
ΚΕΜΑΤΑ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ & ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ: 
 

1. ΝΕΟΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ 
 

2. ΑΧΑΛΑ ΕΛΛΘΝΛΚΑ 
 

ΤΑΞΘ Γϋ ΛΥΚΕΛΟΥ 
 

Λ . Ρόλκασ. ΣΕΕ, ΡΕ 02 



ΚΕΛΜΕΝΑ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑΣ 

• ΝΕΟΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ (ΦΕΚ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΘΣ) 

• Τροποποίθςθ τθσ 107268/Δ2/03-07-2019 υπουργικισ απόφαςθσ (Β’ 2881) 
ωσ προσ τον τρόπο εξζταςθσ του μακιματοσ «Νεοελλθνικι Γλϊςςα και 
Λογοτεχνία» τθσ Γ’ τάξθσ Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου, τθσ Γ’ και Δ’ τάξθσ 
Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου (ΦΕΚ 3164/12/08/2019). 

 

• ΑΧΑΛΑ ΕΛΛΘΝΛΚΑ (ΦΕΚ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΘΣ) 

• Τροποποίθςθ τθσ 106428/Δ2/2-7-2019 υπουργικισ απόφαςθσ (Β' 2875) 
ωσ προσ τα μακιματα: Αρχαία Ελλθνικά, Λςτορία, Κοινωνιολογία, Χθμεία, 
Βιολογία και Οικονομία (ΦΕΚ 3226/22/08/2019). 
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ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 
• Ρρόγραμμα Σπουδϊν για Νεοελλθνικι Γλϊςςα-

Λογοτεχνία Γ ́ ΤΑΞΘ ΓΕΝΛΚΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ  
 
 

• Ρρόγραμμα Σπουδϊν Αρχαίων Ελλθνικϊν  
• Γ ́ ΤΑΞΘ ΓΕΝΛΚΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ  
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ΟΔΘΓΛΕΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ 
Οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ 
και Λογοτεχνίασ και των Αρχαίων Ελλθνικϊν ςτθ Γϋ 
τάξθ Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου και Γϋ και Δϋ τάξεισ 
Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό ζτοσ 2019-
2020 (16/09/2019) 
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ΕΓΧΕΛΛΔΛΑ 

ΝΕΟΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ 
 ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΚΥΛΑΚΘ, ΑΥΔΘ ΑΒΑ, ΓΘΓΟΛΑΔΘΣ Ν., ΔΑΝΛΘΛ ΑΝΚΟΥΛΑ, ΗΕΒΟΥ 

ΛΩΑΝΝΑ, ΛΟΡΡΑ ΕΛΕΝΘ, ΕΚΦΡΑΗ - ΕΚΘΕΗ (ΣΕΤΧΟ Γ'), ΥΡΡΕΚ/ΛΤΥΕ 
«ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ»  

 ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΚΥΛΑΚΘ, ΑΥΔΘ ΑΒΑ, ΛΟΡΡΑ ΕΛΕΝΘ, ΤΑΝΘΣ ΔΛΟΝΥΣΘΣ, ΤΣΟΛΑΚΘΣ 
Λ. ΧΛΣΤΟΣ, ΕΚΦΡΑΗ- ΕΚΘΕΗ (ΣΕΤΧΟ Bϋ), ΥΡΡΕΚ/ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ» 

 ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΚΥΛΑΚΘ, ΑΥΔΘ ΑΒΑ, ΛΟΡΡΑ ΕΛΕΝΘ, ΤΑΝΘΣ ΔΛΟΝΥΣΘΣ, ΤΣΟΛΑΚΘΣ 
Λ. ΧΛΣΤΟΣ, ΕΚΦΡΑΗ- ΕΚΘΕΗ (ΣΕΤΧΟ Αϋ), ΥΡΡΕΚ/ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ» 

 ΧΑΤΗΘΣΑΒΒΛΔΘΣ ΣΩΦΟΝΘΣ, ΧΑΤΗΘΣΑΒΒΛΔΟΥ ΑΚΑΝΑΣΛΑ, ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΝΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ, ΥΡΡΕΚ/ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ» 

 ΚΑΝΔΘΟΥ Β. ΓΛΥΚΕΛΑ, ΡΑΣΧΑΛΛΔΘΣ Ε. ΔΘΜΘΤΛΟΣ, ΛΗΟΥ Ν. ΣΡΥΟΣ, 
ΓΛΩΙΚΕ ΑΚΗΕΙ, ΥΡΡΕΚ/ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ» 

 ΜΑΝΩΛΛΔΘΣ ΓΕΩΓΛΟΣ, ΜΡΕΧΛΛΒΑΝΘΣ ΚΩΜΑΣ, ΦΛΩΟΥ ΦΩΤΕΛΝΘ, ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ 
ΚΤΚΛΟΙ (ΕΚΦΡΑΗ - ΕΚΘΕΗ), ΥΡΡΕΚ/ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ» 

Σθμ.: Θ εξεταςτζα φλθ δεν ορίηεται αυςτθρά με αναφορζσ ςε διδακτικά βιβλία 



ΕΓΧΕΛΛΔΛΑ-ΦΑΚΕΛΟΛ 

ΝΕΟΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ 
• Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γ Λυκείου-Φάκελοσ 

Υλικοφ «Εμείσ και οι Άλλοι» -Δίκτυα Κειμζνων 
 

• Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γ Λυκείου- Φάκελοσ 
εκπαιδευτικοφ-Διδακτικζσ προτάςεισ 
Διδακτικζσ προτάςεισ.  
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ΡΟΣΚΕΤΟ ΥΛΛΚΟ 

Ψθφιακά αποκετιρια εγκεκριμζνα ι προτεινόμενα από το Τπουργείο Παιδείασ και το 
Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ 
- Τα εκπαιδευτικά ςενάρια για τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα από τθ διαδικτυακι πφλθ 
του Πρωτζα. http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html  
- Πολφτροπθ Γλώςςα: Υποςτθρικτικό υλικό για τθ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο λφκειο, 
διευρφνοντασ και εμπλουτίηοντασ το εγχειρίδιο «Ζκφραςθ-Ζκκεςθ». 
http://politropi.greek-language.gr/  
- Κζντρο Ελλθνικισ 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- Εκνικόσ ςυςςωρευτισ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου 
http://photodentro.edu.gr/aggregator/  
Εκπαιδευτικό υλικό από Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο τησ Κφπρου για τον ςχεδιαςμό τθσ 
διδαςκαλίασ 
- Κατανόθςθ – Ραραγωγι Ρροφορικοφ και Γραπτοφ Λόγου: Διδακτικά εργαλεία για το μάκθμα των 
Ελλθνικϊν 
http://ellid.schools.ac.cy/archeia/ypostiriktiko_yliko/katalogos_ergaleion_katanoisis_paragogis_graptou
_proforikou_logou_ellinika_dde.pdf  . 
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ΕΓΧΕΛΛΔΛΑ 

ΝΕΟΕΛΛΘΝΛΚΘ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ 
• ΓΘΓΟΛΑΔΘΣ Ν., ΚΑΒΕΛΘΣ Δ., ΜΘΛΛΩΝΘΣ Χ., ΜΡΑΛΑΣΚΑΣ Κ., 

ΡΑΓΑΝΟΣ Γ., ΡΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γ., ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ (ΣΕΤΧΟ Α'), ΥΡΡΕΚ/ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ» 

• ΓΘΓΟΛΑΔΘΣ Ν., ΚΑΒΕΛΘΣ Δ., ΜΘΛΛΩΝΘΣ Χ., ΜΡΑΛΑΣΚΑΣ Κ., 
ΡΑΓΑΝΟΣ Γ., ΡΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γ., ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ (ΣΕΤΧΟ Β'), ΥΡΡΕΚ/ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ» 

