα ποιητικά κείμενα: έμφαση στην κατασκευή και στη στιχουργική (στροφικότητα, 

ομοιοκαταληξία/ελεύθερος στίχος, μέτρο/ρυθμός) 

    Στα αφηγηματικά κείμενα: έμφαση στον τρόπο οργάνωσης των γεγονότων της ιστορίας με 

συγκεκριμένη σειρά (πλοκή): όπως η αριστοτελική σειρά της αρχής, μέσης και τέλους (ή, 

διαφορετικά, αρχή και δέση, σταδιακή εξέλιξη και τέλος ή λύση), στην αναδιάταξη των 

γεγονότων στον άξονα του χρόνου (γραμμική αφήγηση, αναδρομικές και προληπτικές 

αφηγήσεις) 

 

Λογοτεχνικά γένη/είδη 

 Το γένος ως όρος για τις βασικές μορφές της λογοτεχνίας (ποίηση, πεζογραφία, 

θέατρο)   

 Το είδος στις υποδιαιρέσεις του κάθε γένους (π.χ. Το ιστορικό μυθιστόρημα είδος 

στο γένος πεζογραφία) 
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          Κριτήρια διάκρισης γένους – είδους 

• Δομή (π.χ. σονέτο, επιστολικό μυθιστόρημα) 

• Έκταση (π.χ. διήγημα, νουβέλα, μονόπρακτο) 

• Σκοπός ή αποτέλεσμα (π.χ. σάτιρα, παρωδία, κωμωδία, τραγωδία) 

• Θέμα (π.χ. μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας) 

 

           Ενδιάμεσες μορφές μεταξύ λογοτεχνίας και γραμματείας 

 Δοκίμιο, βιογραφία, αυτοβιογραφία, απομνημονεύματα κ.λπ. 

 

           Πρόσληψη/ερμηνεία 
• Προσπάθεια απόδοσης νοήματος του κειμένου με τη συνδρομή της κειμενικής 

γλώσσας/κατασκευής, της υποκειμενικής πρόσληψης του αναγνώστη, αλλά και της συνομιλίας 

με την πρόσληψη των άλλων 

 

Ύφος 

• Τρόπος χρήσης της γλώσσας από το συγγραφέα (προσωπική ιδιοτυπία, 

αναγνωσιμότητα έργου) 

• Δομή και σύνταξη πρότασης 

• Εκφραστικά μέσα / σχήματα λόγου 

• Εικονοποιία, λεξιλόγιο 

• Απαντήσεις σε ερωτήματα  κατά τη ροή του ερμηνευτικού διαλόγου όπως: 

i. Πώς συνδέεται ένα σχήμα λόγου που επικαλούμαι με το επιχείρημα που 

υποστηρίζω 

ii. Πώς η δομή των προτάσεων (παρατακτική υποτακτική σύνταξη, ασύνδετο) 

φωτίζει το συναίσθημα των ηρώων 

iii. Πώς τα ρήματα που δηλώνουν εικόνες αποκαλύπτουν/συμβολοποιούν τη 

συναισθηματική κατάσταση του ήρωα ή του ποιητικού υποκειμένου 

 

            Διαγραφή χαρακτήρων/δραματικών προσώπων  

• Περιγραφή ή σχόλια αφηγητή 

• Δράση και λόγια προσώπων 

• Σχέσεις με άλλους χαρακτήρες  

• Απόψεις άλλων για τους χαρακτήρες 

• Κατανόηση της ονοματοδοσίας τους  

 

 

 

 


