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Πρόγραμμα Σπουδών 
 

• Ανοιχτό ως προς το περιεχόμενο 
 

• Έμφαση στις διαδικασίες και τις στρατηγικές 
 
 
 
 

 



 
• Περνάμε από το «διδάσκουμε κείμενα» και το «διδάσκουμε τον 

μαθητή»  στο «διδάσκουμε τον μαθητή κείμενα».  
 

• Tο Π.Σ. αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων που έχουν 
προηγηθεί από το 1999 έως το 2011.  
 

• Διαλογικότητα - Κριτικός στοχασμός - Δημιουργικότητα  
 
• Στόχος: η ενδυνάμωση του γλωσσικού γραμματισμού 
 
• «Οι μαθητές αναστοχαστικοί παραγωγοί αποτελεσματικών 

προφορικών, γραπτών και πολυτροπικών κειμένων ευρέος 
φάσματος 
 

• Επικοινωνιακή και κοινωνική διάσταση κειμένων 
 

Ι. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Σκοπός και πλαίσιο αρχών 



 
• Συνδέεται με το ενδιαφέρον για κοινωνική συμμετοχή, με τη 

διαμόρφωση σχέσεων ανάμεσα στα άτομα και το κοινωνικό, 
πολιτικό, φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον. 

 
•  Αποτελεί ικανότητα νοηματοδότησης της κοινωνικής 

πραγματικότητας με κριτική/αναστοχαστική διάσταση. 
 
• Σχετίζεται με:  
     - τις κοινωνικές γνώσεις, 
     - τις αξίες της δημοκρατίας,  
     - την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. 

Ο γλωσσικός γραμματισμός 



Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά αυτής της προσέγγισης 
 
 

• Τα κείμενα προσεγγίζονται όχι ως αυτόνομες και 
αφηρημένες κατασκευές αλλά ως πόροι διαπραγμάτευσης 
και κατασκευής κοινωνικού νοήματος σε σχέση με το 
συγκείμενο.  
 

• Τα γλωσσικά φαινόμενα και οι μεταγλωσσικοί όροι 
αποτελούν μέσο για την κατάκτηση δεξιοτήτων γλωσσικής 
επικοινωνίας, δεν συνιστούν αυτοσκοπό. 
 
 



• Το περιεχόμενο του μαθήματος οργανώνεται γύρω από 
δραστηριότητες: 

- ανάγνωσης κειμένων, 
- ερωτημάτων που προκύπτουν, 
- κατανόησης κειμένων, 
- κριτικού στοχασμού, 
- παραγωγής κειμένων, 
- αναστοχασμού. 
 
• Τα κείμενα προέρχονται από διάφορες πηγές έντυπου, 

προφορικού, ψηφιακού και πολυτροπικού λόγου.  



Πηγές άντλησης υλικού για τη διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων 
•  Εκπαιδευτικό υλικό – διδακτικά βιβλία 

 
• Έγκριτοι δικτυακοί τόποι 

 
• Έντυπες εκδόσεις ποικίλων κειμένων (άρθρα δημοσιογραφικά, κείμενα 

επιστημονικά, στοχαστικά, άρθρα, πραγματείες,  εξομολογητικά, δοκίμια 
στοχασμού, κείμενα επιστημονικού περιεχομένου, κοινωνικού 
προβληματισμού, αυτοβιογραφίες, βιογραφίες, επιστολές, ημερολόγια, 
λογοτεχνικά κείμενα, απομνημονεύματα, γραπτές μαρτυρίες, προφορικές 
μαρτυρίες – συνεντεύξεις, θεατρική κριτική – ρεπορτάζ, βιβλιοπαρουσίαση –
μικροσυνεντεύξεις, υλικό από Έκθεση, παρουσίαση εκθέσεων, οδηγίες, εξήγηση 
κ.ά.) 
 

• Οπτικοακουστικό υλικό (ταινίες, ντοκιμαντέρ, τραγούδια, ψηφιακό υλικό κ.ά.) 
 

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

• Έργα τέχνης, κατασκευές κ.ά. 
 

