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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΣΙ Α΄, Β΄, Γ΄ ΣΑΞΕΙ ΛΤΚΕΙΟΤ
Α΄ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ
Το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ διακρίνεται για τθν
ιδιαιτερότθτά του ςε ςχζςθ με όλα τα άλλα αντικείμενα του ςχολείου, κακϊσ το βαςικό
περιεχόμενό του, το γλωςςικό ςφςτθμα, ζχει κατά κανόνα κατακτθκεί με φυςικό και
αυκόρμθτο τρόπο πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ. Οι μακθτζσ και οι
μακιτριεσ δεν ζρχονται ςτο μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ μόνο για να μάκουν τθν
ελλθνικι γλϊςςα, αλλά και για να διευρφνουν το γλωςςικό τουσ ρεπερτόριο με
τροπικότθτεσ, όπωσ ο γραπτόσ λόγοσ, ποικιλίεσ, όπωσ θ πρότυπθ γλϊςςα και άλλεσ
γεωγραφικζσ, κοινωνικζσ και λειτουργικζσ ποικιλίεσ, κακϊσ και κειμενικά είδθ με τα οποία
μπορεί να μθν ζχουν ιδθ εξοικειωκεί μζςω τθσ κοινωνικοποίθςισ τουσ ςτισ γλωςςικζσ
κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ ανικουν.
Η γλϊςςα καλλιεργείται ςτθ ςχολικι πράξθ ωσ αναγκαίο μζςο πρόςβαςθσ ςε όλεσ τισ
πτυχζσ τθσ πολφπλοκθσ αντικειμενικισ και υποκειμενικισ πραγματικότθτασ και ωσ δείκτθσ
ατομικισ, κοινωνικισ και πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. Η καλλιζργεια τθσ πρόςλθψθσ τθσ
γλϊςςασ και τθσ προφορικισ και γραπτισ ζκφραςθσ αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθ
γνωςτικι, κοινωνικι και γλωςςικι ανάπτυξθ των μακθτϊν/-τριϊν, κακϊσ οι ανεπτυγμζνεσ
γλωςςικζσ δομζσ ςυνδζονται και αλλθλεπιδροφν με τθν ωρίμαςθ των νοθτικϊν διεργαςιϊν
και τθν κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν ςτθ γλωςςικι τουσ κοινότθτα.
Η ελλθνικι γλϊςςα, διακζτοντασ μια μακραίωνθ προφορικι και γραπτι παράδοςθ
και ζχοντασ αναπτφξει ζνα ευρφ φάςμα γλωςςικϊν ποικιλιϊν, είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν
ίδια τθν φπαρξθ και τθν ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ των ελλθνόγλωςςων κοινοτιτων και του
ελλθνικοφ κράτουσ και αποτελεί κεντρικό ςθμείο αναφοράσ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ
και δείκτθ εκνικισ ταυτότθτασ. Για αυτό και θ Νεοελλθνικι Γλϊςςα ζχει κεντρικι κζςθ ςτο
Ρρόγραμμα Σπουδϊν όλων των βακμίδων.
Η διδαςκαλία τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ αποβλζπει ςτον βακμιαίο μεταςχθματιςμό
τθσ γλωςςικισ διαίςκθςθσ ςε ςυνειδθτοποίθςθ του ςυςτιματοσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ
και, ειδικότερα, των λεξικογραμματικϊν επιλογϊν και των κειμενικϊν ςχθμάτων που
προςφζρονται ςτουσ ομιλθτζσ και τισ ομιλιτριζσ τθσ για τθ δθμιουργία νοθμάτων ςε
ποικίλα επικοινωνιακά πλαίςια. Κφρια ςτοιχεία του περιεχομζνου τθσ γλωςςικισ
εκπαίδευςθσ ςυνιςτοφν θ παρουςίαςθ και ανάλυςθ των αλλθλεξαρτϊμενων φωνολογικϊν,
μορφολογικϊν και ςυντακτικϊν δομϊν τθσ ελλθνικισ και των υποςυςτθμάτων τουσ (π.χ.
ονοματικό και ρθματικό ςφςτθμα), θ ανάπτυξθ του βαςικοφ και εξειδικευμζνου λεξιλογίου,
θ εξάςκθςθ των βαςικϊν δεξιοτιτων τθσ κατανόθςθσ και παραγωγισ προφορικοφ και
γραπτοφ λόγου και θ ανάπτυξθ των κειμενικϊν γραμματιςμϊν ςε ζνα κριτικό πλαίςιο με
ζμφαςθ ςτισ γλωςςικζσ (ςυγχρονικζσ και διαχρονικζσ) ποικιλίεσ και ςτθ λογοτεχνία.
Ειδικά ςτθ βακμίδα του Λυκείου, οι μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται να κατακτιςουν
πλθρζςτερα τθ γνωςτικι τουσ αυτονομία, ςε ςυνδυαςμό με τθν αυξθμζνθ ςυναιςκθματικι
ωριμότθτα και ανεξαρτθςία που τουσ/τισ χαρακτθρίηει. Το γνωςτικό αντικείμενο τθσ
Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθν προετοιμαςία τουσ για τθν
ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ ςτα κοινωνικά και πολιτικά δρϊμενα, ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
κοινωνικισ ενςυναίςκθςθσ και τθσ ιδιότθτασ του ακαδθμαϊκοφ πολίτθ ι/και του μζλλοντα
επαγγελματία. Μζςω των γνϊςεων και των δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τθ γλϊςςα οι
μακθτζσ/-τριεσ κατανοοφν, αναλφουν και αξιολογοφν πλθροφορίεσ, ςυμμετζχουν ςτθ
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δθμιουργία νοθμάτων, παρουςιάηουν τισ ιδζεσ και τισ απόψεισ τουσ, ζχουν πρόςβαςθ ςε
όλα τα διδακτικά αντικείμενα, αλλθλεπιδροφν με τουσ άλλουσ και ςυμμετζχουν ςε ςχολικζσ
δραςτθριότθτεσ αλλά και ςτθ ηωι τουσ εκτόσ ςχολείου. Επομζνωσ, θ Νεοελλθνικι Γλϊςςα
ςυμβάλλει ςτθν προετοιμαςία των εφιβων για να ςυμμετάςχουν ωσ ιςότιμα μζλθ ςτθν
κοινωνία των ενθλίκων.
Σαυτότητα Προγράμματοσ πουδών
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο Λφκειο αποτελεί ζνα
πολυδιάςτατο πρόγραμμα, τόςο ςτθ κεωρθτικι του βάςθ όςο και ςτισ αρχζσ τθσ διδακτικισ
πλαιςίωςθσ και μάκθςθσ. Ακολουκεί τθν παράδοςθ τθσ κειμενοκεντρικισ και
επικοινωνιακισ προςζγγιςθσ τθσ γλϊςςασ που υιοκετικθκε ςε προθγοφμενα Ρρογράμματα
Σπουδϊν και αντιπαρατίκεται ςαφϊσ ςε παλαιότερεσ μορφζσ διδαςκαλίασ που
επικεντρϊνονταν αποκλειςτικά ςτουσ γλωςςικοφσ τφπουσ. Ταυτόχρονα, προςπακεί να
ςυνκζςει ςτοιχεία τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ με ςφγχρονεσ αναηθτιςεισ, χωρίσ,
ωςτόςο, να υιοκετεί αποκλειςτικά ζνα μοναδικό κεωρθτικό πλαίςιο. Θζτει επίςθσ τθν
κριτικι διάςταςθ τθσ γλϊςςασ και τθν καλλιζργεια των πολλαπλϊν γραμματιςμϊν ωσ
παιδαγωγικό ορίηοντα τθσ ςκοποκεςίασ του. Ζτςι, το νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν
ενςωματϊνει τρεισ βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, κακϊσ εμπεριζχει το
δομικό πλαίςιο τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, που ςυνδζεται με τθ γλωςςικι μάκθςθ, το
λειτουργικό πλαίςιο, που ςυνδζεται με τθ γλωςςικι χριςθ, το πλαίςιο των κειμενικϊν
ειδϊν και το πλαίςιο των δραςτθριοτιτων, που ςυνδζονται με τθ γλωςςικι κατάκτθςθ. Με
τον τρόπο αυτό, διαμορφϊνει ζνα ευζλικτο πεδίο εφαρμογισ κεωρθτικϊν αρχϊν και
προςανατολιςμϊν, που μπορεί να προςαρμοςτεί ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των ςυγκεκριμζνων
εκπαιδευτικϊν ςυνκθκϊν ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα.