• ΓΘΓΟΛΑΔΘΣ Ν., ΚΑΒΕΛΘΣ Δ., ΜΘΛΛΩΝΘΣ Χ., ΜΡΑΛΑΣΚΑΣ Κ., 
ΡΑΓΑΝΟΣ Γ., ΡΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γ., ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ (ΣΕΤΧΟ Γ'), ΥΡΡΕΚ/ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ» 

• ΑΚΛΒΟΣ Θ. ΚΩΣΤΑΣ, ΑΜΑΟΣ ΡΤΟΛ. Δ, ΚΑΑΓΕΩΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ, 
ΜΡΕΛΛΑ Κ. ΗΩΘ, ΜΡΕΧΛΛΚΟΥΔΘ Γ. ΔΘΜΘΤΑ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ, ΥΡΡΕΚ/ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ» 

• ΡΑΛΣΘΣ ΛΩΑΝΝΘΣ, ΡΑΛΣΘΣ Ν., ΛΕΞΙΚΟ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, 
ΥΡΡΕΚ/ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ» 
 



ΕΓΧΕΛΛΔΛΑ-ΦΑΚΕΛΟΛ 

ΝΕΟΕΛΛΘΝΛΚΘ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ 

Νεοελλθνικι Λογοτεχνία Γ Λυκείου - Δίκτυα Κειμζνων 

Νεοελλθνικι Λογοτεχνία Γ Λυκείου- Φάκελοσ 
εκπαιδευτικοφ 

https://drive.google.com/file/d/1Der5OXXrpJrAh1PY62UpbFFfrm3PmS4k/view
https://drive.google.com/file/d/1Der5OXXrpJrAh1PY62UpbFFfrm3PmS4k/view
https://drive.google.com/file/d/1Der5OXXrpJrAh1PY62UpbFFfrm3PmS4k/view
https://drive.google.com/file/d/1Der5OXXrpJrAh1PY62UpbFFfrm3PmS4k/view
https://drive.google.com/file/d/1Der5OXXrpJrAh1PY62UpbFFfrm3PmS4k/view
https://drive.google.com/file/d/1O3agi3Ln3YHhJs0vi1hKucQt2q9FWaYT/view
https://drive.google.com/file/d/1O3agi3Ln3YHhJs0vi1hKucQt2q9FWaYT/view
https://drive.google.com/file/d/1O3agi3Ln3YHhJs0vi1hKucQt2q9FWaYT/view
https://drive.google.com/file/d/1O3agi3Ln3YHhJs0vi1hKucQt2q9FWaYT/view
https://drive.google.com/file/d/1O3agi3Ln3YHhJs0vi1hKucQt2q9FWaYT/view
https://drive.google.com/file/d/1O3agi3Ln3YHhJs0vi1hKucQt2q9FWaYT/view
https://drive.google.com/file/d/1O3agi3Ln3YHhJs0vi1hKucQt2q9FWaYT/view


ΡΟΣΚΕΤΟ ΥΛΛΚΟ 

Ψθφιακά αποκετιρια εγκεκριμζνα ι προτεινόμενα από το 
Τπουργείο Παιδείασ και το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ 
Τα εκπαιδευτικά ςενάρια για τθ Λογοτεχνία από τθ διαδικτυακι πφλθ 
του Πρωτζα. http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html  
- Κζντρο Ελλθνικισ 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_Mo
nades/B_Kyklos/Humanities/2017/evretirio_2017_final.pdf  
- Φωτόδεντρο- Εκνικόσ ςυςςωρευτισ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου 
http://photodentro.edu.gr/aggregator/  
- Σπουδαςτιριο Νζου Ελλθνιςμοφ. Νζα Ελλθνικι Λογοτεχνία και 
Ρολιτιςμόσ, Ακινα,1996. www.snhell.gr  

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


ΕΓΧΕΛΛΔΛΑ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΑΧΑΛΑ ΕΛΛΘΝΛΚΑ: ΦΛΛΟΣΟΦΛΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Γϋ  ΛΥΚΕΛΟΥ / (ΕΛΣΑΓΩΓΕΣ) 
 
ΑΧΑΛΑ ΕΛΛΘΝΛΚΑ –ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΛΚΟΥ (ΕΛΣΑΓΩΓΕΣ+ΚΕΛΜΕΝΑ) 
 
Αρχαία Ελλθνικά Γ’ Λυκείου (Ρροςανατολιςμοφ) - Επιμορφωτικό Υλικό  

 
 
 

• ΦΑΚΕΛΟΣ 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C128/document/4e57ad212y0y/4e57ad390o4y/4e6651aeg4yp.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-C128/document/4e57ad212y0y/4e57ad390o4y/4e6651aeg4yp.pdf
https://drive.google.com/file/d/16e5g0KA104PGIi9d_7vzeJnCcwdsZDlw/view
https://drive.google.com/file/d/16e5g0KA104PGIi9d_7vzeJnCcwdsZDlw/view
https://drive.google.com/file/d/16e5g0KA104PGIi9d_7vzeJnCcwdsZDlw/view
https://drive.google.com/file/d/16e5g0KA104PGIi9d_7vzeJnCcwdsZDlw/view
https://drive.google.com/file/d/18DXdRQkWfPTUhYNjKDGNhdQak0H4MpAN/view
https://drive.google.com/file/d/18DXdRQkWfPTUhYNjKDGNhdQak0H4MpAN/view
https://drive.google.com/file/d/18DXdRQkWfPTUhYNjKDGNhdQak0H4MpAN/view
https://drive.google.com/file/d/18DXdRQkWfPTUhYNjKDGNhdQak0H4MpAN/view
https://drive.google.com/file/d/18DXdRQkWfPTUhYNjKDGNhdQak0H4MpAN/view
https://drive.google.com/file/d/18DXdRQkWfPTUhYNjKDGNhdQak0H4MpAN/view
https://drive.google.com/file/d/18DXdRQkWfPTUhYNjKDGNhdQak0H4MpAN/view


ΕΓΧΕΛΛΔΛΑ *ΑΧΑΛΑ ΕΛΛΘΝΛΚΑ+ 

 

Γραμματικι –Συντακτικό:  
α. Θ φλθ που περιλαμβάνεται ςτα βιβλία 

του Γυμναςίου «Αρχαία Ελλθνικι 
Γλϊςςα» Αϋ, Βϋ, Γϋ Γυμναςίου.  

β. Ολόκλθρθ θ φλθ που περιλαμβάνεται 
ςτο βιβλίο τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 

«Εγχειρίδιο Γλωςςικισ Διδαςκαλίασ» 
(ενότθτεσ 1 -21)  



ΡΟΣΚΕΤΟ ΥΛΛΚΟ 

Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ: Ευρετιριο των 
ψθφιακϊν πόρων και εργαλείων του ΚΕΓ για τα 
γλωςςικά μακιματα Γυμναςίου – Λυκείου. 

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONI
KI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Humaniti
es/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://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://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Humanities/2017/evretirio_2017_final.pdf


ΝΕΟΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Λ. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Σ.) 



ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ Ρ.Σ. 

1 
• Ανοιχτό ωσ προσ το περιεχόμενο 

2 

• Μετάβαςθ από το «διδάςκουμε κείμενα» και το 
«διδάςκουμε τον μακθτι » (του νζου ςχολείου) ςτο 
«διδάςκουμε τον μακθτι κείμενα» 



ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ Ρ.Σ. 

3 

• Ζμφαςθ ςτισ διαδικαςίεσ 

• ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ: α) κατανόθςθσ κειμζνων (διαδικαςίεσ 
κατανόθςθσ κειμζνων (προφορικοφ, γραπτοφ, πολυτροπικοφ 
λόγου)· β) παραγωγισ κειμζνων Διαδικαςίεσ παραγωγισ 
κειμζνων (προφορικοφ, γραπτοφ και πολυτροπικοφ λόγου). 

