
 

ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ NΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

Α΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

Η γλωςςικι εκπαίδευςθ και θ λογοτεχνικι εκπαίδευςθ ςυνεργοφν, ϊςτε οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να 

ανταποκρίνονται ςε κάκε γεγονόσ γραμματιςμοφ, είτε αυτό ςυμβαίνει ςτον δθμόςιο είτε ςτον ςχολικό 

ι ιδιωτικό χϊρο, τόςο ςτο επίπεδο κατανόθςθσ όςο και ςτο επίπεδο παραγωγισ λόγου.  

Με τουσ νζουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ ςε ενδοςχολικό και πανελλαδικό επίπεδο, δίνεται ζμφαςθ ςτθν 

ικανότθτα των μακθτϊν και μακθτριϊν να κατανοοφν και να ερμθνεφουν τα κείμενα. Ωσ εκ τοφτου θ 

διδαςκαλία του μακιματοσ ςτθρίηεται ςε μακθςιακζσ διαδικαςίεσ, μζςω των οποίων ενιςχφονται οι 

μακθτζσ και οι μακιτριεσ, ϊςτε να χαράξουν τθ δικι τουσ εγγράμματθ πορεία. 

Η διδακτικι προςζγγιςθ των ςχετικϊν μακθμάτων είναι «ανοικτι» ωσ προσ τα περιεχόμενα, ϊςτε οι 

εκπαιδευτικοί, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να επιλζγουν το κειμενικό υλικό. Ο/Η  εκπαιδευτικόσ μπορεί 

να ςχεδιάςει το πρόγραμμα που κα ακολουκιςει, με βάςθ τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ, ςε επίπεδο τάξθσ, ςχολικισ μονάδασ, τοπικισ κοινωνίασ.  

Ο ρόλοσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ είναι κακοριςτικόσ, αφοφ καλείται ωσ «μεςάηων» να υπθρετιςει τθ 

γενικότερθ ςτόχευςθ και να ενιςχφςει τισ ομάδεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν ςτθν επίτευξθ των 

ςτόχων που τίκενται από κοινοφ. Ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να οδθγεί ςτον αναςχεδιαςμό με βάςθ τθν 

ανατροφοδότθςθ από τθ διδακτικι πράξθ, θ αξιολόγθςθ να είναι διαρκισ και διαμορφωτικι, ϊςτε οι 

μακθτζσ και οι μακιτριεσ να ςυνειδθτοποιοφν τθν εξζλιξι τουσ και ο/θ εκπαιδευτικόσ να ζχει δεδομζνα 

για τον αναςχεδιαςμό του διδακτικοφ του/τθσ προγράμματοσ. 

Τπογραμμίηεται ότι θ εξζταςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν ςτθ Λογοτεχνία και τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα 

είναι κοινι, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον τρόπο αξιολόγθςθσ. Ωσ εκ τοφτου, κρίνεται αναγκαία θ 

οδθγία ότι θ Λογοτεχνία και θ Νεοελλθνικι Γλϊςςα διδάςκονται από τον ίδιο διδάςκοντα ι τθν ίδια 

διδάςκουςα ανά τμιμα. Επιπλζον, τονίηεται ότι θ εξζταςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν γίνεται ςε 

αδίδακτα κείμενα, λογοτεχνικά και μθ λογοτεχνικά.  

 

Ι. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

φμφωνα με τα παραπάνω οι μακθςιακζσ διαδικαςίεσ, μζςω των οποίων επιτυγχάνονται ςτόχοι τθσ 

γλωςςικισ εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ τάξεισ του ΓΕΛ, διακρίνονται ςε δφο επίπεδα: α) διαδικαςίεσ 

κατανόθςθσ κειμζνων και β) διαδικαςίεσ παραγωγισ γραπτοφ, προφορικοφ και πολυτροπικοφ λόγου 

και ςχθματικά αποδίδονται ωσ εξισ:  

Α. Διαδικαςίεσ κατανόηςησ του νοήματοσ, τησ οργάνωςησ και τησ μορφήσ των κειμζνων  