Υπό αυτό το πρίςμα, ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο
Λφκειο, όπωσ ιςχφει και ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν του Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου,
επιδιϊκεται μια ςυνκετικι προςζγγιςθ, κακϊσ τα προςδοκϊμενα μακθςιακά
αποτελζςματα αφοροφν τόςο τθ γλωςςικι ικανότθτα όςο και τθ γλωςςικι χριςθ, αλλά και
τισ ςτρατθγικζσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ οι μακθτζσ/-τριεσ. Οι γενικοί και οι ειδικοί
ςκοποί τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ κακορίηουν τθν ζμφαςθ ςε διαφορετικζσ πτυχζσ τθσ
γλϊςςασ, με αποτζλεςμα να επιτυγχάνεται θ μετάβαςθ από τθ λζξθ και τθν πρόταςθ ςτο
κείμενο, πάντοτε ςτο πλαίςιο τθσ επικοινωνιακισ διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ.
Σε αυτό το πλαίςιο, το Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτθρίηεται ςτισ ακόλουκεσ αρχζσ:
− Οργανικι ςυνζχεια τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ και λειτουργικι μετάβαςθ τόςο από το
Γυμνάςιο ςτο Λφκειο όςο και από τθ μία τάξθ του Λυκείου ςτθν επόμενθ.
− Ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γλϊςςασ: Η γλϊςςα αντιμετωπίηεται ωσ ενιαίο ςφνολο
(λεξιλόγιο-γραμματικι-κείμενο) και θ διδαςκαλία τθσ ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ τόςο
επικοινωνιακισ ευχζρειασ όςο και γλωςςικισ ακρίβειασ.
− θτι διδαςκαλία των γλωςςικϊν μζςων με τα οποία οι ομιλθτζσ/ομιλιτριεσ και οι
ςυγγραφείσ πραγματϊνουν τουσ επικοινωνιακοφσ τουσ ςτόχουσ ςτα εκάςτοτε
περικείμενα, ςφνδεςθ των λεξικογραμματικϊν επιλογϊν τουσ με κειμενικά ςχιματα και
πρόβλεψθ για εςτιαςμζνθ διδαςκαλία ςτο λεξιλόγιο, τθ γραμματικι και το κείμενο
ανάλογα με τθν τάξθ και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν.
− Επικζντρωςθ ςτα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα και όχι ςτο περιεχόμενο του
γλωςςικοφ μακιματοσ ωσ φλθ.
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− Αυκεντικι χριςθ τθσ γλϊςςασ μζςω πραγματικϊν και όχι καταςκευαςμζνων ι
επινοθμζνων παραδειγμάτων ςε κάκε δραςτθριότθτα γλωςςικισ κατανόθςθσ και
παραγωγισ.
− θτι διάκριςθ των γλωςςικϊν ποικιλιϊν τθσ ελλθνικισ ςτα κοινωνικά και κειμενικά τουσ
περικείμενα και ςτο πλαίςιο των πολλαπλϊν γραμματιςμϊν.
− Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ωσ προσ το περιεχόμενο, τθ διαδικαςία, τα προϊόντα
μάκθςθσ και το μακθςιακό περιβάλλον, με βάςθ τθν ετοιμότθτα, τα ενδιαφζροντα και το
προφίλ των μακθτϊν/-τριϊν (τον προςωπικό τρόπο και ρυκμό μάκθςθσ, τα ξεχωριςτά
βιϊματα, το πολιτιςμικό υπόβακρο κ.ά.).
− Μακθτοκεντρικι προςζγγιςθ, με ζμφαςθ ςτθν ανακαλυπτικι, ςυνεργατικι και
δραςτθριοκεντρικι μάκθςθ, μζςω τθσ δθμιουργίασ καταςταςιακϊν περιβαλλόντων για τθ
διαςφάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν/-τριϊν ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ.
− Δθμιουργικι αξιοποίθςθ ψθφιακϊν εργαλείων (ψθφιακό και πολυτροπικό υλικό, ςϊματα
κειμζνων κ.ά.) ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία.
− Σφγχρονθ και ενιαία μεταγλϊςςα για τθν περιγραφι του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και τθσ
χριςθσ του.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτο Δθμοτικό, το Γυμνάςιο και το
Λφκειο είναι όλοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι ςε κζςθ να εκφράηονται ςτον προφορικό
και γραπτό λόγο με ευχζρεια, ακρίβεια και πραγματολογικι καταλλθλότθτα, ϊςτε να
μεταδίδουν τισ ιδζεσ και τισ αξιολογιςεισ τουσ ςτουσ άλλουσ και να επικοινωνοφν με
αυτοφσ ενεργά μζςω τθσ παραγωγισ και τθσ πρόςλθψθσ του λόγου. Σφμφωνα με τθν αρχι
τθσ διαφοροποιθμζνθσ προςζγγιςθσ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, βαςικι παράμετροσ
για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ είναι θ αναγνϊριςθ τθσ ποικιλομορφίασ, των αναγκϊν,
των δυνατοτιτων, τθσ ατομικότθτασ και τθσ ςυνολικισ βιογραφίασ όλων των μακθτϊν/τριϊν.
Γενικοί κοποί
Στο παραπάνω πλαίςιο, οι γενικοί ςκοποί τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτο Λφκειο
ςυνδυάηουν διαφορετικζσ πτυχζσ τθσ φυςιογνωμίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ
Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και προςδιορίηονται ωσ εξισ:
− Από τθ δομικι διάςταςθ τθσ γλϊςςασ, δθλαδι τθ κεϊρθςι τθσ ωσ ςυςτιματοσ δομϊν και
αλλθλεξαρτϊμενων ςτοιχείων, προκφπτει ο γενικόσ ςκοπόσ τθσ καλλιζργειασ τθσ
γλωςςικισ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν, θ οποία νοείται ωσ γνϊςθ και
ςυνειδθτοποίθςθ του γραμματικοφ ςυςτιματοσ τθσ γλϊςςασ.