4 

• Ζμφαςθ ςτισ ςτρατθγικζσ 

• ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ: α) τριϊν φάςεων (προαναγνωςτικι-
αναγνωςτικι-μετα-αναγνωςτικι· β) θ ζννοια του «ςχεδίου» 

 



ΣΤΟΧΟΣ Ρ.Σ. 

«Μακθτζσ και μακιτριεσ να καταςτοφν 
αναςτοχαςτικοί παραγωγοί αποτελεςματικϊν 
προφορικϊν, γραπτϊν και πολυτροπικϊν κειμζνων 
ευρζοσ φάςματοσ.» 

ΣΘΜ.: Ρολυτροπικό είναι το κείμενο εκείνο που χρθςιμοποιεί για τθ μετάδοςθ μθνυμάτων 
ςυνδυαςμό ςθμειωτικϊν τρόπων. Οι ςθμειωτικοί τρόποι  που μποροφν να ςυνδυάηονται 
ςε ζνα κείμενο είναι ο γραπτόσ λόγοσ, ο προφορικόσ λόγοσ, θ εικόνα, θ φωτογραφία, το 
ςχζδιο, το ςχεδιάγραμμα, το χρϊμα, θ γραμματοςειρά, θ κινοφμενθ εικόνα, θ μουςικι, ο 
ιχοσ, ο ρυκμόσ, οι χειρονομίεσ. 

Θ πολυτροπικότθτα (κατά τον Gunther Kress, 2000) μεταφζρει το κζντρο βάρουσ : 
 από τθ γλωςςικι εκπαίδευςθ ςτθν επικοινωνία (θ οποία δεν είναι μόνο γλωςςικι)   
 από τθν εςτίαςθ ςε ζνα μζςο (ζντυπο) ςε κάκε μζςο επικοινωνίασ και κυρίωσ ςτθν 

ιδιαιτερότθτα των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ωσ μζςων επικοινωνίασ. 



ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ (Ρ.Σ.) 

Α. Διαδικαςίεσ κατανόθςθσ του νοιματοσ, τθσ οργάνωςθσ και τθσ μορφισ 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 παραγωγισ γραπτοφ, προφορικοφ και πολυτροπικοφ λόγου: 
Μεταςχθματιςμοί κειμζνων 

Β1. Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ των κειμζνων 

Β2. Σφνκεςθ κειμζνων (ςυγγραφικι φάςθ) 

Β3. Ανακεϊρθςθ – Δθμοςίευςθ των κειμζνων 

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



Α. Διαδικαςίεσ κατανόθςθσ του νοιματοσ, τθσ 
οργάνωςθσ και τθσ μορφισ των κειμζνων 

ΣΧΟΛΛΑ 

 Κατανόθςθ Κειμζνου: δραςτθριότθτεσ /ερωτιςεισ με 
τισ οποίεσ οι γλωςςικζσ γνϊςεισ των μακθτϊν 

ςχετίηονται:  
• με το κειμενικό είδοσ και το νόθμά του  
• τον ςκοπό του ςυντάκτθ του κειμζνου  
• το κοινό ςτο οποίο ο ςυντάκτθσ απευκφνεται  
• το μζςο επικοινωνίασ. 

 
ΓΕΝΛΚΟΤΕΑ: Ερμθνεία και αξιολόγθςθ του ρόλου των 
λεξιλογικϊν-γραμματικϊν-ςυντακτικϊν φαινομζνων 

ςτο κείμενο. 



Δείγματα λεξ-γραμμ. φαινομζνων 

ενεργθτικι /πακθτικι φωνι  

ονοματικι /ρθματικι φράςθ 

χριςθ επικζτων, λζξεων  

ςτίξθ  

ζγκλιςθ  

ρθματικό πρόςωπο 



Α. Διαδικαςίεσ κατανόθςθσ του νοιματοσ, τθσ 
οργάνωςθσ και τθσ μορφισ των κειμζνων 

ΣΧΟΛΛΑ 

 Κατανόθςθ Κειμζνου: τεκμθρίωςθ τθσ ανταπόκριςθσ του μακθτι με βάςθ τουσ 
*κειμενικοφσ δείκτεσ  

9. Κειμενικοί Δείκτεσ (Φ.Υ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ /γλωςςάρι, ς. 196) 

Είναι τα μορφικά ςτοιχεία του κειμζνου, που ςυνιςτοφν το εξωτερικό περίβλθμα 
αλλά και το ςκελετό του. Περιλαμβάνουν το λογοτεχνικό γζνοσ/είδοσ, τισ γλωςςικζσ 

επιλογζσ, τουσ αφθγθματικοφσ τρόπουσ, τισ αφθγθματικζσ τεχνικζσ, τθ δομι, τθν 
πλοκι, τουσ χαρακτιρεσ κ.ά. Η ςυνδυαςτικι ερμθνεία των κειμενικών δεικτών μάσ 

βοθκά να διερευνιςουμε τισ ανταποκρίςεισ μασ ςτο κείμενο και να του αποδώςουμε 
νόθμα.  

Στον Φ.Υ. για τθ Γλϊςςα (γλωςςάρι) ο όροσ δεν διευκρινίηεται αυτόνομα. Στθν επεξιγθςθ τθσ 
περιγραφισ (Φ.Υ., ςελ. 166) οι κειμενικοί δείκτεσ εντάςςονται ςτισ «Συνδετικζσ/διαρκρωτικζσ 

λζξεισ/φράςεισ.  

Ρροφανϊσ, όπωσ ςτο Βιβλίο Γλϊςςασ τθσ ΣΤ Δθμοτικοφ: 



Α. Διαδικαςίεσ κατανόθςθσ του νοιματοσ, τθσ οργάνωςθσ και 
τθσ μορφισ των κειμζνων 

ΣΧΟΛΛΑ 

Σφγκριςθ κειμζνων ωσ προσ: 

 

 

 

 

τισ κζςεισ και 
τα 

επιχειριματα 

το κειμενικό 
είδοσ 



Β. Διαδικαςίεσ παραγωγισ γραπτοφ, προφορικοφ και 
πολυτροπικοφ λόγου 

 
Συνοπτικι, νοθματικι απόδοςθ (Ρερίλθψθ) 

 

 

 

Μζρουσ του 
κειμζνου 

Συγκεκριμζνων 
απόψεων που 
διατυπϊνονται 

ςτο κείμενο 

ι 



Β. Διαδικαςίεσ παραγωγισ γραπτοφ, προφορικοφ και 
πολυτροπικοφ λόγου 

Ραραγωγι λόγου 

 

Υπολογίηονται τα 
κείμενα αναφοράσ 

Ρροζχει θ 
τεκμθριωμζνθ, 

προςωπικι 
ανταπόκριςθ του 

μακθτι 

300-400 λζξεισ 



ΣΤΑΤΘΓΛΚΕΣ (Ρ.Σ.) – «ΣΧΕΔΛΟ»* 

1. Τα διακζςιμα ςχζδια / το ςχεδιαςμζνο (available 
Designs): πρόκειται για τουσ ποικίλουσ πόρουσ 
που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ: λ.χ. κειμενικά είδθ, 
εικόνεσ, ιχοσ,  βίντεο, κτλ.  

2. Ο ςχεδιαςμόσ / το ςχεδιαςμζνο (Designing): θ 
διαδικαςία διαμόρφωςθσ νοιματοσ μζςω νζων 
ςυνδυαςμϊν ςτοιχείων του ςχεδιαςμζνου 

3. Το αναςχεδιαςμζνο (Redesigned): το αποτζλεςμα 
του ςχεδιαςμοφ, που αποτελεί ζνα νζο πόρο για 
παραιτζρω ςχεδιαςμό. 

 
 

 
* Σχζδιο: θ μελζτθ τθσ μορφισ και τθσ δομισ  

ςτα νοιματα που καταςκευάηουμε 
Kalantzis & Cope (2012: 264)   

 



λακάκι… 



ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ (Ρ.Σ.) 