Α1. Εντοπιςμόσ και αναγνϊριςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των κειμζνων 

Α2. Ερμθνεία  και μεταςχθματιςμοί των κειμζνων 

Α3. Κριτικόσ ςτοχαςμόσ/ αξιολόγθςθ των κειμζνων 

Α4. Αναςτοχαςμόσ ςχετικά με ακολουκοφμενεσ ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ κειμζνων 

Β. Διαδικαςίεσ παραγωγήσ γραπτοφ, προφορικοφ και πολυτροπικοφ λόγου: Μεταςχηματιςμοί 

κειμζνων   

Β1. χεδιαςμόσ και οργάνωςθ των κειμζνων 

Β2. φνκεςθ κειμζνων (ςυγγραφικι φάςθ) 

Β3. Ανακεϊρθςθ  – Δθμοςίευςθ των κειμζνων 

Β4.Αναςτοχαςμόσ ςχετικά με τισ ακολουκοφμενεσ ςτρατθγικζσ παραγωγισ λόγου/μεταςχθματιςμοφ 

των κειμζνων 



Η διδαςκαλία ςτο μάκθμα Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςτθρίηεται ςε κείμενα και δραςτθριότθτεσ που 

αντλοφνται από: α) τα διδακτικά βιβλία/ςχολικά εγχειρίδια β) ψθφιακά αποκετιρια εγκεκριμζνα ι 

προτεινόμενα από το Τπουργείο Παιδείασ και το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ και γ) από υλικό 

που επιλζγει ι δθμιουργεί ο/θ διδάςκων/-ουςα, ςφμφωνα με το Πρόγραμμα πουδϊν. 

Οργάνωςθ περιεχομζνων  

Η διδαςκαλία περιλαμβάνει δυνάμει μία τεράςτια ποικιλία προφορικϊν, γραπτϊν και υβριδικϊν 

κειμζνων, τα οποία εμφανίηονται ςε ζντυπθ, ψθφιακι ι και πολυτροπικι μορφι και παράγονται είτε 

εντόσ είτε εκτόσ του ςχολικοφ χϊρου. Σο ποια είναι, κάκε φορά, τα κείμενα αυτά κακορίηεται κατά 

κφριο λόγο από το γλωςςικό και γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν και των μακθτριϊν και τα 

προςδοκϊμενα αποτελζςματα.  

ε κάκε κεματικι ενότθτα οι εκπαιδευτικοί μποροφν να διαμορφϊνουν το δικό τουσ υλικό που 

ςυγκροτοφν οι ίδιοι/εσ ι/και μαηί με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ τουσ. Κατά τθν επεξεργαςία των 

κειμζνων, επιδιϊκεται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να αναπτφςςουν κριτικό προβλθματιςμό και όχι να 

κατακτοφν τυποποιθμζνεσ γνϊςεισ και πολφ περιςςότερο να αναπαράγουν μθχανιςτικά ςυγκεκριμζνεσ 

απόψεισ/ςτερεότυπα.     

Σο περιεχόμενο κάκε κεματικισ ενότθτασ μπορεί να αναπτφςςεται γφρω από βαςικά ερωτιματα που 

απαςχολοφν τουσ μακθτζσ, τισ μακιτριεσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. θμαντικό, επίςθσ, είναι να 

επιλζγονται κείμενα που κζτουν ερωτιματα, χωρίσ απαραίτθτα να δίνουν απαντιςεισ, και ανικουν ςε 

διαφορετικά κειμενικά είδθ που ςυνδυάηουν ποικιλία γενϊν λόγου. 

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ κεματικισ ενότθτασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ είναι απαραίτθτο  να λαμβάνει υπόψθ 

τα ακόλουκα δομικά ςτοιχεία για τθ ςυγκρότθςι τθσ (χωρίσ να ςθμαίνει ότι κάκε κεματικι ενότθτα 

περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω) που ςυνδζονται με τισ διαδικαςίεσ που ζχουν παρουςιαςκεί 

παραπάνω: 

Δραςτηριότητεσ ανάλυςησ  κειμζνων με ςτόχο τθν κατανόθςθ τθσ γλωςςικισ τουσ μορφισ και των 

κειμενικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν. Αναλφονται κείμενα με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ ςχζςθσ που ζχει θ 

γλϊςςα και θ οργάνωςθ του κειμζνου με τθν περίςταςθ επικοινωνίασ και τον ςκοπό. 