− Η λειτουργικι διάςταςθ τθσ γλϊςςασ ςυνδζεται με τθ γλωςςικι χριςθ. Από αυτι τθ
διάςταςθ πθγάηει ωσ γενικόσ ςκοπόσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτο Λφκειο θ διεφρυνςθ
τθσ πραγματολογικισ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν, θ οποία εςτιάηει αφενόσ ςτθ
ςυνειδθτοποίθςθ του τρόπου πραγμάτωςθσ ςυγκεκριμζνων λειτουργιϊν μζςω
γλωςςικϊν επιλογϊν και αφετζρου ςτισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ και υφολογικζσ
ςυνιςτϊςεσ κάκε γλωςςικισ επιλογισ. Εφόςον θ γλϊςςα πραγματϊνεται πάντοτε με τθ
μορφι γλωςςικϊν ποικιλιϊν, μζςω τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ επιδιϊκεται, επιπλζον, θ
κατανόθςθ του ρόλου και τθσ λειτουργίασ τουσ ωσ μθχανιςμϊν δθμιουργίασ νοθμάτων
και ωσ δεικτϊν ταυτότθτασ.
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− Από τθν αλλθλεξάρτθςθ και τθ ςυςχζτιςθ των γλωςςικϊν επιλογϊν με τισ λειτουργίεσ τθσ
γλϊςςασ ςε ςυγκεκριμζνα περικείμενα προκφπτουν δφο γενικοί ςκοποί: αφενόσ, θ
ανάπτυξθ τθσ κειμενικισ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν, θ οποία νοείται ωσ δυνατότθτα
δθμιουργίασ και πρόςλθψθσ προφορικϊν και γραπτϊν κειμζνων και, αφετζρου, θ
ανάπτυξθ τθσ γλωςςικισ επίγνωςθσ των μακθτϊν/-τριϊν όςον αφορά τθ
ςυνειδθτοποίθςθ του ρόλου κάκε γλωςςικισ επιλογισ ωσ μζςου ανάδειξθσ κοινωνικϊν
ςχζςεων, τοποκετιςεων, ςτάςεων και ταυτοτιτων.
− Η γλωςςικι, πραγματολογικι και κειμενικι ικανότθτα των μακθτϊν/-τριϊν ςυνδζονται
με τον γενικό ςκοπό τθσ ανάπτυξθσ του κοινωνικοφ και λειτουργικοφ γραμματιςμοφ ωσ
βαςικισ προχπόκεςθσ για τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι ςτθν κοινωνία και για τθν αξιοποίθςθ
των κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν ευκαιριϊν.
Οι γενικοί ςκοποί τθσ διδαςκαλίασ του γλωςςικοφ μακιματοσ ςτο Λφκειο
διακρίνονται, ςε ςχζςθ με το Δθμοτικό και το Γυμνάςιο, από τθν ζμφαςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ
πτυχζσ τθσ γλϊςςασ, ενϊ ςυγχρόνωσ εξαςφαλίηεται θ απαραίτθτθ ενότθτα ςτθ διδαςκαλία
του γλωςςικοφ μακιματοσ τόςο μεταξφ των τάξεων του Λυκείου όςο και μεταξφ Δθμοτικοφ,
Γυμναςίου και Λυκείου.
Συγκεκριμζνα, οι γενικοί ςκοποί τθσ διδαςκαλίασ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Λφκειο
επικεντρϊνονται ςτα εξισ:
− ςυνειδθτοποίθςθ, ανάκλθςθ και διεφρυνςθ από μζρουσ των μακθτϊν/-τριϊν των
φωνολογικϊν, μορφολογικϊν, ςυντακτικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ,
− διεφρυνςθ του λεξιλογικοφ εξοπλιςμοφ των μακθτϊν/-τριϊν ςε επίπεδο βαςικοφ και
εξειδικευμζνου λεξιλογίου,
− βελτίωςθ τθσ ορκογραφικισ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν,
− κατανόθςθ από μζρουσ των μακθτϊν/-τριϊν τθσ ςφνδεςθσ των λεξικογραμματικϊν
επιλογϊν των ομιλθτϊν/ομιλθτριϊν και των ςυγγραφζων των κειμζνων με τθ δθμιουργία
ςυγκεκριμζνου, καταςταςιακά και κοινωνικοπολιτιςμικά προςδιοριςμζνου νοιματοσ,
− ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν να κατανοοφν προφορικά, γραπτά και
πολυτροπικά κείμενα ωσ προσ το ρθτό και υπόρρθτο περιεχόμενό τουσ,
− ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν να ςυνκζτουν προφορικά, γραπτά και
πολυτροπικά κείμενα ςε ςυγκεκριμζνο κειμενικό είδοσ και με επικοινωνιακι
αποτελεςματικότθτα,
− ανάδειξθ του ρόλου τθσ γλϊςςασ ςτθ δθμιουργικι ζκφραςθ των μακθτϊν/-τριϊν,
− ςυνειδθτοποίθςθ από μζρουσ των μακθτϊν/-τριϊν του ρόλου, των λειτουργιϊν και των
δομικϊν χαρακτθριςτικϊν των γεωγραφικϊν, κοινωνικϊν κ.ά. ποικιλιϊν τθσ γλϊςςασ,
κακϊσ και τθσ λογοτεχνίασ,
− ςυνειδθτοποίθςθ από μζρουσ των μακθτϊν/-τριϊν των αλλαγϊν ςτθ γλϊςςα και τθσ
ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ ελλθνικισ.
Ειδικοί κοποί
Οι παραπάνω γενικοί ςκοποί τθσ διδαςκαλίασ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Λφκειο
εξειδικεφονται ςε ειδικοφσ ςκοποφσ, που αφοροφν ικανότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν, οι
οποίεσ αντιςτοιχοφν, χωρίσ να ταυτίηονται αποκλειςτικά, με τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ,
τισ γνωςτικζσ και κειμενικζσ διεργαςίεσ, τθ γλωςςικι επίγνωςθ και τον κοινωνικό και
λειτουργικό γραμματιςμό, που επιδιϊκεται να αναπτφξουν οι μακθτζσ/-τριεσ ςτο Λφκειο.
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Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ειδικοί ςκοποί οργανϊνονται ςε τζςςερισ διαςτάςεισ και
εξειδικεφονται ςε ςυγκεκριμζνα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα ωσ εξισ:
Κατανόηςη, Ανάλυςη, Ερμηνεία και Δημιουργία Κειμζνων
Οι μακθτζσ/-τριεσ επιδιϊκεται να είναι ςε κζςθ:
− Να κατανοοφν τον επικοινωνιακό ςτόχο του κειμζνου, τισ προκζςεισ του δθμιουργοφ του,
τισ ςθμαντικζσ γενικζσ και ειδικζσ πλθροφορίεσ, το κειμενικό είδοσ του και τισ
διαφορετικζσ οπτικζσ που μπορεί να υιοκετοφνται ςε αυτό.
− Να αξιολογοφν, χρθςιμοποιϊντασ τθν κατάλλθλθ μεταγλϊςςα, τουσ γλωςςικοφσ
μθχανιςμοφσ που χρθςιμοποιοφνται ςε διάφορα κείμενα ωσ προσ τθν επικοινωνιακι
αποτελεςματικότθτά τουσ.
− Να εντοπίηουν και να αξιολογοφν τισ αναπαραςτάςεισ, ςτάςεισ και αξίεσ που εκφράηονται
ςε εκτεταμζνα κείμενα, κακϊσ και τισ οπτικζσ που αποςιωπϊνται ι περικωριοποιοφνται
ςτα κείμενα αυτά.
− Να αναπτφςςουν τθν προςωπικι τουσ τοποκζτθςθ απζναντι ςτα κείμενα που διαβάηουν
ι ακοφν, αναγνωρίηοντασ τθ λογικι διαφορετικϊν τοποκετιςεων.
− Να παράγουν με ακρίβεια, ευχζρεια και αποτελεςματικότθτα εκτενι προφορικά και
γραπτά κείμενα που να ανταποκρίνονται ςε ζνα ευρφ φάςμα επικοινωνιακϊν ςτόχων,
αξιοποιϊντασ ποικίλουσ ςθμειωτικοφσ πόρουσ.