Παιδαγωγική των Πολυγραμματιςμών: διαδικαςίεσ απόκτθςθσ γνώςεων 

(knowledge processes) (από Kalantzis & Cope 2016) 



ΚΕΜΑΤΛΚΟΛ ΑΞΟΝΕΣ διδ. ΕΝΟΤΘΤΩΝ 
2. Ευρφτερο κοινωνικό 
περιβάλλον ςε τοπικό, 

περιφερειακό και παγκόςμιο 
επίπεδο (κοινωνικοί κεςμοί, 

αγορά εργαςίασ, κεςμοί 
εξουςίασ, αξίεσ)

1. Άμεςο κοινωνικό 
περιβάλλον (οικογζνεια, 

ςχολείο, παρζεσ -κοινωνικζσ 
ομάδεσ)

3. Φυςικό περιβάλλον 4. Ψθφιακό περιβάλλον

5. Ταυτότθτεσ (κοινωνικζσ, 
εκνικζσ, πολιτιςμικζσ)



Κζματα εξζταςθσ  
(ΦΕΚ  3164/12-8-2019, Υπ. Απ. 124892/Δ2 

• ΡΩΤΟ ΚΕΜΑ: 

Συνοπτικι  νοθματικι απόδοςθ μζρουσ  ενόσ 
(ΜΘ ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΚΟΥ) κειμζνου ι ςυνοπτικι 
απόδοςθ των απόψεων που διατυπϊνονται ςε 
ζνα κείμενο για κάποιο ηιτθμα.  

*Μονάδεσ 15+  

 



Ραραδείγματα 

ΚΕΜΑ Α 
 
• Να αποδϊςετε με λίγα λόγια (60 -80 λζξεισ) το 

περιεχόμενο τθσ επιςτολισ τθσ ζγκλειςτθσ ςτισ φυλακζσ 
Κιβασ, χωρίσ δικά ςασ ςχόλια. ? 

Ι 
• Το Κείμενο ΛΛ παρουςιάηει μια ιςτορικι ςτιγμι του Α’ 

Ραγκόςμιου Ρολζμου. Ροιο είναι το γεγονόσ που 
αφθγείται; Να το παρουςιάςετε ςυνοπτικά ςε 100 λζξεισ.  
 

(Μονάδεσ 15) 



Κζματα εξζταςθσ  
(ΦΕΚ  3164/12-8-2019, Υπ. Απ. 124892/Δ2 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΘΕΜΑ (ΜΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) 
 
Αναλφεται ςε 3 ερωτιματα, με δυνατότθτα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι κλειςτοφ τφπου 
και με ενδεχόμενθ, αιτιολόγθςθ τθσ απάντθςθσ. Ζνα από τα 3 ερωτιματα μπορεί να διαιρείται 
ςε δφο ερωτιματα: 
 
• Κατανόθςθ λόγων /ενεργειϊν/και ςχζςεων (με βάςθ το ςυγκείμενο) 

 
• Εντοπιςμόσ και ερμθνεία ςκοπϊν/ςτάςεων/κζςεων/προκζςεων του ςυντάκτθ 

 
• Αξιολόγθςθ ςυνάφειασ ιδεϊν, κζςεων, τίτλων, εικόνων με κάποια κζςθ ι ηιτθμα  

 
• Εντοπιςμόσ/ςυςχετιςμόσ/λειτουργία κειμενικϊν δεικτϊν ςτο κείμενο (π.χ. λεξιλόγιο, 

ρθματικά πρόςωπα, ςτίξθ, εκφραςτικά μζςα, κ.ά.) 
 

• Αναγνϊριςθ και ερμθνεία του τρόπου ςφνδεςθσ και οργάνωςθσ ιδεϊν / προτάςεων / 
παραγράφων, ςθμειωτικϊν τρόπων με βάςθ το επικοινωνιακό πλαίςιο  
 

• φγκριςθ ωσ προσ κζςεισ, τον τρόπο πραγμάτευςθσ, τθν πειςτικότθτα, τθν αποτελεςματικι 
μετάδοςθ του νοιματοσ. 

 
Μονάδεσ [15+15+10]  

 
 



Ραραδείγματα 

ΘΕΜΑ Β 
 
Ερϊτθμα 1ο  
Να επιβεβαιϊςετε ι να διαψεφςετε τουσ ακόλουκουσ ιςχυριςμοφσ που αναφζρονται ςτα Κείμενα Λ και ΛΛ: 
I. Οι θγζτεσ των εμπλεκόμενων κρατϊν αμφιςβθτικθκαν από τουσ λαοφσ τουσ. (κείμενο Λ) 
(2 μονάδεσ) 
II. Ο Αϋ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ προκάλεςε εμφφλιεσ ςυρράξεισ ςτα εμπλεκόμενα κράτθ. 
(κείμενο Λ) (2 μονάδεσ) 
III. Οι ειρθνιςτζσ κεωροφςαν δίκαιθ τθν υπεράςπιςθ τθσ πατρίδασ τουσ. (κείμενο Λ) (2 μονάδεσ) 
IV. Κάκε λαόσ είχε τθ βεβαιότθτα ότι αγωνιηόταν για το δίκιο του. (κείμενο Λ)(2 μονάδεσ) 
V. Θ Γερμανία ςτρζφεται ενάντια ςτθ Μ. Βρετανία για λόγουσ φυλετικοφ μίςουσ. (κείμενο Λ) 
(2 μονάδεσ) 
VI. VI. Θ ανακωχι τα Χριςτοφγεννα του 1914 ιταν ζνα προςχεδιαςμζνο γεγονόσ. (κείμενο ΛΛ) 
(2 μονάδεσ) 
VII. Ο τρόποσ που αντιμετωπίςτθκε το περιςτατικό τθσ ανακωχισ από τουσ αξιωματικοφσ 
(κείμενο ΛΛ) ςυνάδει με τθν άποψθ που διατυπϊνεται ςτο κείμενο Λ ότι «Οι λαοί είχαν 
κλθρονομιςει τισ βεβαιότθτζσ τουσ από μια μακραίωνθ ιςτορία. Είχαν διδαχτεί ότι το 
πεπρωμζνο ςασ εξαρτάται από τον αμυντικό αγϊνα εναντίον ενόσ προαιϊνιου εχκροφ» 
(3 μονάδεσ) 
 

(Μονάδεσ 15) 
 



Ραραδείγματα 

ΘΕΜΑ Β 

Ερϊτθμα 2ο  

Το Κείμενο Λ δθμοςιεφτθκε για πρϊτθ φορά το 
1966, ενϊ το Κείμενο ΛΛΛ το 2016. Ροιεσ 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ παρατθρείτε ςτισ 
δεξιότθτεσ που περιλαμβάνουν τα δφο κείμενα; 
Ροφ οφείλεται, κατά τθ γνϊμθ ςασ, θ 
διαφοροποίθςθ; (Μονάδεσ 15) 

(Μονάδεσ 15) 

 



Ραραδείγματα 

ΘΕΜΑ Β 

Ερϊτθμα 3ο  

Θ τελευταία παράγραφοσ του κειμζνου ΛΛ 
χρθςιμοποιεί τθν προςωπικι μαρτυρία ωσ τρόπο 
πεικοφσ. Ρόςο αποτελεςματικι είναι και με ποια 
εκφραςτικά μζςα επιτυγχάνεται; (Μονάδεσ 10) 



Κζματα εξζταςθσ  
(ΦΕΚ  3164/12-8-2019, Υπ. Απ. 124892/Δ2 

• ΤΕΤΑΤΟ ΚΕΜΑ: 
Γραπτι παραγωγι κριτικοφ λόγου, 300 ζωσ 400 λζξεισ 
(ανάλογα με τθ βαρφτθτα του κζματοσ) το οποίο 
ανταποκρίνεται ςε ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό πλαίςιο 
(ςκοπό, πομπό, αποδζκτεσ, κειμενικό είδοσ). 
Ηθτείται θ ανάπτυξθ τεκμθριωμζνθσ προςωπικισ 
γνϊμθσ από τουσ μακθτζσ,  θ ςυμφωνία ι θ διαφωνία 
τουσ με προβλιματα, κζςεισ, ςτάςεισ, ςτερεότυπα, 
προκαταλιψεισ κ.ά., που κζτει το κείμενο / κζτουν τα 
κείμενα αναφοράσ.  