• Γενικά, μεγαλύτερη απομάκρυνση από τον τυπικό δοκιμιακό λόγο 

 



Τι διδάσκουμε στους μαθητές; 
Διδάσκουμε κατανόηση και παραγωγή 

 
Α. Διαδικασίες κατανόησης του νοήματος, της οργάνωσης και 
της μορφής των κειμένων (προφορικού, γραπτού, 
πολυτροπικού λόγου) 
 
Α1. Εντοπισμός/Αναγνώριση βασικών χαρακτηριστικών των 
κειμένων 
 
Α2. Ερμηνεία /Ανάλυση /Μετασχηματισμοί 
 
Α3. Κριτικός στοχασμός /Σύγκριση /Αξιολόγηση  
 
Α4.  Αναστοχασμός 
 
 

Μαθησιακές διαδικασίες  



Β. Διαδικασίες παραγωγής γραπτού, προφορικού και 
πολυτροπικού λόγου 
 
Β1. Σχεδιασμός και οργάνωση κειμένων 
 
Β2. Σύνθεση κειμένων (συγγραφική φάση) 
 
Β3. Αναθεώρηση/Δημοσίευση (χρήση λεξικών, κ.ά.), 
ενσωμάτωση παρατηρήσεων άλλων, τρόπος παρουσίασης 
 
 Β4. Αναστοχασμός για τις στρατηγικές και την 
αποτελεσματικότητα των παραγόμενων κειμένων  
(Φόρμα αναστοχασμού από ΦΥ εκπαιδευτικού (σελ. 69) 
 

(Οι διαδικασίες “κατανόησης” (Α) και “παραγωγής” (Β) 
παρουσιάζονται αναλυτικά στις σελ. 3-7 του Π.Σ.) 



Διδακτική Μεθοδολογία 
 Διδασκαλία ως αποτέλεσμα Σχεδιασμού  

 
• Ο εκπαιδευτικός συγκροτεί διδακτικές ενότητες και 

εφαρμόζει διδακτικές πρακτικές δίνοντας στους μαθητές 
κεντρικό ρόλο για την οικοδόμηση της γνώσης. 
 

• Παιδαγωγική πολυγραμματισμών, Ομάδα Νέου Λονδίνου, 
πολυτροπικότητα 
 

•    Ποικίλοι τρόποι πρόσληψης και ερμηνείας της               
       πραγματικότητας 
 
•    Συνδυασμός διαφορετικών μέσων για την παραγωγή    
      νοήματος 
 
• Κριτικά εγγράμματοι δέκτες και πομποί 

 





1. Τοποθετημένη πρακτική  
(Κατασκευαστές νοήματος μέσα από την κατανόηση των 

κειμενικών ειδών) 
 
2. Ανοικτή Διδασκαλία  
(Ανάπτυξη μεταγλώσσας για το “σχέδιο” του νοήματος) 
 
3. Κριτική Πλαισίωση  
(Ερμηνεία κοινωνικού συγκείμενου και του σκοπού των 
σχεδίων του νοήματος) 
 
4. Μετασχηματισμένη πρακτική  
(Σχεδιαστές κοινωνικού μέλλοντος) 

Χαρακτηριστικά παιδαγωγικής 





Στρατηγικές Διδασκαλίας 

•  Κειμενοκεντρικό μοντέλο με τα τρία στάδια 
-Προ-αναγνωστικό/Προσυγγραφικό   
-Αναγνωστικό/Συγγραφικό   
-Μετααναγνωστικό/Μετασυγγραφικό 
 
• Μοντέλο των τεσσάρων πόρων του αναγνώστη για την κριτική 

ανάγνωση 
- Αποκωδικοποιητής (code breaker)  
- Χρήστης του κειμένου (text user) 
- Ερμηνευτής του κειμένου (text participant)  
- Αναλυτής/αμφισβητίας του κειμένου (text analyst) 
 
• Σχέδιο (design) ως δυναμική διαδικασίας παραγωγής λόγου  
-Διαθέσιμα σχέδια 
-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)  



Σχεδιασμός θεματικής ενότητας  

Δομικά στοιχεία 
 για τη συγκρότησή της  

 
1. Δραστηριότητες ανάλυσης  κειμένων: κατανόηση  γλωσσικής  

μορφής και κειμενικών χαρακτηριστικών  
 
2.   Δραστηριότητες ερμηνευτικής και κριτικής προσέγγισης των    
       κειμένων: αναπαράσταση ιδεών, αντιλήψεων, 
       προκαταλήψεων 
 
3. Δραστηριότητες συγκριτικής εξέτασης κειμένων ως προς τις  
       δύο προηγούμενες διαστάσεις: ομοιότητες και διαφορές 



4. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου  
• Μετασχηματισμός γλωσσικών και νοηματικών δομών των 
κειμένων   
• Συνοπτική παρουσίαση περιεχομένου κειμένων 
• Διατύπωση απόψεων σε συγκεκριμένα ερωτήματα και σε 
καθορισμένο επικοινωνιακό πλαίσιο 
    
5. Δραστηριότητες αναστοχασμού και ανάπτυξης μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων  
• Περιγραφή τρόπου εργασίας, στρατηγικών  προσέγγισης 
κειμένων,  δεξιοτήτων που αξιοποίησαν 
 



Αξιολόγηση τελική στη Νεοελληνική Γλώσσα 
(Πανελλαδικές-Απολυτήριες) : 

Κατανόηση - Ερμηνεία - Παραγωγή κριτικού λόγου (Α, Β, Δ)  

Α. Συνοπτική νοηματική απόδοση μέρους του κειμένου  
ή  
συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα 
κείμενο για κάποιο ζήτημα. 
π.χ. 
 