υλλογιςτική και Επιχειρηματολογία
Οι μακθτζσ/-τριεσ επιδιϊκεται να είναι ςε κζςθ:
− Να εντοπίηουν και να παρουςιάηουν τθ ςυλλογιςτικι και τα επιχειριματα ενόσ κειμζνου,
αξιολογϊντασ τθν πειςτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ.
− Να αναπτφςςουν και να τεκμθριϊνουν τθν άποψι τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςε ςχζςθ
με ςθμαντικά ηθτιματα που αφοροφν το άμεςο και το ευρφτερο κοινωνικό τουσ
περιβάλλον, κακϊσ και όψεισ τθσ ςφγχρονθσ πραγματικότθτασ.
− Να ςχεδιάηουν τθ ςυμβολι τουσ ςε ζναν προφορικό ι γραπτό δθμόςιο διάλογο,
οργανϊνοντασ τισ ιδζεσ και τα επιχειριματά τουσ με αποτελεςματικό και πειςτικό τρόπο.
− Να χρθςιμοποιοφν τα κατάλλθλα γλωςςικά ςτοιχεία και κειμενικά ςχιματα για τθν
παρουςίαςθ των επιχειρθμάτων τουσ ςτον γραπτό και προφορικό λόγο.
− Να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ πεικοφσ για να υποςτθρίξουν ι να
καταρρίψουν ζνα επιχείρθμα ι για να αναπτφξουν μια ςυλλογιςτικι.
Γλωςςική Επίγνωςη
Οι μακθτζσ/-τριεσ επιδιϊκεται να είναι ςε κζςθ:
− Να διακζτουν μια ςυνολικι εικόνα του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ τθσ ελλθνικισ, με ζμφαςθ
ςτο ρθματικό και ονοματικό ςφςτθμα.
− Να αναγνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν τα κατάλλθλα γλωςςικά ςτοιχεία ςε ςχζςθ με το
περιεχόμενο, τον επικοινωνιακό ςκοπό, το κειμενικό είδοσ και το περικείμενο.
− Να μποροφν να αξιολογοφν τθ γραμματικι, το λεξιλόγιο και τθν ορκογραφία των
κειμζνων που δθμιουργοφν και να ανατρζχουν ςτα κατάλλθλα εγχειρίδια αναφοράσ για
τον ζλεγχο των κειμζνων τουσ.
− Να γνωρίηουν βαςικά ςτοιχεία για τισ διαχρονικζσ και ςυγχρονικζσ ποικιλίεσ τθσ ελλθνικισ
και να μποροφν να αξιολογοφν τον ρόλο και τθ ςθμαςία τουσ ςτθν πρόςλθψθ και τθ
δθμιουργία νοιματοσ.
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Κοινωνικο-λειτουργικόσ Γραμματιςμόσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ επιδιϊκεται να είναι ςε κζςθ:
− Να αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ για τον κόςμο και για διάφορα εξειδικευμζνα κζματα για
τθ δθμιουργία των κειμζνων τουσ.
− Να αξιοποιοφν τισ γλωςςικζσ ικανότθτεσ και γνϊςεισ τουσ για να αναπτφξουν πικανά
ακαδθμαϊκά και επαγγελματικά τουσ ενδιαφζροντα ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ.
− Να χειρίηονται με άνεςθ, κριτικι ικανότθτα και αποτελεςματικότθτα παραδοςιακά και
ςφγχρονα εργαλεία αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν και δθμιουργίασ κειμζνων.
− Να χρθςιμοποιοφν με ευχζρεια ζνα ευρφ φάςμα αναλογικϊν και ψθφιακϊν τεχνολογιϊν,
για να διευρφνουν τισ γλωςςικζσ τουσ ικανότθτεσ και να ανταποκρίνονται ςτισ
επικοινωνιακζσ τουσ ανάγκεσ.
− Να διαχειρίηονται το γλωςςικό υλικό και τον χρόνο τουσ, ϊςτε να εκφράηονται
αποτελεςματικά ςτον προφορικό και γραπτό λόγο.
Κζντρο τθσ ςκοποκεςίασ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Λφκειο αποτελοφν τα
κείμενα και οι διεργαςίεσ που ςχετίηονται με αυτά (ανάγνωςθ και κατανόθςθ, ανάλυςθ,
ερμθνεία, ανταπόκριςθ, μεταςχθματιςμόσ και δθμιουργία). Οι διεργαςίεσ αυτζσ
αλλθλεπιδροφν με τθ γλωςςικι επίγνωςθ και, ςυγκεκριμζνα, με τθ γνϊςθ για το γλωςςικό
ςφςτθμα, τισ δομζσ και τισ λεξικογραμματικζσ επιλογζσ των ομιλθτϊν/ομιλθτριϊν τθσ
ελλθνικισ, με τισ γνϊςεισ για τθν ελλθνικι γλϊςςα και τισ ποικιλίεσ τθσ, κακϊσ και με τισ
ςχετικζσ μεταγλωςςικζσ ικανότθτεσ. Τόςο θ γλωςςικι επίγνωςθ όςο και οι κειμενικζσ
διεργαςίεσ γίνονται κατανοθτζσ και αποκτοφν νόθμα ςτο πλαίςιο του κοινωνικοφ και
λειτουργικοφ γραμματιςμοφ, με τον οποίο αλλθλεπιδροφν και αλλθλοτροφοδοτοφνται.
Η αντίλθψθ αυτι για τουσ ειδικοφσ ςκοποφσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτο Λφκειο
αποτυπϊνεται διαγραμματικά ςτο ακόλουκο ςχιμα:
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Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Βαςικζσ κατευθφνςεισ
Στο Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο Λφκειο υιοκετείται ο
πολυδιάςτατοσ και ςυνκετικόσ χαρακτιρασ όλων των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν για τθ
Νεοελλθνικι Γλϊςςα, ϊςτε να μπορεί να αξιοποιθκεί δθμιουργικά θ εμπειρία του
παρελκόντοσ.
Ζτςι, οι βαςικζσ κατευκφνςεισ του περιεχομζνου του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςτο Λφκειο
ςυνοψίηονται ωσ εξισ:
− Δίνεται ζμφαςθ ςτθν κειμενικι ερμθνεία και ανάλυςθ, τόςο ςτα Θεματικά Ρεδία όςο και
ςτον προςανατολιςμό του διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ, που επικεντρϊνεται ςτισ κειμενικζσ
διεργαςίεσ.
− Εμπεδϊνεται θ χριςθ δικτφων κειμζνων ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία και τθν αξιολόγθςθ, ςε
αντιπαράκεςθ με τθν πρακτικι διδαςκαλίασ και/ι εξζταςθσ ενόσ μεμονωμζνου κειμζνου.
− Εδραιϊνεται θ μετατόπιςθ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςε γενικοφσ κεματικοφσ άξονεσ
αντί του καταλόγου προκακοριςμζνων κεμάτων ωσ διδακτζασ φλθσ.
− Γίνεται ρθτι αναφορά ςτισ γλωςςικζσ ποικιλίεσ τθσ ελλθνικισ και διδαςκαλία τουσ, τόςο
ςτο ςχετικό εξειδικευμζνο Θεματικό Ρεδίο όςο και ςτο ςφνολο τθσ διδαςκαλίασ.