 
*Μονάδεσ 30+ 

 



Ραράδειγμα 

ΚΕΜΑ Δ 

Θ ςτάςθ των κοινωνιϊν απζναντι ςτισ όποιεσ 
τεχνολογικζσ εξελίξεισ είναι αντιφατικι: τθν ίδια 
ςτιγμι που τονίηονται οι κίνδυνοι, τονίηονται και τα 
οφζλθ που κα προκφψουν. Ρϊσ ερμθνεφεται αυτι 
θ αντίφαςθ; Να προςδιορίςετε τθ δικι ςασ ςτάςθ 
ςχετικά με τθν τεχνολογικι πρόοδο, ςε ζνα δοκίμιο 
300 περίπου λζξεων.? 

 

(Μονάδεσ 30) 



ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ Γϋ ΛΥΚΕΛΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 



ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ Ρ.Σ. 

• Ρρόγραμμα «ανοιχτό»  

• «Λόγοσ για τον κόςμο» = θ λογοτεχνία ωσ γνϊςθ 

• «Αόρατα εργαλεία» 

• Επικαιροποιθμζνθ ανάγνωςθ 

• Ερμθνευτικόσ διάλογοσ 

• Ρολλαπλότθτα ερμθνευτικϊν εκδοχϊν  

• Αναγνϊριςθ των μθχανιςμϊν του κειμζνου για 
τθν κατανόθςι του 

• Θκικι τθσ ανάγνωςθσ ωσ πράξθ 

 



ΣΤΟΧΟΣ Ρ.Σ. 

• Οι μακθτζσ να: 

 Διερωτϊνται για τα ηθτιματα που κζτουν τα 
κείμενα 

 Διαπραγματεφονται μζςω του διαλόγου τισ 
απόψεισ τουσ 

 Συνκζτουν οπτικζσ. 

 

 



ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ (Ρ.Σ.) 

ΒΘΜΑΤΑ ΕΜΘΝΕΥΤΛΚΟΥ ΔΛΑΛΟΓΟΥ 

 
1. Αναγνϊριςθ του  

τι λζει το κείμενο 

2. Διατφπωςθ του 
ερωτιματοσ ι του 

κζματοσ για ςυηιτθςθ 
προσ εκκίνθςθ του 

διαλόγου

3. Τοποκζτθςθ μακθτϊν 
ςτο ερϊτθμα, ςυηιτθςθ 

4. Ραρεμβάςεισ του 
δαςκάλου για τθν 

πλιρθ ανάπτυξθ του 
ερμθνευτικοφ 

διαλόγου

5. Νζοι διαλογικοί κφκλοι, 
νζα κζματα 

6. Συνόψιςθ –Εργαςία: 
Σφνκεςθ ερμθνευτικοφ 

ςχολίου .



Το ερμθνευτικό ςχόλιο 

• Θ τεκμθριωμζνθ, με βάςθ τουσ κειμενικοφσ 
δείκτεσ, υποκειμενικότθτα του μακθτι 

• Αναςφνκεςθ τθσ οπτικισ που διαμόρφωςαν 
οι μακθτζσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαλογικισ διαδικαςίασ (Ρ.Σ) 

Κεντρικό 

χαρακτθριςτικό 

• α) του βαςικοφ, για τουσ μακθτζσ, 
ερωτιματοσ/κζματοσ του κειμζνου 

• β) τθσ ανταπόκριςισ τουσ ςε αυτό. 

Ανάπτυξθ / 
παραγωγι 



«Δίκτυα» ςτον Φ.Υ. *Λογοτεχνία+ 

Βίοι 
ελάςςονεσ 

Ανατομία 
ενόσ 

εγκλιματοσ 

Πταν κζλεισ 
να φφγεισ 



Κζματα εξζταςθσ  
(ΦΕΚ  3164/12-8-2019, Υπ. Απ. 124892/Δ2 

• ΤΛΤΟ ΚΕΜΑ: 
Ραραγωγι ερμθνευτικοφ ςχολίου, με το οποίο επιδιϊκεται οι 
μακθτζσ/τριεσ  
 αφενόσ να αναπτφςςουν κρίςιμα κζματα/ ερωτιματα που 

πραγματεφεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιϊντασ 
ςυνδυαςτικά κειμενικοφσ δείκτεσ ι και ςτοιχεία 
ςυγκειμζνου, 

 αφετζρου να τοποκετοφνται/ ανταποκρίνονται ςτα κζματα 
/ερωτιματα αυτά, τεκμθριϊνοντασ τισ προςωπικζσ τουσ 
κζςεισ.  

 Θ προβλεπόμενθ ζκταςθ τθσ απάντθςθσ μπορεί να 
κυμαίνεται από 100 ζωσ 200 λζξεισ. 

 
*Μονάδεσ 15+ 

 
 



Ραράδειγμα 

• Ροιο είναι το ερϊτθμα που τίκεται ςτο 
ποίθμα (Κείμενο 2), μζςω τθσ διαλογικισ 
μορφισ που αναπτφςςεται ς’ αυτό; Ροια 
είναι θ δικι ςασ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα 
αυτό; (100-200 λζξεισ) 

 

(Μονάδεσ 15) 



Κριτιρια αξιολόγθςθσ (ΓΛΩΣΣΑ) 

α) Ροιότθτα 
(αλικεια και 
ακρίβεια των 
δεδομζνων) 

β) Ροςότθτα (θ 
επάρκεια των 

ςτοιχείων) 

γ) Συνάφεια του 
περιεχομζνου με 

τον επικοινωνιακό 
ςτόχο 

δ) Σαφινεια ςε επίπεδο 
ζκφραςθσ και διατφπωςθσ 

του περιεχομζνου

Βλ. και τα 4 αξιϊματα  του Grice, ΓΝΕΓΓ, ςελ. 170-171 

http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-A112/document/4bdf08464itx/52404ee4nozk/52404f08vasq.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-A112/document/4bdf08464itx/52404ee4nozk/52404f08vasq.pdf
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-A112/document/4bdf08464itx/52404ee4nozk/52404f08vasq.pdf


Βακμολογία 
*Συνοπτικι Απόδοςθ κειμζνου+ 

 

Ρεριεχόμενο 

1-7 
Οργάνωςθ 

1-5 
Γλϊςςα 

1-3 



ουμπρίκα (Συνοπτικι Απόδοςθ) 



Βακμολογία 
*Ερμθνευτικό ςχόλιο+ 

Ζλλειψθ 
κατανόθςθσ 

1-4 

Επαρκισ 
κατανόθςθ 

5-8 

Καλό 
επίπεδο 

9-12 

Πολφ καλό 
επίπεδο 

13-15 



ουμπρίκα 
(Ερμθνευτικό 

Σχόλιο) 



Βακμολογία 
*Ραραγωγι γραπτοφ λόγου+ 

 

Ρεριεχόμενο 

1-12 
Οργάνωςθ 

1-10 
Γλϊςςα 

1-8 



ουμπρίκα Ραραγωγισ γρ. Λόγου 



Γενικότερα 

• Ενιαία διδαςκαλία από τον /τθν ίδιο /ίδια 
διδάςκοντα /διδάςκουςα 

• Εξζταςθ / αξιολόγθςθ ςε αδίδακτα κείμενα 

• Το γλωςςάρι αξιοποιείται ςτθ διδαςκαλία 
αλλά ΔΕΝ ΑΡΟΤΕΛΕΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΘΣ 

• Ϊρεσ διδαςκαλίασ: 6  

[2 Γλϊςςα + 2 Λογοτεχνία + 2 Αναςτοχαςμόσ-
διόρκωςθ+ 

 



ΑΧΑΛΑ ΕΛΛΘΝΛΚΑ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 



ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ-ΣΤΟΧΟΛ Ρ.Σ. 