Δραςτηριότητεσ ερμηνευτικήσ και κριτικήσ προςζγγιςησ των κειμζνων με ςτόχο τθ διερεφνθςθ του 

τρόπου με τον οποίο ςτα κείμενα αναπαριςτϊνται ιδζεσ, αντιλιψεισ, προκαταλιψεισ, για τον άνκρωπο, 

τθν κοινωνία και τον κόςμο.  

Δραςτηριότητεσ ςυγκριτικήσ εξζταςησ κειμζνων ωσ προσ τισ δφο προθγοφμενεσ διαςτάςεισ: Αναλφονται 

ςυςτάδεσ (δίκτυα) κειμζνων, ϊςτε οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ  να διαπιςτϊςουν ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ μεταξφ των κειμζνων ωσ προσ τθ γλϊςςα, το μζςο, τουσ ςθμειωτικοφσ τρόπουσ, το κειμενικό 

είδοσ, ωσ προσ τα γζνθ του λόγου, τισ αναπαραςτάςεισ τθσ πραγματικότθτασ, τον τρόπο προςζγγιςθσ 

του κζματοσ κ.λπ.   

Δραςτηριότητεσ παραγωγήσ λόγου: Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ καλοφνται να ανταποκρικοφν ςτα 

μελετϊμενα κείμενα παράγοντασ λόγο, να μεταςχθματίςουν γλωςςικζσ και νοθματικζσ δομζσ των 

κειμζνων ι να παρουςιάςουν ςυνοπτικά το περιεχόμενο κειμζνων και να διατυπϊςουν τισ δικζσ τουσ 

απόψεισ ςε ςυγκεκριμζνα ερωτιματα, ςε κακοριςμζνο επικοινωνιακό πλαίςιο.  

Δραςτηριότητεσ αναςτοχαςμοφ και ανάπτυξησ μεταγνωςτικών δεξιοτήτων: Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ 

καλοφνται να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο εργάςτθκαν, τισ ςτρατθγικζσ με τισ οποίεσ 

προςζγγιςαν τα κείμενα ι τα ςχεδίαςαν και δθμοςίευςαν, τισ δεξιότθτεσ που αξιοποίθςαν για να ζχουν 

καλφτερο αποτζλεςμα.  

Επίςθσ, κατά τον ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων, ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθ 

γλωςςικι και επικοινωνιακι ετοιμότθτα των μακθτϊν/τριϊν και να παρεμβαίνει ςτισ περιπτϊςεισ που 

διαπιςτϊνει ελλείμματα γνϊςθσ. Η διδαςκαλία των μορφοςυντακτικϊν φαινομζνων, του λεξιλογίου, 

των ςθμαςιολογικϊν και πραγματολογικϊν ςτοιχείων ςυναρτάται πάντοτε με τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ 



ςτθ νοθματοδότθςθ των κειμζνων και δεν αποβλζπει ςτθν απομνθμόνευςθ μεταγλωςςικϊν όρων. Οι 

δραςτθριότθτεσ οργανϊνονται ςε επίπεδο κειμζνου, με προςομοίωςθ όςο το δυνατό αυκεντικϊν 

ςυνκθκϊν επικοινωνίασ, ζχουν μεταςχθματιςτικό χαρακτιρα και ενκαρρφνουν τθ χρθςιμοποίθςθ εκ 

μζρουσ των μακθτϊν και μακθτριϊν βιβλίων αναφοράσ ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι (γραμματικζσ, 

λεξικά κ.λπ.). 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ που προβλζπονται από το Πρόγραμμα πουδϊν και υποςτθρίηονται από το 

εκπαιδευτικό υλικό είναι οι εξισ: 

 

 Α΄ τάξη   

Γλϊςςα, Γλωςςικι ποικιλία, οπτικι γωνία, 

δθμιουργικότθτα τθσ γλϊςςασ 

Γλωςςομάκεια 

 