− Ειςάγεται θ διδαςκαλία εκτεταμζνων κειμζνων, ςε ςυνδυαςμό με τθ διδακτικι πρακτικι
ςτθ Λογοτεχνία.
Θεματικά Πεδία
Στο πλαίςιο των γενικϊν και ειδικϊν ςκοπϊν τθσ διδαςκαλίασ τθσ Νεοελλθνικισ
Γλϊςςασ ςτο Λφκειο, όπωσ αυτοί προςδιορίηονται ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ τουσ (κατανόθςθ,
ανάλυςθ, ερμθνεία και δθμιουργία κειμζνων, ςυλλογιςτικι και επιχειρθματολογία,
γλωςςικι επίγνωςθ και κοινωνικο-λειτουργικόσ γραμματιςμόσ), οι οποίεσ αποτυπϊνονται
αναλυτικά ςτα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα που τίκενται για τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ του Λυκείου, το περιεχόμενο του γνωςτικοφ αντικειμζνου οργανϊνεται ςε
τρία βαςικά Θεματικά Ρεδία:
− τθν κειμενικι ερμθνεία και δθμιουργία, εντόσ τθσ οποίασ διδάςκονται ωσ διακριτζσ
Θεματικζσ Ενότθτεσ θ κειμενικι οργάνωςθ και θ λεξικογραμματικι των κειμζνων που
αντιςτοιχοφν ςτθ βακμίδα του Λυκείου, ςτο πλαίςιο του προβλεπόμενου κεματικοφ
άξονα για κάκε τάξθ,
− τθν ελλθνικι και τισ ποικιλίεσ τθσ,
− τθν πραγμάτευςθ εκτεταμζνων κειμζνων.
Κειμενική ερμηνεία και δημιουργία
Στο πρϊτο Θεματικό Ρεδίο και ςτισ δφο Θεματικζσ του Ενότθτεσ (τθν κειμενικι
οργάνωςθ και τθ λεξικογραμματικι των κειμζνων) το περιεχόμενο διαβακμίηεται ανά τάξθ
και ακολουκεί μια πορεία από το οικείο προσ το ανοίκειο με ςτόχο τθν εμβάκυνςθ.
Ρυρινασ τθσ κειμενικισ οργάνωςθσ είναι τα κειμενικά ςχιματα, μζςω των οποίων τα
λεξικογραμματικά ςτοιχεία μελετϊνται ωσ επιλογζσ επίτευξθσ επικοινωνιακϊν ςτόχων.
Τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα ανά τάξθ τίκενται και επιδιϊκεται να
επιτευχκοφν ςτο πλαίςιο τθσ εναςχόλθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν με κείμενα τα οποία
κινοφνται ςε τρεισ βαςικοφσ κεματικοφσ άξονεσ, ζναν ανά τάξθ:

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

11 |

Νεοελλθνικι Γλϊςςα Αϋ, Βϋ και Γϋ Λυκείου

− άμεςο κοινωνικό περιβάλλον (για τθν Αϋ Λυκείου),
− ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον (για τθ Βϋ Λυκείου),
− όψεισ τθσ πραγματικότθτασ του 21ου αιϊνα (για τθ Γϋ Λυκείου).
Οι ςχετικζσ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ εντάςςονται πάντοτε ςε επικοινωνιακό
πλαίςιο με ςτόχο τθν κατανόθςθ, ερμθνεία, ανάλυςθ και δθμιουργία αυκεντικοφ λόγου.
Οι κεματικοί άξονεσ ωσ τρόποσ προςζγγιςθσ κεμάτων, τα οποία κα λειτουργιςουν ωσ
αντικείμενα γραπτισ και προφορικισ πραγμάτευςθσ και ωσ ζναυςμα κειμενικισ
επεξεργαςίασ, προκρίνονται για τισ τρεισ τάξεισ του Λυκείου ζναντι των προκακοριςμζνων
ανά τάξθ Θεματικϊν Ενοτιτων, κακϊσ διαςφαλίηουν ζνα ευζλικτο πλαίςιο, που επιτρζπει
ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ να επιλζξουν και να αξιοποιιςουν κείμενα και κζματα που να
ανταποκρίνονται ςτισ επικοινωνιακζσ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/-τριϊν.
Διαγράφοντασ μια ςπειροειδι τροχιά από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ, ςυμβάλλουν ςτθν
προαγωγι τθσ γλωςςικισ και κειμενικισ επίγνωςθσ των μακθτϊν/-τριϊν και ςτθ
διαμόρφωςθ μιασ ςφαιρικισ αντίλθψθσ για τθ γλϊςςα και τον κόςμο.
Τα κριτιρια για τθ διάκριςθ των τριϊν κεματικϊν αξόνων είναι δφο, το επίπεδο
εςτίαςθσ και ο χρόνοσ. Ωσ προσ το επίπεδο εςτίαςθσ, το πεδίο ενδιαφζροντοσ διευρφνεται
ανά τάξθ, κακϊσ τα υπό πραγμάτευςθ κζματα αφοροφν αρχικά το άμεςο και ςτθ ςυνζχεια
το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον με τισ πολλαπλζσ και ποικίλεσ όψεισ του. Ωσ προσ τον
χρόνο, θ διαχρονικι οπτικι ςτθν Αϋ και Βϋ Λυκείου, παράλλθλα με τθ ςυγχρονικι, ςθμαίνει
τθν αξιοποίθςθ κειμζνων κάκε εποχισ που δεν αφορμϊνται απαραίτθτα από τθν πρόςφατθ
επικαιρότθτα (όπωσ διαχρονικοί προβλθματιςμοί ι φαινόμενα ςε βάκοσ χρόνου). Η
περιςςότερο ςυγχρονικι οπτικι ςτθ Γϋ Λυκείου ςυνδζεται με τθν εςτίαςθ ςτθν
επικαιρότθτα και τισ πολλαπλζσ πτυχζσ και διαςτάςεισ τθσ: αφορά κυρίωσ τουσ
προβλθματιςμοφσ του 21ου αιϊνα, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι αποκλείονται κείμενα και
κζματα του προθγοφμενου αιϊνα.
Με τθν ίδια λογικι προκρίνονται και τα κείμενα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθ διδαςκαλία
και τθν αξιολόγθςθ ςε κάκε τάξθ:
− Στθν Αϋ Λυκείου προκρίνονται κείμενα με οικείεσ για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ κεματικζσ
(γνωςτζσ ιδθ από το Γυμνάςιο), με ςτόχο τθν εμπζδωςθ των κειμενικϊν ςχθμάτων και
των λεξικογραμματικϊν ςτοιχείων, τα οποία οι μακθτζσ/-τριεσ μελετοφν ωσ προσ τισ
αναμενόμενεσ ςυςχετίςεισ τουσ με επικοινωνιακοφσ ςτόχουσ και κειμενικά είδθ.
− Στθ Βϋ Λυκείου προτιμϊνται κείμενα με άνοιγμα ςε κεματικζσ που ξεφεφγουν από τθν
κακθμερινότθτα και τα προςωπικά βιϊματα των μακθτϊν/-τριϊν, και με εμβάκυνςθ ςτθ
μελζτθ τθσ ιδιαίτερθσ χριςθσ και λειτουργίασ κειμενικϊν ςχθμάτων ι λεξικογραμματικϊν
ςτοιχείων ςε ςυγκεκριμζνα περικείμενα.