• Κατανόθςθ 
 του περιεχομζνου των κειμζνων (εντοπιςμόσ πλθροφοριϊν, 

αξιοποίθςθ ειςαγωγικϊν ςτοιχείων, εντοπιςμόσ μθ οικείων λζξεων -
χριςθ λεξικϊν) 

 τθσ επιχειρθματολογίασ των κειμζνων και αξιολόγθςι τθσ. 
• Ερμθνεία των κειμζνων (ιδεϊν/ λζξεων / φράςεων / προτάςεων / 

περιόδων)  με βάςθ τα ςυμφραηόμενα (κειμενικά, επικοινωνιακά και 
ιςτορικά ) 

• Οργάνωςθ των κειμζνων 
 πϊσ οι γλωςςικζσ επιλογζσ υπθρετοφν τθν πρόκεςθ του κειμζνου ςε 

ςχζςθ τθν ιδεολογικι κζςθ και τον κοινωνικό ςκοπό που υπθρετοφν 
 ςυνειςφορά μορφοςυντακτικϊν δομϊν ςτο νόθμα του κειμζνου 
 Ρϊσ ςυνδζονται τα νοιματα/ οι ιδζεσ μεταξφ τουσ 
• φγκριςθ κειμζνων / ιδεϊν /αξιϊν 
• φνδεςθ με το ςιμερα. 



6 ΚΕΜΑΤΛΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Φ.Υ. 

1 

• Θ αντίλθψθ για τθ φιλοςοφία. Θ φιλοςοφία και θ 
διαμόρφωςθ του ανκρϊπου (Ανκολόγιο: Αριςτοτζλθσ 
«Μετά τα φυςικά» & «Ρροσ Κεμίςωνα »,Επίκουροσ) 

2 
• Θ δθμιουργία τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ και θ πολιτικι 

αρετι (Ρλάτων «Ρρωταγόρασ» & Αριςτοτζλθ «Ρολιτικά») 

3 

• Θ παιδεία και θ αναηιτθςθ τθσ αλικειασ- θ ανκρϊπινθ 
φφςθ και το χρζοσ του φιλοςόφου (Ρλάτωνα «Ρολιτεία» 
& Αριςτοτζλθ «Ρολιτικά») 



6 ΚΕΜΑΤΛΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Φ.Υ. 

4 
• Ο άνκρωποσ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ - θ θκικι αρετι 

(Αριςτοτζλθ «Θκικά Νικομάχεια») 

5 
• Ο άνκρωποσ μζςα ςτθν πόλθ - θ πολιτικι αρετι (Αριςτοτζλθ 

«Ρολιτικά») 

6 

• Ο άνκρωποσ πολίτθσ του κόςμου - Θ νζα οικουμζνθ και θ 
επιμζλεια εαυτοφ (Ανκολόγιο ελλθνιςτικό, ελλθνορωμαϊκό: 
Επίκτθτοσ, Ρλοφταρχοσ, Μάρκοσ Αυριλιοσ). 



22 ΔΛΔΑΚΤΛΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ 
 

ΔΟΜΘ ΔΛΔΑΚΤΛΚΩΝ ΕΝΟΤΘΤΩΝ 

 
Κείμενα αναφοράσ 

(γνωςτό) με δφο 
μεταφράςεισ 

Ραράλλθλα κείμενα 
Κείμενα αυτενζργειασ 
(άγνωςτο) ςυνομιλία 
με κείμενα αναφοράσ 



Ρροςοχι! 

• Εξεταςτζα φλθ αποτελοφν μόνο τα ΚΕΛΜΕΝΑ 
ΑΝΑΦΟΑΣ 

• Τα παράλλθλα και τα αυτενζργειασ  του Φ.Υ. 
είναι ενδεικτικά / προαιρετικά  (μποροφμε να 
χρθςιμοποιιςουμε και δικά μασ κείμενα) 

• Γραπτζσ εξετάςεισ: ΜΘ ΔΛΔΑΓΜΕΝΟ 
ΡΑΑΛΛΘΛΟ ΚΕΛΜΕΝΟ 

• Γραπτζσ εξετάςεισ: ΜΘ ΔΛΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΛΜΕΝΟ 
(πεηό τθσ αττικισ διαλζκτου)- «Άγνωςτο» 

• Διδαςκαλία: κάκε διδακτικι ενότθτα 6 ϊρεσ. 

 



Θ μετάφραςθ 

• Κείμενα αναφοράσ:  

 εμβάκυνςθ ςτο νόθμα και τθν ερμθνεία των κειμζνων 

 ςφγκριςθ / ανίχνευςθ τθσ ποικιλίασ των 
μεταφραςτικϊν επιλογϊν 

• Παράλλθλα κείμενα: όχθμα μιασ αμεςότερθσ 
πρόςβαςθσ ςτο αρχαιογνωςτικό κειμενικό υλικό 

• Κείμενα αυτενζργειασ: μετατροπι από δεδομζνθ 
πλθροφορία ςε δθμιουργικι διαδικαςία.  

 Αφορά ςυγκεκριμζνο τμιμα του προσ μελζτθ 
αποςπάςματοσ, χωρίσ να μονοπωλεί μονοςιμαντα τθν 
εκπαιδευτικι πράξθ και ςτόχευςθ. 

 



Τα «Ραράλλθλα» κείμενα 

• Διεφρυνςθ τθσ κεματικισ του νοθματικοφ άξονα 
τθσ διδακτικισ ενότθτασ 

• Ροικιλία 
 ιςτορικισ αναγωγισ 
ειδολογικισ διαφορετικότθτασ 
 ιδεολογικϊν διαφοροποιιςεων. 
• Ρολυπριςματικότα  
• Διαχρονικότθτα  
• Διακειμενικόσ διάλογοσ 
• Κριτικι πρόςλθψθ  

 



Σωκράτθσ: Φςτερ' από αυτά, είπα, δοκίμαςε να απεικονίςεισ τθν 
ανκρϊπινθ φφςθ μασ ωσ προσ τθν παιδεία και τθν απαιδευςία 
τθσ πλάκοντασ με το νου ςου μια κατάςταςθ όπωσ θ ακόλουκθ. 
Φαντάςου δθλαδι ανκρϊπουσ ς' ζνα οίκθμα υπόγειο, κάτι ςαν 
ςπθλιά, που το άνοιγμά τθσ, ελεφκερο ςτο φωσ ςε μεγάλθ 
απόςταςθ, κα απλϊνεται ςε όλο το πλάτοσ τθσ ςπθλιάσ, και τουσ 
ανκρϊπουσ αυτοφσ να βρίςκονται μζςα εκεί από παιδιά 
αλυςοδεμζνοι από τα ςκζλια και τον αυχζνα ϊςτε να μζνουν 
ακινθτοποιθμζνοι και να κοιτάηουν μόνο προσ τα εμπρόσ χωρίσ 
να μποροφν, ζτςι αλυςοδεμζνοι κακϊσ κα είναι, να ςτρζφουν 
γφρω το κεφάλι τουσ· κι ζνα φωσ να τουσ ζρχεται από ψθλά κι 
από μακριά, από μια φωτιά που κα καίει πίςω τουσ, κι ανάμεςα 
ςτθ φωτιά και ςτουσ δεςμϊτεσ, ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ, να 
περνάει ζνασ δρόμοσ· κι εκεί δίπλα φαντάςου ζνα τειχάκι 
χτιςμζνο παράλλθλα ςτο δρόμο ςαν εκείνα τα χαμθλά 
παραπετάςματα που ςτινουν οι ταχυδακτυλουργοί μπροςτά 
ςτουσ κεατζσ για να δείχνουν απο 'κει τα τεχνάςματά τουσ. 