- 1. Να πυκνώσετε το περιεχόμενο των τριών τελευταίων 
παραγράφων του Κειμένου …, γράφοντας ένα δικό σας κείμενο 
(60-70 λέξεις), για ένα ζήτημα Χ  του κειμένου.  
 

- 2. Να παρουσιάσετε συνοπτικά (60-80 λέξεις) και χωρίς σχόλια 
δικά σας τα επιχειρήματα με τα οποία ο συγγραφέας στηρίζει την 
Χ άποψη στο κείμενο …. 
 
 
 
 
 



Β. α) Αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνικού, 
ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και του χρόνου) με σκοπό την 
κατανόηση των λόγων και των ενεργειών των υποκειμένων 
(ατομικών και συλλογικών) που αναφέρονται στα κείμενα, και 
των σχέσεων μεταξύ τους. 
 
π.χ. 
-  1. Να εξηγήσετε τα παρακάτω στοιχεία που διαμορφώνουν το 
ιστορικό πλαίσιο της ομιλίας που σας δόθηκε, τεκμηριώνοντας τις 
απαντήσεις σας με αναφορές –όπου είναι δυνατόν–στο κείμενο: 
i. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται. 
ii. Η αιτία/αφορμή της ομιλίας. 
iii. Ο χρόνος της ομιλίας. 
 
- 2. Ποιος ο σκοπός του ομιλητή στο απόσπασμα του κειμένου 
….αναφορικά με το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται τη 
δεδομένη στιγμή; 
 

 



β) Εντοπισμός και ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, 
βασικών θέσεων και προθέσεων του συντάκτη / συντακτών των 
κειμένων, καθώς και την τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του 
κειμένου. 
 
π.χ.  
- 1. Ποιος είναι ο σκοπός του ομιλητή στο απόσπασμα του Κειμένου 
…..και με ποια μέσα πειθούς τον προωθεί; Να απαντήσετε 
τεκμηριωμένα. 
 
- 2. Να εντοπίσετε τις λέξεις-φράσεις με τις οποίες ο συγγραφέας 
σχολιάζει μια άποψη του κειμένου. Τι δηλώνουν αυτές οι λέξεις-
φράσεις; 
 

- 3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας 
στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 
πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση συμφωνεί με το νόημα των 
κειμένων, ή τη λέξη Λάθος, αν δεν συμφωνεί. 
  
 

 

 



γ) Αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημάτων, 
τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη ή 
ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους 
αξίας. 
 
 
 

π.χ.  
- Ως ιδιαίτερο κειμενικό είδος η επιφυλλίδα μπορεί να αντλεί 
τα θέματά της από την επικαιρότητα. Δεν μένει όμως 
προσκολλημένη σε αυτήν, αλλά προχωρεί στη διατύπωση 
γενικότερων απόψεων διαχρονικού χαρακτήρα. Να εξετάσετε 
αν επιβεβαιώνεται η άποψη αυτή με βάση το περιεχόμενο του 
Κειμένου ….. 
  



δ) Εντοπισμός και συσχέτιση συγκεκριμένων κειμενικών δεικτών 
που οργανώνουν το κείμενο ως σημασιοδοτημένη κατασκευή -
δηλαδή, οι μαθητές/τριες να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο 
δείκτες (π.χ. λεξιλόγιο, ρηματικά πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά 
μέσα, τρόπους σύνταξης, κ.ά.) και αναγνώριση της λειτουργία 
τους στο κείμενο. 
 
π.χ. 
-1. Να διακρίνετε δύο εκφραστικές αλλαγές μεταξύ του 
αποσπάσματος του Κειμένου Ι (Στήλη Α) και της διασκευής του 
(Στήλη Β). Να εντοπίσετε τις αλλαγές  ως προς το ύφος και το 
επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Ποιο από τα δύο αποσπάσματα 
αρμόζει  σε ένα κείμενο επιστημονικό και γιατί; 
 
- 2. Να συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τα συνώνυμα και 
τα αντώνυμα όπου απουσιάζουν και να μελετήσετε τις αλλαγές 
που επιφέρουν στο περιεχόμενο του κειμένου. 



  π.χ.  
 
- 3. Να επαναδιατυπώσετε το απόσπασμα, ώστε η άποψη να 
παρουσιάζεται χωρίς σχόλιο, με τρόπο ουδέτερο. 
 