− Στθ Γϋ Λυκείου επιλζγονται κείμενα πιο απαιτθτικά ωσ προσ το περιεχόμενο, τθν κειμενικι
οργάνωςθ και τθ λεξικογραμματικι, με ςτόχο αφενόσ τθν αναγωγι ςτισ ςφνκετεσ
διαςτάςεισ των υπό μελζτθ κεμάτων και αφετζρου τθν αξιολόγθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των κειμενικϊν ςχθμάτων και των λεξικογραμματικϊν ςτοιχείων.
Πςον αφορά ςυγκεκριμζνα τθ λεξικογραμματικι των κειμζνων, ςτθν Αϋ Λυκείου
δίνεται ζμφαςθ ςτθν ζννοια και τθν πραγμάτωςθ τθσ κανονικότθτασ των γλωςςικϊν
φαινομζνων, θ οποία προςδιορίηεται από τθ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ ςτα κείμενα, ςτθ Βϋ
Λυκείου θ ζμφαςθ μετατοπίηεται ςτισ παραλλαγζσ του κανονικοφ, από τισ ςυχνότερεσ
γλωςςικζσ χριςεισ ςτισ πιο ιδιαίτερεσ και λιγότερο ςυχνζσ, ενϊ ςτθ Γϋ Λυκείου το
ενδιαφζρον επικεντρϊνεται ςτο περιφερειακό, ςτο εξεηθτθμζνο ι/και ςτο νεότευκτο. Με
γνϊμονα τουσ κεματικοφσ άξονεσ, όπωσ αυτοί ζχουν οριςτεί για κάκε τάξθ, οι μακθτζσ/τριεσ, κατά τθ μελζτθ των κειμζνων, ςτθν Αϋ Λυκείου παρατθροφν και αναγνωρίηουν τα
«κανονικά» γλωςςικά φαινόμενα, ςτθ Βϋ Λυκείου διαπιςτϊνουν και κατανοοφν τισ
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παραλλαγζσ και ανατροπζσ του κανονικοφ, ενϊ ςτθ Γϋ Λυκείου κατανοοφν κριτικά και
αξιολογοφν τισ εναλλακτικζσ και εξεηθτθμζνεσ γλωςςικζσ χριςεισ.
Η ελληνική και οι ποικιλίεσ τησ
Το δεφτερο Θεματικό Ρεδίο επικεντρϊνεται ςτθν ελλθνικι και τισ ποικιλίεσ τθσ,
εκκινϊντασ από τθν ανάγκθ για ςεβαςμό ςτθ γλωςςικι ετερότθτα μζςω τθσ ανάπτυξθσ
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ τθσ γλωςςικισ επίγνωςθσ για το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ
ποικιλότθτασ τθσ γλϊςςασ. Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυνειδθτοποιοφν ότι θ γλϊςςα εξελίςςεται
ςε διαχρονικό επίπεδο, κακϊσ διαμορφϊνεται από τισ ανάγκεσ των ομιλθτϊν/ομιλθτριϊν
και τθν επικοινωνία ςε διαφορετικά ιςτορικά, γεωγραφικά, κοινωνικά περιβάλλοντα.
Ρυρινασ του ςυγκεκριμζνου πεδίου είναι θ δραςτθριοκεντρικι ανάδειξθ των
γεωγραφικϊν, κοινωνικϊν, διαχρονικϊν και άλλων ποικιλιϊν τθσ ελλθνικισ, θ
διαπραγμάτευςθ ςτάςεων, ςτερεοτφπων και ορκότθτασ ςχετικά με τθ γλϊςςα και θ
επίγνωςθ τθσ ιδιαίτερθσ γλωςςικισ ταυτότθτασ κάκε ατόμου. Στο πλαίςιο αυτό εξετάηεται
τόςο θ μακροχρόνια πορεία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ όςο και θ ςφγχρονθ πρόςλθψθ και
παραγωγι τθσ, που διαμορφϊνει ταυτότθτεσ και εγγράφει πολιτιςμικζσ πρακτικζσ.
Το περιεχόμενο του εν λόγω Θεματικοφ Ρεδίου αναπτφςςεται ςτισ τρεισ τάξεισ του Λυκείου
ωσ εξισ:
− Στθν Αϋ Λυκείου οι μακθτζσ/-τριεσ ζρχονται ςε επαφι με τισ διαφορετικζσ ιδιολζκτουσ
που χρθςιμοποιοφνται όχι μόνο ςτο ςτενό οικογενειακό και φιλικό τουσ περιβάλλον αλλά
και ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, τα γλωςςικά ερεκίςματα του οποίου τα
προςλαμβάνουν από πθγζσ αυκεντικισ επικοινωνίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ψθφιακϊν μζςων. Στθν ίδια τάξθ οι μακθτζσ/-τριεσ ζρχονται επίςθσ ςε ςφντομθ επαφι με
ςυςτιματα γραφισ, όπωσ διαμορφϊκθκαν κατά τθ μακραίωνθ εξζλιξθ τθσ ελλθνικισ
γλϊςςασ.
− Στθ Βϋ Λυκείου επιδιϊκεται θ εξοικείωςθ με γλωςςικζσ ποικιλίεσ τθσ ελλθνικισ οι οποίεσ
αξιολογοφνται με βάςθ τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ςε διαφορετικζσ επικοινωνιακζσ
περιςτάςεισ και διαφορετικά περιβάλλοντα. Ειδικι αναφορά γίνεται ςτθν πρότυπθ
ποικιλία με ςτόχο να κατανοθκοφν οι ιςτορικζσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ αυτι
διαμορφϊνεται, οι λειτουργίεσ και ο ρόλοσ τθσ. Επιπλζον, αναδεικνφεται θ διαμόρφωςθ
γλωςςικϊν κοινοτιτων όχι μόνο ςτα όρια τθσ Ελλάδασ αλλά και ςτον κόςμο.
− Στθ Γϋ Λυκείου οι μακθτζσ/-τριεσ εςτιάηουν ςε βαςικοφσ παράγοντεσ που επθρζαςαν τθν
εξζλιξθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ανά τουσ αιϊνεσ με ζμφαςθ ςτθ ςφγχρονθ εποχι και τθν
ψθφιακι επικοινωνία. Η ωριμότθτα των μακθτϊν/-τριϊν αυτισ τθσ τάξθσ επιτρζπει
αφενόσ τθ ςυνειδθτι εναςχόλθςθ με ψθφιακά διαμεςολαβθμζνεσ πρακτικζσ και
αφετζρου τον ζλεγχο των αλλαγϊν που επιφζρουν ςε κοινωνικό, οικονομικό και
τεχνολογικό επίπεδο.
Πραγμάτευςη εκτεταμζνων κειμζνων
Στο πλαίςιο των βαςικϊν αρχϊν και ςκοπϊν του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για τθ
Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο Λφκειο ειςάγεται θ πραγμάτευςθ εκτεταμζνων κειμζνων,
ςυμπλθρωματικά προσ τα κειμενικά αποςπάςματα ι τα περιοριςμζνθσ ζκταςθσ ολόκλθρα
κείμενα που χρθςιμοποιοφνται ςτα άλλα δφο Θεματικά Ρεδία και ςε ςυνδυαςμό με τα
εκτεταμζνα κείμενα που διδάςκονται ςτθ Λογοτεχνία.
Η χριςθ «μεγάλων» κειμζνων και θ κακοδθγοφμενθ μελζτθ τουσ ςτθ γλωςςικι
διδαςκαλία προςφζρουν αυκεντικά πρότυπα γραφισ, τριβι με τον κόςμο του βιβλίου,
αναγνωςτικι απόλαυςθ, κακϊσ και αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ για εξοικείωςθ με αυκεντικζσ
επιλογζσ και ςτρατθγικζσ περιεχομζνου και μορφισ τθσ γλϊςςασ, που προάγουν τθν
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κατανόθςθ, τθν ανάλυςθ, τθν ερμθνεία και τθ δθμιουργία νζων κειμζνων από τουσ/τισ
μακθτζσ/ -τριεσ.