Γλαφκων: Γλαφκων: Το φαντάηομαι, είπε. 

Σωκράτθσ: Φαντάςου ακόμθ ότι κατά μικοσ ς' αυτό το τειχάκι 
κάποιοι άνκρωποι μεταφζρουν κάκε λογισ καταςκευάςματα που 
εξζχουν από το τειχάκι, αγάλματα και άλλα ομοιϊματα ηϊων, 
από πζτρα, από ξφλο ι από οτιδιποτε άλλο, κι ότι, όπωσ είναι 
φυςικό, άλλοι από τουσ ανκρϊπουσ που κουβαλάνε αυτά τα 
πράγματα μιλοφν ενϊ άλλοι είναι ςιωπθλοί. 

Γλαφκων: Αλλόκοτθ, είπε, θ εικόνα που περιγράφεισ, και οι 
δεςμϊτεσ αλλόκοτοι κι αυτοί. 

Σωκράτθσ: Πμοιοι με μασ, ζκανα εγϊ. 

Κείμενο αναφοράσ:  
ΡΛΑΤΩΝ. ΠΟΛΙΣΕΙΑ 514a-515a 

Εάν, κατά τον Ρλάτωνα, ο άνκρωποσ δεν ζβλεπε τισ 
ιδζεσ, δθλαδι τθν εκάςτοτε «ορατι μορφι» των 
πραγμάτων, των ηωντανϊν όντων, των ανκρϊπων, 
των αρικμϊν, των κεϊν, δεν κα μποροφςε ποτζ να 
αντιλθφκεί ετοφτο και εκείνο ωσ ζνα ςπίτι, ζνα 
δζντρο, ζναν κεό. Ο άνκρωποσ φρονεί ςυνικωσ ότι 
βλζπει απευκείασ τοφτο το ςπίτι και εκείνο το 
δζντρο και με τον ίδιο τρόπο κάκε ον. Πρϊτα και 
κφρια, ο άνκρωποσ δεν υποψιάηεται διόλου πωσ 
όλα όςα εδϊ κεωρεί με πάςα ευκολία ωσ «το 
πραγματικό» πάντοτε τα βλζπει μόνο υπό το φωσ 
των «ιδεϊν». Εκείνο όμωσ που υποκζτει ωσ το 
μόνο και αλθκινά πραγματικό, αυτό που μπορεί 
άμεςα να το βλζπει, να το ακοφει, να το πιάνει, να 
το υπολογίηει, ποτζ δεν αποτελεί για τον Πλάτωνα 
κάτι περιςςότερο από τθν ςκιαγραφία των ιδεϊν· 
άρα είναι μια ςκιά. Ετοφτο το εγγφτατο, κι όμωσ 
ζχον τθ ςυνοχι τθσ ςκιάσ, κακιςτά κακθμερινά τον 
άνκρωπο δεςμϊτθ. Αυτόσ ηει μζςα ςε μια φυλακι 
και αφινει πίςω του όλεσ τισ «ιδζεσ». Και, επειδι 
οφτε κατ’ ελάχιςτο δεν διαγιγνϊςκει αυτι τθ 
φυλακι ωσ τζτοια, κεωρεί τοφτθ τθν περιοχι τθσ 
κακθμερινότθτασ, που βρίςκεται κάτω από τον 
ουράνιο κόλο, ωσ τον ελεφκερο χϊρο, το ελεφκερο 
πεδίο τθσ εμπειρίασ και τθσ κρίςθσ, ςτοιχεία που 
μόνο αυτά δίνουν το μζτρο ςε όλα τα πράγματα και 
τισ ςχζςεισ, κακϊσ και τον κανόνα τθσ τακτοποίθςθσ 
και τθσ διευκζτθςισ τουσ. 

*μτφρ. Δ. Τηωρτηόπουλοσ+ 
 

ΜΑΤΛΝ ΧΑΪΝΤΕΓΚΕ.  
ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙ ΣΕΧΝΗ 

[2011] 
 



Σωκράτθσ: Φςτερ' από αυτά, είπα, δοκίμαςε να απεικονίςεισ τθν 
ανκρϊπινθ φφςθ μασ ωσ προσ τθν παιδεία και τθν απαιδευςία 
τθσ πλάκοντασ με το νου ςου μια κατάςταςθ όπωσ θ ακόλουκθ. 
Φαντάςου δθλαδι ανκρϊπουσ ς' ζνα οίκθμα υπόγειο, κάτι ςαν 
ςπθλιά, που το άνοιγμά τθσ, ελεφκερο ςτο φωσ ςε μεγάλθ 
απόςταςθ, κα απλϊνεται ςε όλο το πλάτοσ τθσ ςπθλιάσ, και τουσ 
ανκρϊπουσ αυτοφσ να βρίςκονται μζςα εκεί από παιδιά 
αλυςοδεμζνοι από τα ςκζλια και τον αυχζνα ϊςτε να μζνουν 
ακινθτοποιθμζνοι και να κοιτάηουν μόνο προσ τα εμπρόσ χωρίσ 
να μποροφν, ζτςι αλυςοδεμζνοι κακϊσ κα είναι, να ςτρζφουν 
γφρω το κεφάλι τουσ· κι ζνα φωσ να τουσ ζρχεται από ψθλά κι 
από μακριά, από μια φωτιά που κα καίει πίςω τουσ, κι ανάμεςα 
ςτθ φωτιά και ςτουσ δεςμϊτεσ, ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ, να 
περνάει ζνασ δρόμοσ· κι εκεί δίπλα φαντάςου ζνα τειχάκι 
χτιςμζνο παράλλθλα ςτο δρόμο ςαν εκείνα τα χαμθλά 
παραπετάςματα που ςτινουν οι ταχυδακτυλουργοί μπροςτά 
ςτουσ κεατζσ για να δείχνουν απο 'κει τα τεχνάςματά τουσ. 

Γλαφκων: Γλαφκων: Το φαντάηομαι, είπε. 

Σωκράτθσ: Φαντάςου ακόμθ ότι κατά μικοσ ς' αυτό το τειχάκι 
κάποιοι άνκρωποι μεταφζρουν κάκε λογισ καταςκευάςματα που 
εξζχουν από το τειχάκι, αγάλματα και άλλα ομοιϊματα ηϊων, 
από πζτρα, από ξφλο ι από οτιδιποτε άλλο, κι ότι, όπωσ είναι 
φυςικό, άλλοι από τουσ ανκρϊπουσ που κουβαλάνε αυτά τα 
πράγματα μιλοφν ενϊ άλλοι είναι ςιωπθλοί. 

Γλαφκων: Αλλόκοτθ, είπε, θ εικόνα που περιγράφεισ, και οι 
δεςμϊτεσ αλλόκοτοι κι αυτοί. 

Σωκράτθσ: Πμοιοι με μασ, ζκανα εγϊ. 