-  4. Στο τελευταίο τμήμα της ομιλίας ο συγγραφέας απευθύνεται 
στο συναίσθημα του κοινού: περιγράφει εικόνες με ποιητικό 
λόγο, αφηγείται μια φανταστική ιστορία αξιοποιώντας τον 
διάλογο. Ποια συναισθήματα του κοινού διεγείρει και με ποιον 
σκοπό; 
 

 - 5. Στην προηγούμενη φράση που συνοδεύει την εικόνα  
(Κείμενο ….) υπάρχει το σχήμα λόγου «άρση – θέση»: πρώτα 
δηλώνεται τι δεν είναι κάτι και ύστερα τι είναι. Να εξηγήσετε τη 
λειτουργία αυτού του εκφραστικού μέσου στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. 
 
 



 π.χ. 
- 6. Τι επιδιώκει ο επιφυλλιδογράφος (Κείμενο 2) με καθεμία από τις 
παρακάτω εκφραστικές επιλογές; 
1. Μεταφορικός - ποιητικός λόγος: ………….. 
2. Ασύνδετο σχήμα: …………………. 
3. Ειρωνεία: ……………………. 
 
- 7. Να ξαναγράψετε το παραπάνω  απόσπασμα, αντικαθιστώντας 
καθεμία από τις υπογραμμισμένες λέξεις με μία συνώνυμη, ώστε να 
μην αλλοιώνεται το νόημα της περιόδου. Στη συνέχεια να το 
επαναδιατυπώσετε, μεταβάλλοντας το είδος σύνταξης, ώστε να 
τονίζεται η ενέργεια των  υποκειμένων και όχι τα υποκείμενα των 
ρημάτων. 
 

- 8. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω φράσεις (Κείμενο Ι) 
αντικαθιστώντας κάθε υπογραμμισμένη λέξη με μία συνώνυμή της, 
ώστε το ύφος να γίνει λιγότερο δοκιμιακό και περισσότερο 
καθημερινό και απλό. 
  
 

 



ε) Αναγνώριση και ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης 
και οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, παραγράφων ή διαφόρων 
σημειωτικών τρόπων σε ένα κείμενο, αφού λάβουν οι μαθητές και 
οι μαθήτριες υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά 
συμφραζόμενα. 
 
π.χ.  
-   1. Να εξηγήσετε αν η σύνδεση των ιδεών του ομιλητή σε αυτό το 
τμήμα της ομιλίας είναι λογική ή συνειρμική. Να τεκμηριώσετε την 
απάντησή σας.  
 
- 2. Να εντοπίσετε στο κείμενο ένα σημείο 1 στο οποίο ο 
συγγραφέας επικαλείται την αυθεντία ή το ήθος του πομπού ή 
κάνει επίθεση στο ήθος του αντιπάλου και να εξηγήσετε τη 
σκοπιμότητα αυτής της επίκλησης ή επίθεσης. 
 

 

 



π.χ.  
 
- 3. Ποιος είναι ο βασικός ισχυρισμός του συγγραφέα στην Χ 
παράγραφο; Ποια μέσα πειθούς χρησιμοποιεί για να τον στηρίξει 
και με ποιον τρόπο οργανώνει/αναπτύσσει την παράγραφο;   Ή  
Ποια είναι η βασική θέση που διατυπώνει ο αρθρογράφος στην Χ 
παράγραφο του Κειμένου Ι και με ποιες ιδέες και μέσα πειθούς τη 
στηρίζει; 
 
 - 4. Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της Χ παραγράφου του 
Κειμένου 2 και να γράψετε μία περίοδο-κατακλείδα, η οποία να 
συνοψίζει το νόημά της. 
 
- 5. Να εντοπίσετε ένα χωρίο του Κειμένου Ι στο οποίο ο 
συγγραφέας επικαλείται την αυθεντία  και να εξηγήσετε τη 
σκοπιμότητα αυτής της αναφοράς στη συγκεκριμένη περίπτωση.  



 
στ) Σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως προς τις θέσεις, 
τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος, την πειστικότητα, την 
αποτελεσματική μετάδοση του νοήματος κ.ά.  
 
 π.χ. 
 

- 1. Να συγκρίνετε τα παρακάτω αποσπάσματα των Κειμένων Ι 
και 2 ως προς τις εκφραστικές επιλογές των συντακτών τους και 
το αντίστοιχο ύφος που αυτές διαμορφώνουν σε κάθε 
απόσπασμα. 
 
- 2. Να συγκρίνετε τα Κείμενα 1 και 2 ως προς τις προβαλλόμενες 
στάσεις ζωής. 



 

 

 

Δ. Παραγωγή κριτικού λόγου, 300 έως 400 λέξεις, (ανάλογα με 
τη βαρύτητα του θέματος), το οποίο ανταποκρίνεται σε 
συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, 
αποδέκτες, κειμενικό είδος) και ζητά από τους μαθητές την 
ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία ή 
τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, 
στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο/θέτουν 
τα κείμενα αναφοράς.  
 