Αναλφαβθτιςμόσ  

Διάλογοσ  

Εφθβεία  

Αγάπθ και ζρωτασ  

Ενδυμαςία και μόδα  

Γθρατειά και νεότθτα  

Σο κωμικό και θ ςθμαςία του γζλιου  

  

 

 

ΙΙ. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

Ο ςκοπόσ τησ λογοτεχνικισ εκπαίδευςθσ δεν μπορεί να είναι παρά ο διάλογοσ με τισ ποικίλεσ 

λογοτεχνικζσ αναπαραςτάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ κατάςταςθσ ςτα κείμενα, ϊςτε οι μακθτζσ και οι 

μακιτριεσ: 

α) να βιϊςουν τθ λογοτεχνία ωσ πθγι εμπειριϊν, ωσ διαλεκτικι ςυγκρότθςθ αιςκθτικϊν και 

διανοθτικϊν ςυγκινιςεων, και να αναγνωρίςουν τθ δραςτικι αξία τουσ για τθ ηωι τουσ, 

β) να ςυγκροτιςουν τθν υποκειμενικότθτά τουσ, εμπλουτίηοντασ τθν κατανόθςι τουσ για πτυχζσ του 

κόςμου που προχπιρξε και εκείνου που τουσ περιβάλλει, και ενιςχφοντασ τθν κριτικι τουσ ςτάςθ 

απζναντι ςτον τρόπο με τον οποίο θ λογοτεχνία υποβάλλει νοιματα και αξίεσ. 

      Οι ειδικότεροι ςκοποί διδαςκαλίασ δεν είναι αυτόνομοι ωσ προσ τον παραπάνω ςκοπό ι ιςοδφναμοι 

με αυτόν αλλά αποτελοφν αναβακμοφσ ςτθν προςπάκεια τθσ επίτευξισ του. Οι μακθτζσ και οι 

μακιτριεσ, επομζνωσ, χρειάηεται να υποςτηριχθοφν ςτα ακόλουκα:  

α) να αποκτιςουν αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ, ϊςτε να αξιοποιοφν ςυνδυαςτικά ζναν αρικμό 

ενδοκειμενικϊν και εξωκειμενικϊν ςτοιχείων, για να ιχνθλατοφν με μεγαλφτερθ επάρκεια το νοθματικό 

υπόςτρωμα των κειμζνων, 

β) να κζτουν κρίςιμα για εκείνουσ/εκείνεσ ερωτιματα/κζματα ςυηιτθςθσ, ςχετικά με τα ηθτιματα που 

πραγματεφονται τα κείμενα· τα ερωτιματα να λειτουργοφν ςτθ ςυνζχεια ωσ άξονεσ ι κζντρα 

αλλθλεπιδράςεων και ςυνομιλιϊν μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν, ελεφκερων τόςο ςτθ διανοθτικι όςο και 

ςτθ ςυναιςκθματικι τουσ διάςταςθ, 

γ) να διαπραγματεφονται τισ υποκζςεισ τουσ ςτο πλαίςιο μιασ αναγνωςτικισ/ ερμθνευτικισ κοινότθτασ. 

      Σα προθγοφμενα εξειδικεφονται ςε ςυγκεκριμζνα προςδοκώμενα μαθηςιακά αποτελζςματα ωσ 

εξισ: 

Α. Κατανόθςθ κειμζνων  

      Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ: 



 να αναδιθγοφνται τθν ιςτορία που αφθγείται το κείμενο, χωρίσ να ερμθνεφουν τα γεγονότα.  

 ςτθν περίπτωςθ ποιθτικοφ κειμζνου, να αναγνωρίηουν τουσ ποικίλουσ ποιθτικοφσ υπαινιγμοφσ 

μζςα από τον ςυνδυαςμό ςυμβόλων, ςχθμάτων λόγου και κειμενικϊν δεικτϊν εν γζνει, με ςκοπό 

να εμπλουτίηουν τθν κατανόθςι τουσ. 