Κείμενο αναφοράσ:  
ΡΛΑΤΩΝ. ΠΟΛΙΣΕΙΑ 514a-515a 

Ἕρμιπποσ δέ φθςι, πολεμούντων Ἀκραγαντίνων 
καὶ Συρακουςίων, ἐξελκεῖν μετὰ τῶν ςυνήκων  
τὸν Ρυκαγόραν καὶ προςτῆναι τῶν Ἀκραγαντίνων· 
τροπῆσ δὲ γενομένθσ περικάμπτοντα  αὐτὸν τὴν 
τῶν κυάμων  χώραν ὑπὸ τῶν Συρακουςίων 
ἀναιρεκῆναι· τούσ τε λοιπούσ, ὄντασ πρὸσ τοὺσ 
πέντε καὶ τριάκοντα, ἐν Τάραντι κατακαυκῆναι, 
κέλοντασ ἀντιπολιτεύεςκαι τοῖσ προεςτῶςι. 
Καὶ ἄλλο τι περὶ Ρυκαγόρου φθςὶν ὁ Ἕρμιπποσ. 
Λζγει γὰρ ὡσ γενόμενοσ ἐν Ἰταλίᾳ κατὰ γῆσ 
οἰκίςκον ποιῆςαι καὶ τῇ μθτρὶ ἐντείλαιτο τὰ 
γινόμενα εἰσ δζλτον γράφειν ςθμειουμζνθν καὶ 
τὸν χρόνον, ἔπειτα κακιζναι αὐτῷ ἔςτ' ἂν 
ἀνζλκῃ. Τοῦτο ποιῆςαι τὴν μθτζρα. τὸν δὲ 
Ρυκαγόραν μετὰ χρόνον ἀνελκεῖν ἰςχνὸν καὶ 
κατεςκελετευμζνον· εἰςελκόντα τ' εἰσ τὴν 
ἐκκλθςίαν φάςκειν ὡσ ἀφῖκται ἐξ ᾅδου· καὶ δὴ 
καὶ ἀνεγίνωςκεν αὐτοῖσ τὰ ςυμβεβθκότα. Οἱ δὲ 
ςαινόμενοι  τοῖσ λεγομζνοισ ἐδάκρυόν τε καὶ 
ᾤμωηον καὶ ἐπίςτευον εἶναι τὸν Ρυκαγόραν κεῖόν 
τινα, ὥςτε καὶ τὰσ γυναῖκασ αὐτῷ παραδοῦναι, ὡσ 
καὶ μακθςομζνασ τι τῶν αὐτοῦ· ἃσ καὶ 
Ρυκαγορικὰσ κλθκῆναι. καὶ ταῦτα μὲν ὁ 
Ἕρμιπποσ. 

 

Ο φιλομακισ Διογζνθσ Λαζρτιοσ (3οσ αι. μ.Χ.), 
ςυντάςςοντασ τουσ “Βίουσ φιλοςόφων”, ςτθρίχκθκε ςε 
ζργα άλλων φιλοςόφων, από τα οποία άντλθςε άφκονο 
πλθροφοριακό υλικό. Ζνα από αυτά τα ζργα ιταν και του 
περιπατθτικοφ φιλοςόφου, από τθ μφρνθ, Ζρμιππου, για 
τον οποίο γνωρίηουμε ότι είχε ςυντάξει, μεταξφ άλλων, 
και μια βιογραφία του φιλοςόφου Πυκαγόρα. 

 

Διογζνθσ Λαζρτιοσ. Βίοι φιλοςόφων. Βιβλίο Θ 40-41.  
*ζκδ. του Marcovich, Teubner, 2008]  



Θ γραμματικι – το λεξιλόγιο 

• όλοσ λειτουργικόσ, που ςχετίηεται με τα 
πρόςωπα, τισ πράξεισ και τισ περιςτάςεισ ςτισ 
οποίεσ αναφζρεται 

• Ρροςεγγίηεται μζςα ςτο κειμενικό πλαίςιο 
χωρίσ να αποκόπτεται από αυτό   

• Το ενδιαφζρον τθσ διδαςκαλίασ ςτρζφεται ςτο 
κείμενο και ςτθ ςυηιτθςθ για τισ γλωςςικζσ 
επιλογζσ του ςυγγραφζα. 

• Διαφορετικι πραγμάτωςθ ςτα κειμενικά είδθ 



Σχετικά ερωτιματα 

• Για ποιον λόγο επιλζγεται θ ςυγκεκριμζνθ ζγκλιςθ, π.χ. προςτακτικι, ςε μια 
φράςθ;  

• Για ποιον λόγο επιλζγεται θ χριςθ του απαρεμφάτου ι τθσ δευτερεφουςασ 
πρόταςθσ;  

• Τι εξυπθρετεί θ επιλογι του ενικοφ ι του πλθκυντικοφ αρικμοφ;  
• Ροιεσ αλλαγζσ κα είχαμε ςτθ φράςθ αν άλλαηε το υποκείμενο από ενικό ςε 

πλθκυντικό ι αντίςτροφα;  
• Σε ποια περίπτωςθ επιλζγεται θ πακθτικι ςφνταξθ; 
• Για ποιον λόγο αποδίδεται μια ιδιότθτα ςε ζνα όνομα μζςω κατθγοροφμενου ι 

ονοματικοφ προςδιοριςμοφ; 
• Με ποιον τρόπο προςτίκενται προςδιοριςμοί ςε ζνα ριμα;  
• Ρϊσ κα διαμορφωνόταν μια φράςθ αν αφαιροφςαμε τουσ προςδιοριςμοφσ;  
• Για ποιον λόγο επιλζγεται παρατακτικι ι υποτακτικι ςφνδεςθ όρων; 
• Ροια διαφορά ζχει θ ςθμαςία λζξεων που χρθςιμοποιοφνται και ςτθ νεοελλθνικι; 
• Ροιεσ ςυνϊνυμεσ ι λζξεισ με παρόμοια ςθμαςία χρθςιμοποιοφνται μζςα ςτο 

κείμενο; 
• Ρϊσ κα άλλαηε το νόθμα, αν μποροφςε να αλλάξει θ ζγκλιςθ του ριματοσ;  

 
  

 



Βακμολόγθςθ του Διδαγμζνου, του Ραράλλθλου 
και του Αδίδακτου κειμζνου 

Διδαγμζνο κείμενο 

50 μονάδεσ 

• Ερϊτθςθ κατανόθςθσ (10 μονάδεσ) 

• Δφο ερωτιςεισ ερμθνευτικζσ (10+10 μονάδεσ) 

• Ερϊτθςθ γραμματολογικι (10 μονάδεσ) 

• Ερϊτθςθ λεξιλογικι-ςθμαςιολογικι (10 μονάδεσ) 

Ραράλλθλο κείμενο 

10 μονάδεσ 

• Ερϊτθςθ ερμθνευτικι Ραράλλθλου κειμζνου (10 μονάδεσ) 

Αδίδακτο κείμενο 
40 μονάδεσ 

• Μετάφραςθ (10 μονάδεσ) 

• Ερϊτθςθ κατανόθςθσ (10 μονάδεσ) 

• Ερϊτθςθ γραμματικισ (10 μονάδεσ) 

• Ερϊτθςθ ςυντακτικοφ (10 μονάδεσ) 



https://sites.google.com/view/polkas-philosophy/αρχικι-ςελίδα  

https://sites.google.com/view/filologia-
anatolikis-attikis/αρχικι-ςελίδα 

https://sites.google.com/view/polkas-philosophy/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/polkas-philosophy/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/polkas-philosophy/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/polkas-philosophy/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/polkas-philosophy/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/polkas-philosophy/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/filologia-anatolikis-attikis/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/filologia-anatolikis-attikis/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/filologia-anatolikis-attikis/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/filologia-anatolikis-attikis/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/filologia-anatolikis-attikis/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/filologia-anatolikis-attikis/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/filologia-anatolikis-attikis/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/filologia-anatolikis-attikis/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/filologia-anatolikis-attikis/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/filologia-anatolikis-attikis/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/filologia-anatolikis-attikis/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/filologia-anatolikis-attikis/αρχική-σελίδα
https://sites.google.com/view/filologia-anatolikis-attikis/αρχική-σελίδα