π.χ.  
- 1. Στο πλαίσιο αφιερώματος για την Παγκόσμια Ημέρα 
Ασφαλούς Διαδικτύου αξιοποιείτε στοιχεία από τα κείμενα και 
γράφετε ένα άρθρο (300-400 λέξεις) στη σχολική εφημερίδα, 
όπου παρουσιάζετε τους κινδύνους της νεολαίας από την 
αλόγιστη χρήση του καθώς και τις προτάσεις σας για ασφαλή 
πλοήγηση.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



π.χ.  
 
-   2. Η στάση των κοινωνιών απέναντι στο Διαδίκτυο είναι 
αντιφατική: την ίδια στιγμή που τονίζονται οι κίνδυνοι, τονίζονται 
και τα οφέλη που θα προκύψουν. Πώς ερμηνεύεται αυτή η 
αντίφαση; Να προσδιορίσετε τη δική σας στάση σχετικά με το 
Διαδίκτυο σε ένα δοκίμιο 300 περίπου λέξεων. 

 
- 3. Κειμενικό είδος: άρθρο/επιχειρηματολογικό κείμενο/ή 
επιλέξτε ελεύθερα τον τύπο του κειμένου σας (300 - 400 λέξεις) 
Αποδέκτες: μαθητές Γυμνασίου 
Μέσο: σχολική εφημερίδα 
Θέμα: Αξιοποιώντας τις πληροφορίες των κειμένων 1 και 2 να 
παρουσιάσετε τους κινδύνους της νεολαίας από την αλόγιστη 
χρήση του Διαδικτύου και τις προτάσεις σας για ασφαλή 
πλοήγηση. 

 
 
 
 



Διαμορφωτική αξιολόγηση στη Νεοελληνική Γλώσσα 
σε 1 ή 2 αδίδακτα κείμενα (Α1, Α2, Α3, Β) 

(Κατανόηση/Ερμηνεία /Κριτικός στοχασμός /Παραγωγή) 

Α1. Εντοπισμός και αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών 
των κειμένων, ως προς: 
-το περιεχόμενο  
(θέμα, πρόσωπα, χώρος, χρόνος, βασικές ιδέες-επιχειρήματα) 
  
-το επικοινωνιακό πλαίσιο 
[πομπός/οί, δέκτης/ες, θέμα, σκοπός-πρόθεση, χώρος και χρόνος, μέσα 
(γραπτό, προφορικό, εικονιστικό, υβριδικό κ.ά.)]  
 
- τον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης των κειμένων  
 
- το κειμενικό είδος και τις βασικές συμβάσεις που απορρέουν από αυτό, όπως 
πραγματώνονται στα μελετώμενα κάθε φορά κείμενα  
 
- τη γλώσσα του κειμένου  
(λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλίες, 
λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) 



Α2. Ερμηνεία και μετασχηματισμοί των κειμένων  
-Να εξηγούν με ποιον τρόπο οι γλωσσικές επιλογές ή οι βασικές πληροφορίες που 
εντόπισαν στα κείμενα υπηρετούν την πρόθεση του εκάστοτε πομπού, τις 
ιδεολογικές θέσεις και τους κοινωνικούς του σκοπούς. 
 
- Να μετασχηματίζουν γλωσσικά και κειμενικά  στοιχεία και να εξηγούν πώς αυτοί 
οι μετασχηματισμοί αλλάζουν με τη σειρά τους το νόημα και τον επικοινωνιακό 
στόχο των κειμένων. 
 
- Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά που δανείζονται οι συντάκτες των κειμένων 
από διαφορετικά κειμενικά είδη ή γένη λόγου και σημειωτικούς πόρους και να 
εξηγούν τι προσφέρουν κατά τη γνώμη τους στο νόημα του μελετώμενου κάθε 
φορά κειμένου και την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητά του.  
 
- Να μετασχηματίζουν τα κείμενα ως προς μία ή περισσότερες γλωσσικές επιλογές 
(περιεχόμενο, επικοινωνιακό πλαίσιο, ύφος κ.ά.).  
 
- Να ερμηνεύουν λέξεις, φράσεις, προτάσεις, περιόδους των κειμένων 
αξιοποιώντας κειμενικά, επικοινωνιακά και ιστορικά συμφραζόμενα.  
 
- Να αποδίδουν το νόημα λέξεων, φράσεων, προτάσεων, περιόδων των κειμένων 
με συνώνυμες λέξεις ή περιφραστικά.  