Τα προσ μελζτθ εκτεταμζνα κείμενα κα πρζπει να ανικουν ςε ςυγκεκριμζνο για κάκε τάξθ
κειμενικό είδοσ και να επιλζγονται με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια:
− Να μθν είναι μεταφραςμζνα.
− Να είναι προϊόντα του 20οφ και 21ου αιϊνα.
− Να είναι γραμμζνα ςε γλϊςςα κατανοθτι, χωρίσ να είναι απλοϊκι, και ανοιχτι ςε
ποικιλίεσ.
− Να ζχουν μζτρια ζκταςθ, διαχειρίςιμθ ςτο πλαίςιο του ςχολικοφ προγράμματοσ.
− Να αντλοφν τθ κεματολογία τουσ από ζνα ευρφ φάςμα ςυγχρονικϊν και διαχρονικϊν
ηθτθμάτων.
− Να εμπίπτουν ςτα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/-τριϊν, ϊςτε να μποροφν να προςφζρουν
και γνϊςθ και απόλαυςθ.
− Να πλαιςιϊνονται από οπτικοακουςτικό υλικό.
Συγκεκριμζνα, για τθν Αϋ Λυκείου προτείνονται εκτεταμζνα αφθγθματικά μθ
μυκοπλαςτικά κείμενα (κυρίωσ βιογραφίεσ), για τθ Βϋ Λυκείου και τθ Γϋ Λυκείου εκτεταμζνα
μθ αφθγθματικά κείμενα και, ειδικότερα, δοκίμια: ςτοχαςτικά δοκίμια για τθ Βϋ τάξθ
(ςτοχαςτικό δοκίμιο: το κακιερωμζνο γραμματειακό είδοσ που καλλιεργείται από
ςτοχαςτζσ και λογοτζχνεσ με ςτόχο τθ μθ μυκοπλαςτικι ζκφραςθ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο
κζμα) και ακαδθμαϊκά δοκίμια για τθ Γϋ τάξθ (ακαδθμαϊκό δοκίμιο: το κειμενικό είδοσ που
καλλιεργείται ςυνικωσ ςε εκπαιδευτικό πλαίςιο και ζχει ωσ ςτόχο τθν παρουςίαςθ
πλθροφοριϊν και επιχειρθματολογίασ πάνω ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα).

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ μάθηςησ
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο Λφκειο προάγει τθ
δθμιουργικότθτα και αναδεικνφει τθν ατομικότθτα των πρωταγωνιςτϊν τθσ εκπαιδευτικισ
πράξθσ, αφινει ςυνειδθτά μεγάλα περικϊρια πρωτοβουλίασ και αναγνωρίηει τουσ/τισ
εκπαιδευτικοφσ ωσ ςθμαντικοφσ ςχεδιαςτζσ τθσ διδαςκαλίασ και ωσ επιςτιμονεσ που
μποροφν να αντλιςουν και να επεξεργαςτοφν με τουσ/τισ μακθτζσ/-τριζσ τουσ πόρουσ από
ποικίλα επικοινωνιακά, ςυμβατικά και ψθφιακά περιβάλλοντα. Επιπλζον, το Ρρόγραμμα
Σπουδϊν για τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο Λφκειο, αναγνωρίηοντασ ότι θ ςυμμετοχι ςε μια
δθμοκρατικι κοινωνία προχποκζτει τθν εκελοφςια κινθτοποίθςθ και τθν προςωπικι
δζςμευςθ των εφιβων μακθτϊν/-τριϊν, ςτθρίηει και επιδιϊκει τθν ελευκερία ζκφραςισ
τουσ και λαμβάνει υπόψθ τα ενδιαφζροντα, τισ προτεραιότθτεσ και τθ βιογραφία τθσ
ατομικότθτασ και ςυλλογικότθτάσ τουσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ είναι ςυνομιλθτζσ/-τριεσ και
ςυνδθμιουργοί τθσ γνϊςθσ με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ςε ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ
ςτοχαςμοφ και αναςτοχαςμοφ ςτθν τάξθ, τισ οποίεσ οι εκπαιδευτικοί ςυντονίηουν με
ευαιςκθςία και επίγνωςθ τθσ ατομικότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν.
Υπό αυτό το πρίςμα και ςφμφωνα με τισ αρχζσ των ανκρωπιςτικϊν διδακτικϊν και
μακθςιακϊν προςεγγίςεων ςχετικά με τθ γλωςςικι εκπαίδευςθ, θ επιλογι και θ οργάνωςθ
του περιεχομζνου, θ μορφι των δραςτθριοτιτων και ο τρόποσ αξιοποίθςθσ του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ βαςίηονται τόςο ςτθν παρουςίαςθ από τον/τθν εκπαιδευτικό όςο και
ςτθν επεξεργαςία από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ γλωςςικϊν γνϊςεων μζςα από
ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ ανακαλυπτικοφ χαρακτιρα με ςτόχο τθν ανάπτυξθ
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επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, τθ δθμιουργία τθσ γνϊςθσ και τθν ανάπτυξθ των αιςκθτικϊν,
ςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν πτυχϊν τθσ προςωπικότθτάσ τουσ. Ο ρόλοσ των
εκπαιδευτικϊν δεν περιορίηεται ςτθν αναπαραγωγι γνϊςεων, αλλά επεκτείνεται ςτον
ςυντονιςμό και τθν οργάνωςθ δραςτθριοτιτων, κακϊσ και ςτθν εμψφχωςθ των μακθτϊν/τριϊν απζναντι ςτισ δυςκολίεσ κατά τθν εκπόνθςθ των δραςτθριοτιτων. Ομοίωσ, ο ρόλοσ
του/τθσ μακθτι/-τριασ δεν ταυτίηεται με αυτόν του πακθτικοφ δζκτθ τθσ διδαςκαλίασ, αλλά
ςθμαίνει τθ ςυμμετοχι ςε αυκεντικζσ, παιγνιϊδεισ και προςομοιωτικζσ δράςεισ, κακϊσ και
ςτθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα.
Με βάςθ τα παραπάνω, θ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ, του λεξιλογίου, τθσ
παραγωγισ και τθσ πρόςλθψθσ γραπτοφ και προφορικοφ λόγου προχποκζτει τον
ςυνδυαςμό παραγωγικϊν και επαγωγικϊν διδακτικϊν προςεγγίςεων. Στισ πρϊτεσ ο/θ
εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει και αναλφει προθγοφμενεσ ι νζεσ γνϊςεισ, ενϊ ςτισ δεφτερεσ οι
μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται να αξιοποιιςουν το περιεχόμενο τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτισ
προςλθπτικζσ και παραγωγικζσ δράςεισ ςτισ οποίεσ εμπλζκονται. Ωςτόςο, παρά τθ
ςυνδυαςτικι εφαρμογι και των δφο μεκόδων ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ, ιδιαίτερθ ζμφαςθ
δίνεται ςτισ επαγωγικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ, όπου ο ρόλοσ των μακθτϊν/-τριϊν είναι
πρωταγωνιςτικόσ, τόςο κατά τθν παρουςίαςθ γραμματικϊν και λεξιλογικϊν φαινομζνων
όςο και κατά τθν επεξεργαςία των κειμενικϊν ειδϊν και κειμενικϊν ςχθμάτων, τα οποία οι
μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται να αξιοποιιςουν ςτισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν.
