
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΝΕΕΓΥΛ 
 

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες με τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των 
σκοπών και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος. Οι μαθητές και 
οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες και να απαντούν 
σε ερωτήματα/ερωτήσεις που απορρέουν από κείμενα που σχετίζονται με θεματικό κύκλο ο οποίος 
είναι οικείος από τη σχολική διδασκαλία και περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο. 
 
ΓΛΩΣΣΑ 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται: 

• Να εντοπίσουν τις πληροφορίες του κειμένου (π.χ. πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις, 
χωροχρονικό πλαίσιο) 

• Να προσδιορίσουν το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου (π.χ. τον πομπό, τον δέκτη, το 
μέσο μετάδοσης του μηνύματος, τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε) 

• Να αναγνωρίσουν τον σκοπό του κειμένου και να τον συσχετίσουν με λεξιλογικές ή 
μορφοσυντακτικές επιλογές του συγγραφέα 

• Να αναγνωρίσουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας 
παραγράφου 

• Να εντοπίσουν και να αποδώσουν με πλαγιότιτλους τη δομή του κειμένου 
• Να διακρίνουν στη δομή του κειμένου τις διαρθρωτικές λέξεις και τι δηλώνουν (π.χ. χρονική 

ακολουθία, σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος κ.ά.) 
• Να συνθέσουν περίληψη, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο 
• Να εντοπίσουν τα επιχειρήματα του συγγραφέα στο κείμενο 
• Να διατυπώσουν με δικά τους λόγια τη σημασία των λέξεων-φράσεων που δεν 

χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά στο κείμενο 
• Να αντικαταστήσουν όρους της πρότασης με συνώνυμα και αντώνυμα, σε συσχέτιση με το 

νόημα και το ύφος του κειμένου 
• Να εξηγήσουν την επικοινωνιακή λειτουργία των σημείων στίξης του κειμένου, σε σχέση με 

την πρόθεση του συγγραφέα και/ή τον σκοπό του κειμένου 
• Να μετατρέψουν προτάσεις από ευθύ σε πλάγιο λόγο και αντίστροφα και να σχολιάσουν το 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα 
• Να μετατρέψουν την ενεργητική σύνταξη σε παθητική, σε μια περίοδο λόγου, και 

αντίστροφα και να σχολιάσουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα 
• Να παρουσιάσουν σε συνεχές κείμενο το περιεχόμενο μη συνεχών κειμένων (πίνακες, 

διαγράμματα, εικόνες, χάρτες, σύμβολα κ.λπ.) 
• Να αξιολογήσουν τη χρήση της εικόνας στην αποτελεσματικότητα του μηνύματος ενός 

πολυτροπικού κειμένου 
• Να ερμηνεύσουν λέξεις-φράσεις του κειμένου, με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το 

επικοινωνιακό πλαίσιο 
• Να εκφράσουν τις προσωπικές απόψεις τους για ερωτήματα/θέματα/απόψεις που τίθενται 

στο κείμενο αναφοράς. 
 

  



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται: 

• Να εντοπίσουν πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, όπως πρόσωπα, χώρος, χρόνος, 
κοινωνικό πλαίσιο δράσης των ηρώων, γεγονότα και αίτια που κατευθύνουν τη δράση τους, 
βασικά θέματα ή ιδέες που απασχολούν τον συγγραφέα κ.ά. 

• Να αναλύσουν κάποιον από τους χαρακτήρες του κειμένου, τεκμηριώνοντας την άποψή 
τους με βάση στοιχεία του κειμένου 

• Να επισημάνουν τα σύμβολα, τις φωνές ή τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο 
• Να διακρίνουν «τι» λέει το κείμενο από το «πώς» το λέει και να αναγνωρίσουν βασικά 

σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής 
• Να εντοπίσουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (αφηγηματικοί τρόποι, 

αφηγηματικές τεχνικές, ρηματικά πρόσωπα κ.ά.) 
• Να εντοπίσουν εκφραστικά μέσα - τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, 

αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύσουν τη λειτουργία τους στο κείμενο 
• Να εκφράσουν την κρίση τους για ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται 

στο κείμενο 
• Να συγκρίνουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με 

αυτές του σήμερα 
• Να συσχετίσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με 

προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα 
• Να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας από την οπτική γωνία συγκεκριμένου ήρωα με μορφή 

ημερολογίου, επιστολής κ.λπ. 
• Να τροποποιήσουν το αρχικό κείμενο με την αλλαγή οπτικής γωνίας στην αφήγηση ή με την 

αλλαγή του τέλους στην ιστορία 
• Να μετατρέψουν την αφήγηση σε διάλογο ή αντίστροφα 
• Να αποδώσουν ένα παραδοσιακό ποίημα σε ελεύθερο στίχο 
• Να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους,  αξιοποιώντας τις συμβάσεις του 

κειμενικού είδους στο οποίο καλούνται να γράψουν. 
 