 να προςεγγίηουν τουσ χαρακτιρεσ με βάςθ τα δεδομζνα του κειμζνου (όνομα, εξωτερικι 

εμφάνιςθ, ενζργειεσ, ςχζςεισ με άλλα πρόςωπα, δικά του λόγια και ςκζψεισ, λόγια και ςκζψεισ 

άλλων προςϊπων γι’ αυτοφσ και ςτάςθ του αφθγθτι), με ςκοπό να εντοπίηουν χαρακτθριςτικά 

τουσ ςτοιχεία που φωτίηουν τθ δράςθ τουσ. 

 να περιγράφουν τθ ςυναιςκθματικι διάκεςθ του ποιθτικοφ υποκειμζνου ςτθριηόμενοι ςτα 

ςφμβολα και τισ  γλωςςικζσ επιλογζσ (γραμματικά πρόςωπα, χρόνοι, εγκλίςεισ των ρθμάτων, 

ςτίξθ).  

υνοπτικά, οι μαθητζσ κι οι μαθήτριεσ θα πρζπει να είναι ςε θζςη: 

 να εντοπίηουν και να ςυςχετίηουν τα κειμενικά ςτοιχεία που οργανϊνουν το κείμενο ωσ 

ςθμαςιοδοτθμζνθ καταςκευι. Δθλαδι, να εντοπίηουν μζςα ςτο κείμενο ςτοιχεία του λόγου των 

προςϊπων, αφθγθματικοφσ τρόπουσ, αφθγθματικζσ τεχνικζσ, ρθματικά πρόςωπα και εκφραςτικά 

μζςα, και 

 να  αναγνωρίηουν το πϊσ αυτά παράγουν νόθμα 

 παράλλθλα να αξιοποιοφν τα απολφτωσ απαραίτθτα εξωκειμενικά ςτοιχεία για τθν κατανόθςθ του 

κειμζνου.  

Β. Ερμθνεία κειμζνων  

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ: 

 να τοποκετοφνται/ανταποκρίνονται ςτο κζμα ι ερϊτθμα που οι ίδιοι/-εσ πιςτεφουν ότι κζτει το 

κείμενο, απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ: «ποιο είναι για ςασ το κφριο κζμα για ςυηιτθςθ που κζτει το 

κείμενο». 

 να αξιοποιοφν ςτισ ερμθνευτικζσ τουσ απόπειρεσ κειμενικά ςτοιχεία, μορφικζσ επιλογζσ και 

ιςτορικά ςυμφραηόμενα, με ςκοπό να τεκμθριϊνουν τισ κζςεισ και τισ ανταποκρίςεισ τουσ ςτθν 

τομι τθσ κειμενικότθτασ με τθν υποκειμενικότθτα, τθσ λογικισ με το ςυναίςκθμα. 

 να ςυνυπολογίηουν τισ απόψεισ/ερμθνείεσ των ςυμμακθτϊν τουσ και να οδθγοφνται ςτθ 

διαμόρφωςθ μιασ πιο πολφπλευρθσ ερμθνείασ. 

 να μιλοφν και να γράφουν με όρουσ υπόκεςθσ και όχι ερμθνευτικισ βεβαιότθτασ («υποθζτω ότι 

…» και όχι «ςημαίνει ότι …»).   

 να αναςυνκζτουν ςε γραπτό ερμθνευτικό ςχόλιο τθν οπτικι που οι ίδιοι διαμόρφωςαν με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαλογικισ διαδικαςίασ. 

Γ. Μεταςχθματιςμόσ ι/και παραγωγι κειμζνων  

      Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ: 

α. να επιφζρουν τροποποιήςεισ/ςυμπληρώςεισ ςτο αρχικό κείμενο, μζςα απoτροποποίθςθ των 

αφθγθματικϊν ςυμβάςεων του κειμζνου: εςτίαςθσ, οπτικισ γωνίασ, αφθγθτι,κ.ά.,  

 να ςυμπλθρϊνουν τα κενά απροςδιοριςτίασ του κειμζνου, 

 να προςκζτουν ζναν ιρωα ι ζνα περιςτατικό ςτθν αρχικι ιςτορία, 

 να ςυνεχίςουν  τθν ιςτορία ι να γράψουν ζνα εναλλακτικό τζλοσ.  