 
 
 

Α3. Κριτικός στοχασμός/ αξιολόγηση των κειμένων 
 
 - Να αξιολογούν τα κείμενα ως προς:  

• τις ίδιες τις γλωσσικές επιλογές που εντοπίζονται σε αυτά  
• την αποτελεσματικότητα των σημειωτικών τρόπων και πόρων στη   
συγκρότηση του νοήματος και τον επικοινωνιακό στόχο. 
  
 -  Να προσεγγίζουν κριτικά και να αναστοχάζονται σχετικά με τρόπους με 
τους οποίους στερεοτυπικές οπτικές εγγράφονται στις χρήσεις της 
γλώσσας και άλλων σημειωτικών κωδίκων και αναπαράγουν στερεότυπα 
και προκαταλήψεις. 
 
- Να συγκρίνουν δύο ή περισσότερα κείμενα ως προς συγκεκριμένα   
 χαρακτηριστικά τους. 
 

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



ΙΙ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

• Ανοιχτές διαδικασίες αλληλεπίδρασης, διερώτησης, 
διαπραγμάτευσης των «λόγων για τον κόσμο» 

 
• Μετά από μία σειρά προηγούμενων προσεγγίσεων 

(γραμματολογική, αισθητική, αυτοτελής-ενδοκειμενική, 
πολιτισμική) επανέρχεται το ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία  

     “ως λόγος για τον κόσμο”. 
 
• Οι κόσμοι που εκδιπλώνονται μέσα από τις λογοτεχνικές 

αναπαραστάσεις είναι τα κυρίαρχα ζητούμενα της μελέτης. 
 
• Πολλαπλότητα εκδοχών - Διάλογος 

 
• Η ιστορικότητα της λογοτεχνίας 
     Αλληλεπίδραση της ιστορικότητας του κειμένου:  
     α) με τον ήρωα/ες  
     β) τον αναγνώστη 

 
 
  
 



Πλαίσιο αρχών  
 

• Η ερμηνευτική ανάγνωση:  
     πολλαπλές και διαφορετικές ερμηνείες κειμένου 

 
•  Η ηθική της ανάγνωσης ως πράξη και όχι ως κανονιστική αρχή: 

όχι τι είναι αλλά τι κάνουν τα κείμενα 
 

•  Η επικαιροποιημένη ανάγνωση ως μια ερμηνευτική πρακτική: 
διάλογος αναγνωστών με τα κείμενα μέσα από τους δικούς 
τους προϊδεασμούς, συνειρμούς και αναχρονισμούς 
 

•  Ο ερμηνευτικός διάλογος (ανανοηματοδοτημένος ως σχολική 
αναγνωστική πρακτική):  

     διασταύρωση κειμενικών δεικτών και φωνών μαθητών/τριών  
 



Ειδικότερα: 
 
•  Να αποκτήσουν αναγνωστικές δεξιότητες,  
     δηλ. αναγνώρισης των μηχανισμών του κειμένου για την 

κατανόησή του. 
 

•  Να θέσουν ερωτήματα/θέματα συζήτησης. 
 

• Να διατυπώσουν υποθέσεις στο πλαίσιο της ομάδας  
    (π.χ. «τι υποθέτετε για τη Χ αντίδραση του ήρωα» και όχι 

«τι σημαίνει…». 
 

• Ερμηνευτική πολλαπλότητα 
•  Μετατοπίσεις 
•  Υποκειμενικότητα 



• Αντικείμενο της λογοτεχνίας είναι η λογοτεχνική 
αναπαράσταση της ανθρώπινης κατάστασης. 
 

• Σκοποί της διδασκαλίας της είναι ο διάλογος με τις ποικίλες 
αναπαραστάσεις της ανθρώπινης κατάστασης. 
 

Γενικά: 
 
• Να βιώσουν οι μαθητές τη λογοτεχνία ως πηγή εμπειριών. 
 
• Να  συγκροτήσουν την υποκειμενικότητά τους. 

 
 



 
 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
 
• Α. Κατανόηση κειμένων, απόκτηση αναγνωστικών δεξιοτήτων 

(πρώτος ειδικός σκοπός διδασκαλίας μαθήματος) 
 

•  Β. Ερμηνεία κειμένων, ερμηνευτικό σχόλιο  
      (δεύτερος ειδικός σκοπός διδαακαλίας μαθήματος) 

 
•    Γ. Μετασχηματισμός ή/και παραγωγή κειμένων  
      (προέκταση του δεύτερου ειδικού σκοπού διδασκαλίας   
       μαθήματος/παραγωγή δημιουργικού λόγου) 
 
•    Δ. Αναστοχασμός σε σχέση με τις ακολουθούμενες στρατηγικές   
      ανάγνωσης/κατανόησης στο πλαίσιο του ερμηνευτικού  
      διαλόγου 
 
    (Αναλυτικά στις σελ. 14-17 του Π.Σ.: τι διδάσκουμε τους μαθητές) 
 



Διδακτική Μεθοδολογία 
 

Ο ερμηνευτικός διάλογος  
  
• Ελεύθερος και τιθασευμένος από τους κειμενικούς δείκτες 
συλλογική αναγνωστική διαδικασία  
• Διασταύρωση φωνών  
• Διαπραγμάτευση σημασιών 
• Μετατοπίσεις 
• Διαλογική συγκρότηση  
• Συλλογική σύνθεση  
 
• Παράδειγμα ερμηνευτικού διαλόγου 
  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - Φάκελος Εκπαιδευτικού, σελ. 19 κ.ε. 
  



Τα βήματα του διαλόγου 
 

1. Αναγνώριση του τι λέει το κείμενο 
 
2. Διατύπωση του ερωτήματος ή του θέματος για συζήτηση προς    
     εκκίνηση του διαλόγου 
 
3. Τοποθέτηση μαθητών στο ερώτημα, συζήτηση  
 
4. Παρεμβάσεις του δασκάλου για την πλήρη ανάπτυξη του     
    ερμηνευτικού διαλόγου (εξωκειμενικές πληροφορίες/συγκείμενο,  
    παράλληλα κείμενα, κριτικά σχόλια/ερμηνευτικές απόψεις,  
    αφήγηση σχετικής ιστορίας από μαθητή) 
  
5. Νέοι διαλογικοί κύκλοι, νέα θέματα 
 
6. Συνόψιση –Εργασία: Σύνθεση ερμηνευτικού σχολίου 
 



Ο ερμηνευτικός διάλογος οδηγεί:  
1. Στο ερμηνευτικό σχόλιο, τεκμηριωμένη (και όχι αυθαίρετη, εξ ου 

και οι κειμενικοί δείκτες) υποκειμενικότητα του μαθητή  
      Ανάπτυξη:  
     α) του βασικού (για τους μαθητές) ερωτήματος/θέματος του κειμένου  
     β) της ανταπόκρισής τους σε αυτό, ανασύνθεση της οπτικής που διαμόρφωσαν 

με την ολοκλήρωση της διαλογικής διαδικασίας (Π.Σ.)  

 
2.  Στη δημιουργική γραφή  
 
3. Στην πολυτροπική προσέγγιση/δημιουργία πολυτροπικού 

κειμένου (αφίσα, μουσική σύνθεση, ταινία μικρού μήκους, 
ζωγραφική, δραματοποίηση, κινηματογραφική αφήγηση, κ.ά.) 

 
4.  Στα σχέδια δράσης (projects) 
 
5. Στη σύγκριση λογοτεχνικού κειμένου με την κινηματογραφική του 

μεταφορά  
    (Αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω: σελ. 19-25 του Π.Σ.)     



Οργάνωση περιεχομένων 

• 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 μπορούν να κλιμακώνονται από μια   
 συνεξέταση σύντομων κειμένων στη διάρκεια δύο διδακτικών    
 ωρών μέχρι τη δημιουργία «κοινοτήτων μελέτης» και τη  
 διενέργεια μικρών σχεδίων δράσης (projects).  



Ορισμένα κριτήρια επιλογής κειμένων 

• Η δυνατότητα των κειμένων να αναδείξουν ενδιαφέροντα ή/και 
δυνητικά επικαιροποιήσιμα ερωτήματα - θέματα συζήτησης  
 

• Η λογοτεχνική αξία των κειμένων, ανεξάρτητα από το αν 
ανήκουν στον λογοτεχνικό κανόνα  
 

• Η λειτουργία τους ως κειμένων ερεθιστικών για τη σκέψη και 
τον προβληματισμό, πιθανόν και «ανατρεπτικών», με την 
έννοια ότι υποδεικνύουν αμφισβητήσεις κυρίαρχων λογικών 
και μετατοπίσεις απόψεων   
 

• Η ίση περίπου αναλογία πεζών και ποιητικών κειμένων, 
παλαιών και σύγχρονων, ελληνικών και μεταφρασμένων (ως 
συμπληρωματικό κριτήριο) 
 

• Η ποικιλία και η πολυφωνία 



 

 
 
 

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στη Λογοτεχνία 
 (Διαγωνίσματα) 

 
    Περιλαμβάνει  

    Αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο 
 
Α. Ερωτήσεις αναγνωστικών δεξιοτήτων  
    (κατανόηση, περιεχόμενο, δομή, γλώσσα, ύφος, αφηγηματικοί 

τρόποι κ.ά. : αντιστοιχούν στον πρώτο ειδικό σκοπό διδασκαλίας) 
 
Β. Ερμηνευτικό σχόλιο/Παραγωγή λόγου  
    (αντιστοιχεί με τον δεύτερο ειδικό σκοπό διδασκαλίας) 
 

    Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης   
    Φάκελος Υλικού – Δίκτυα Κειμένων, σελ. 198 – 204 

 
 
 
 
 



Τελική αξιολόγηση στη Λογοτεχνία  
(Πανελλαδικές-Απολυτήριες) 

 
Παραγωγή Ερμηνευτικού Σχολίου 

 ( Γ΄ Θέμα) 
 
• Τοποθέτηση / ανταπόκριση στο θέμα ή ερώτημα που  

πιστεύουν ότι θέτει το κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά 
κειμενικούς δείκτες μεταξύ τους ή και στοιχεία του 
συγκειμένου, με σκοπό να τεκμηριώσουν τις προσωπικές 
θέσεις και ανταποκρίσεις (ΦΕΚ για την εξεταστέα ύλη). 



 
 

Δείγματα Ερμηνευτικού σχολίου 

 

 

1. Σχολιασμός θέματος / ερωτημάτων του κειμένου 

            π.χ. Αξιοποιώντας τις αντιθέσεις στο ποίημα να σχολιάσετε 
το θέμα που τίθεται κατά την κρίση σας 

 

       2. Σχολιασμός - αξιολόγηση πράξης /απόφασης του ήρωα ή 
κατάστασης/φαινομένου  

• Ερμηνεία συμπεριφορών, επιλογών ενός προσώπου 

• Διατύπωση κρίσεων για την ορθότητα ή μη των επιλογών με 
βάση τις πληροφορίες του κειμένου 

• Αξιολόγηση, ερμηνεία, συνέπειες ενός φαινομένου/κατάστασης 

     π.χ. Να διατυπώσετε την άποψή σας για την απόφαση του ήρωα 
να…… 

 



Δείγματα Ερμηνευτικού σχολίου 

3. Παρουσίαση προσωπικής στάσης/άποψης (αιτιολογημένα) 

• π.χ. Τι θα κάνατε εσείς αν βρισκόσασταν στη θέση του 
ήρωα…. 

 

4. Κύριες εντυπώσεις που προκαλεί ένα ποίημα/πεζό κείμενο 

• Εστίαση σε εικόνες, ιδέες, συμπεριφορές, εκφραστικές 
επιλογές ή στοιχεία μορφής που προκάλεσαν εντύπωση, 
αιτιολογώντας… 

• π.χ. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου … ποια εικόνα 
σας εντυπωσίασε; Να τη σχολιάσετε και να αιτιολογήσετε την 
επιλογή σας. 



 

 Δείγματα Ερμηνευτικού σχολίου 
π.χ. 
 
-Αξιοποιώντας τους κειμενικούς δείκτες του κειμένου 3 (π.χ. 
εικόνες, αντιθέσεις, αφηγηματικοί τρόποι, γλώσσα, κ.ά.) να 
σχολιάσετε το θέμα/ερώτημα που πιστεύετε ότι τίθεται στο 
κείμενο αυτό κατά την κρίση σας (100-200 λέξεις).  
 

Ή  
-Ποιο βασικό ερώτημα θεωρείτε ότι τίθεται στο κείμενο 3 
μέσα από τις οπτικές εικόνες και τους διαλόγους και πώς θα 
το σχολιάζατε σύμφωνα με τη δική σας οπτική; (100-200 
λέξεις). 
 



Ή  
-Με βάση τους κειμενικούς δείκτες (ρήματα, εγκλίσεις, 
διάλογο, γλώσσα, ύφος) και τις πεποιθήσεις του 
συγγραφέα (διαλεκτικός υλισμός, μαρξιστική θεωρία) να 
ερμηνεύσετε την ιστορία του κειμένου. 
 
Ή 
-Ποιο είναι το ερώτημα που τίθεται στο κείμενο 3 μέσω 
της διαλογικής μορφής που αναπτύσσεται σ’ αυτό; Ποια 
είναι η δική σας απάντηση στο ερώτημα  αυτό (100-200 
λέξεις). 
 



Το Γλωσσάρι σε Γλώσσα & Λογοτεχνία 
 

• Αξιοποίηση στη διδασκαλία 
• Επαναπροσδιορισμός και επικαιροποίηση των κειμενικών 

ειδών και κάποιων όρων 
 

Η νέα κειμενικότητα 
 

«Κάθε κείμενο δεν είναι μόνο μια γλωσσική μορφή, αλλά είναι 
μορφή ζωής, τρόπος ύπαρξης, πλαίσιο για κοινωνική δράση, 
περιβάλλον για μάθηση, χώρος εντός του οποίου παράγεται 

νόημα». 
 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα  
    2 ώρες Γλώσσα, 2 ώρες Λογοτεχνία, 2 ώρες Αναστοχασμός 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ! 
 
 

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ  
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! 