β. να αλλάξουν το είδοσ του κειμζνου: μετατροπι κεατρικοφ ςε αφιγθμα, αφθγιματοσ ςε κεατρικό, 

ςυγγραφι ποιιματοσ με αφορμι πεηό, ςυγγραφι πεηοφ με αφορμι ποίθμα. 

γ. να ςυνκζτουν νζο κείμενο, όπωσ, π.χ.: 

 ποιθτικό ι αφθγθματικό κείμενο που διευρφνει ι απαντά ςε κάποιο κεντρικό ερϊτθμα του 

κειμζνου που ςυηθτικθκε ι κζτει ζνα παραπλιςιο ερϊτθμα,  



 ιςτορία, ςτθν οποία οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ κα χτίςουν ζναν χαρακτιρα που δρα ςε 

ανκρϊπινεσ καταςτάςεισ παρόμοιεσ με αυτζσ του αρχικοφ κειμζνου, αποκαλφπτοντασ 

εναλλακτικοφσ τρόπουσ δράςθσ, 

 ποιθτικό κείμενο με τθν κυρίαρχθ τεχνικι ι ςυναιςκθματικι διάκεςθ του αρχικοφ. 

 

Δ. Αναςτοχαςμόσ ςε ςχζςθ με τισ ακολουκοφμενεσ ςτρατθγικζσ ανάγνωςθσ/κατανόθςθσ  

        Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ: 

 να περιγράφουν τισ ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ που χρθςιμοποιοφν  

 να αναγνωρίηουν τισ προςωπικζσ αξίεσ, ςτάςεισ, εμπειρίεσ, ιδεολογικζσ κζςεισ που τουσ 

επθρεάηουν ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ των κειμζνων και να τισ παρουςιάηουν ςτoυσ ςυμμακθτζσ 

και τισ ςυμμακιτριζσ τουσ, ςτο πλαίςιο μιασ αναςτοχαςτικισ ςυηιτθςθσ  

 να αποτιμοφν τθν πορεία που ακολοφκθςαν ςε μια διαδικαςία αυτοαξιολόγθςθσ ι και 

αυτοελζγχου. 

 

Από τισ τρεισ διδακτικζσ ενότθτεσ που προβλζπονται ςτο Πρόγραμμα πουδϊν για τθν Α’ Σάξθ, 

διδάςκονται δφο ενότθτεσ: «Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία», «Παράδοςθ και μοντερνιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι 

ποίθςθ». Κατά την επεξεργαςία κάθε ενότητασ, θεωρείται απαραίτητο να ςυμπεριλαμβάνονται 

κείμενα τόςο από τη νεότερη και ςφγχρονη όςο και από την παλαιότερη λογοτεχνία. Σα 

γραμματολογικά ςτοιχεία, όταν κρίνονται απαραίτθτα, διερευνϊνται ςταδιακά κατά τθ διάρκεια τθσ 

επεξεργαςίασ των λογοτεχνικϊν κειμζνων, ςε ςυνάρτθςθ με αυτά και δεν αποτελοφν αντικείμενο 

αποςτικιςθσ. Η ενκάρρυνςθ των μακθτϊν/τριϊν να προτείνουν κείμενα προσ ςυηιτθςθ και 

παρουςίαςθ ςτθν τάξθ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ του ενδιαφζροντοσ για τθ λογοτεχνία. Σον 

ίδιο ςτόχο υπθρετοφν, επίςθσ, ποικίλεσ πρακτικζσ φιλαναγνωςίασ.  

V. ΠΗΓΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  

Για το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ 

Διδακτικά βιβλία/ςχολικά εγχειρίδια 

Κ. Αδαλόγλου, Α. Αυδι, Ε. Λόππα, Δ. Σάνθσ, Χ. Λ. Σςολάκθσ, Ζκφραςη - Ζκθεςη (τ. Α'),  ΙΣΤΕ 

«ΔΙΟΦΑΝΣΟ» 

Γ.Β. Κανδιρου, Δ.Ε. Παςχάλθσ, .Ν. Ρίηοσ, Γλωςςικζσ Αςκήςεισ, ΙΣΤΕ «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» 

. Χατηθςαββίδθσ, Α. Χατηθςαββίδου, Γραμματική Νζασ Ελληνικήσ Γλώςςασ, ΙΣΤΕ «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» 

 

Ψθφιακά αποκετιρια εγκεκριμζνα ι προτεινόμενα από το Τπουργείο Παιδείασ και το Ινςτιτοφτο 

Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ  

Σα εκπαιδευτικά ςενάρια για τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα από τθ διαδικτυακι πφλθ του Πρωτζα. 

http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html 

 

Πολφτροπη Γλώςςα: Τποςτθρικτικό υλικό για τθ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο λφκειο, διευρφνοντασ και 

εμπλουτίηοντασ το εγχειρίδιο «Ζκφραςθ-Ζκκεςθ». http://politropi.greek-language.gr/  

 

Κζντρο Ελληνικήσ Γλώςςασ: Ευρετιριο των ψθφιακϊν πόρων και εργαλείων του ΚΕΓ για τα γλωςςικά 

μακιματα Γυμναςίου - Λυκείου. 

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Humanities/2017

/evretirio_2017_final.pdf  

Φωτόδεντρο - Εθνικόσ ςυςςωρευτήσ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 

 

http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html
http://politropi.greek-language.gr/
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Humanities/2017/evretirio_2017_final.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Humanities/2017/evretirio_2017_final.pdf
http://photodentro.edu.gr/aggregator/


Για το μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ 

Διδακτικά βιβλία/ςχολικά εγχειρίδια  

Ν. Γρθγοριάδθσ, Δ. Καρβζλθσ, Χ. Μθλιϊνθσ, Κ. Μπαλάςκασ, Γ. Παγανόσ, Γ. Παπακϊςτασ, Κείμενα 

Νεοελληνικήσ Λογοτεχνίασ (τ. Α'), ΙΣΤΕ «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» 

Ι. Παρίςθσ, Ν. Παρίςθσ, Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, ΙΣΤΕ «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» 

Ψθφιακά αποκετιρια εγκεκριμζνα ι προτεινόμενα από το Τπουργείο Παιδείασ και το Ινςτιτοφτο 

Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ  

Σα εκπαιδευτικά ςενάρια για τθ Λογοτεχνία από τθ διαδικτυακι πφλθ του Πρωτζα. 

http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html 

Κζντρο Ελληνικήσ Γλώςςασ: Ευρετιριο των ψθφιακϊν πόρων και εργαλείων του ΚΕΓ για τα γλωςςικά 

μακιματα Γυμναςίου - Λυκείου.   

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Humanities/2017

/evretirio_2017_final.pdf  

Φωτόδεντρο - Εθνικόσ ςυςςωρευτήσ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 

Σπουδαςτήριο Νζου Ελληνιςμοφ. Νζα Ελληνική Λογοτεχνία και Πολιτιςμόσ 

www.snhell.gr.  

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Προκειμζνου, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να είναι ςε κζςθ να ανταποκρίνονται ςτισ 

διαδικαςίεσ κατανόθςθσ των κειμζνων και ςτισ διαδικαςίεσ παραγωγισ λόγου, προτείνεται ςτθ 

διδαςκαλία του μακιματοσ ςτουσ δφο κλάδουσ να αξιοποιθκεί το Γλωςςάρι όρων που υπάρχει ςτον 

Φάκελο Υλικοφ «Εμείσ και οι άλλοι…» για τθν Γϋ τάξθ ΓΕΛ. Σο Γλωςςάρι επικαιροποιεί όρουσ που 

αξιοποιοφνται ςτα εκπαιδευτικά υλικά και εξαςφαλίηει μια ςυμφωνία ςτο περιεχόμενο τουσ. ε καμιά 

περίπτωςθ οι όροι αυτοί δεν αποτελοφν αντικείμενο εξζταςθσ. 

 

http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Humanities/2017/evretirio_2017_final.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Humanities/2017/evretirio_2017_final.pdf
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://www.snhell.gr/