Ιδιαιτερότητεσ ςχεδιαςμοφ μάθηςησ – Διαφοροποιημζνη διδαςκαλία και μάθηςη
Η διαφοροποιημζνη διδαςκαλία και μάθηςη ωσ προςζγγιςη
Η διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία και μάκθςθ είναι μια παιδαγωγικι προςζγγιςθ που
βαςίηεται κυρίωσ ςτθ διαφοροποίθςθ των διαδικαςιϊν τθσ μάκθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν
προτείνοντασ ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό να ςχεδιάςει τθ διδαςκαλία του/τθσ με μια ςειρά
από ποικίλα διακζςιμα μζςα και διαφορετικοφσ ςθμειωτικοφσ πόρουσ με ςτόχο τθ
ςυνάντθςθ του/τθσ μακθτι/-τριασ με τθν ομάδα, ϊςτε θ εκπαιδευτικι πράξθ να ζχει νόθμα
για όλουσ/όλεσ.
Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι αυτοί, εκπαιδευτικοί και μακθτζσ/-τριεσ
αξιολογοφν κακθμερινά τθν εκπαιδευτικι πράξθ, ετερο- και αυτοαξιολογοφνται και
αλλάηουν, όςο ςυχνά απαιτείται, τθν εςτίαςθ τθσ εκπαιδευτικισ τουσ δράςθσ δουλεφοντασ
άλλοτε ομαδικά και άλλοτε ατομικά. Ο/Η εκπαιδευτικόσ διαμορφϊνει το κατάλλθλο
μακθςιακό περιβάλλον (τόςο ςε επίπεδο χϊρου μάκθςθσ όςο και ςε επίπεδο
ςυναιςκθματικοφ/ψυχολογικοφ κλίματοσ που διατρζχει τθν ομάδα τθσ τάξθσ), ςυντονίηει,
οργανϊνει και υποςτθρίηει τισ προςπάκειεσ των μακθτϊν/-τριϊν να αναπτφξουν το
γλωςςικό τουσ ρεπερτόριο και οι μακθτζσ/-τριεσ γίνονται υπεφκυνοι τθσ μάκθςισ τουσ,
επιδιϊκοντασ τθ ςυνεργαςία με τα άλλα μζλθ τθσ τάξθσ, τθν προϊοφςα αυτονομία τουσ και
τον ζλεγχο του γλωςςικοφ δυναμικοφ τουσ.
Με γνϊμονα τον ςεβαςμό ςτθ μοναδικότθτα και τθν ανάγκθ για τθν ανάδειξι τθσ, ο/θ
εκπαιδευτικόσ διερευνά και ανακαλφπτει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ:
− τθ μακθςιακι τουσ ετοιμότθτα, θ οποία ςχετίηεται με τισ γνϊςεισ (γλωςςικζσ εν
προκειμζνω) που ζχουν κατακτθκεί και τισ δεξιότθτεσ που ζχουν αναπτυχκεί (ςε επίπεδο
πρόςλθψθσ και παραγωγισ λόγου για τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα),
− τα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ τουσ, τα οποία ςυνδζουν τθ βιωμζνθ πραγματικότθτα
των μακθτϊν/-τριϊν με το ςχολείο και τθ ςχολικι γνϊςθ,
− το μακθςιακό τουσ προφίλ, που αναφζρεται αφενόσ ςτουσ τρόπουσ, τουσ νοθτικοφσ
μθχανιςμοφσ (αναλυτικοφσ, αναπαραγωγικοφσ, μεταςχθματιςτικοφσ, δθμιουργικοφσ), τισ
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ςτρατθγικζσ και τον ρυκμό που αναπτφςςουν οι μακθτζσ/-τριεσ ςτο πλαίςιο τθσ
μακθςιακισ διαδικαςίασ και, αφετζρου, ςτα προςωπικά βιϊματα και το πολιτιςμικό τουσ
υπόβακρο.
Με αυτά τα ςτοιχεία ταυτότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν αντιςτοιχίηονται τα
προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ επίτευξι τουσ από
όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, χωρίσ, ωςτόςο, να μετατρζπονται οι ατομικζσ διαφορζσ
ςε ανιςότθτεσ.
Η διαφοροποιημζνη διδαςκαλία και μάθηςη και τα Θεματικά Πεδία του Προγράμματοσ
πουδών
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο Λφκειο, αναγνωρίηοντασ τθν
ποικιλομορφία, τισ ανάγκεσ, τισ δυνατότθτεσ και τθ ςυνολικι βιογραφία των μακθτϊν/τριϊν, διαμορφϊνει με τζτοιον τρόπο το πλαίςιο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ τθσ γλϊςςασ,
ϊςτε κάκε μακθτισ/-τρια να αποκτιςει τθ δικι του/τθσ κζςθ ςε αυτό, ςυνδζοντασ τθν
ατομικότθτά του/τθσ με τθ γλωςςικι επίγνωςθ και ανάπτυξθ. Μζςω τθσ διαφοροποιθμζνθσ
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ οι μακθτζσ/-τριεσ ςυνειδθτοποιοφν τθ ςφνδεςθ των γλωςςικϊν
τουσ επιλογϊν με τισ επικοινωνιακζσ τουσ επιδιϊξεισ, κακϊσ και με τθν ταυτότθτά τουσ,
αποκτοφν δθλαδι επίγνωςθ του τι επιλζγουν ςτθ γλϊςςα, γιατί, ποια ταυτότθτα
ςυγκροτοφν με αυτζσ τισ επιλογζσ και με ποια αποτελζςματα.
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο Λφκειο, υπθρετϊντασ τθν
ευελιξία που ςυνδζεται με μια τζτοια παιδαγωγικι προςζγγιςθ, επιτρζπει τθν υλοποίθςθ
των ειδικϊν ςκοπϊν τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ με γνϊμονα τισ ανάγκεσ και τισ ιδιαίτερεσ
μακθςιακζσ ταυτότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν. Αυτό επιτυγχάνεται τόςο μζςω των
κεματικϊν αξόνων πάνω ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται το πρϊτο Θεματικό Ρεδίο (Κειμενικι
ερμθνεία και δθμιουργία), όςο και μζςα από τθ λογικι που διζπει το περιεχόμενο, τθν
οργάνωςθ και τθ διδαςκαλία των άλλων δφο Θεματικϊν Ρεδίων (Η ελλθνικι και οι ποικιλίεσ
τθσ, Πραγμάτευςθ εκτεταμζνων κειμζνων).
Συγκεκριμζνα, ςτο πρϊτο Θεματικό Ρεδίο θ διαφοροποίθςθ υποςτθρίηεται από τθν
ευελιξία που προκρίνουν οι κεματικοί άξονεσ, οι οποίοι κινοφνται από το οικείο (Αϋ
Λυκείου) ςτο ανοίκειο (Βϋ και Γϋ Λυκείου), επιτρζποντασ ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ και
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να επιλζξουν, χωρίσ τον περιοριςμό των κακοριςμζνων
Θεματικϊν Ενοτιτων, και να αξιοποιιςουν κζματα και κείμενα που ανταποκρίνονται ςτισ
επικοινωνιακζσ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/-τριϊν.
Το δεφτερο Θεματικό Ρεδίο (Η ελλθνικι και οι ποικιλίεσ τθσ) ακολουκεί τισ αρχζσ τθσ
διαφοροποίθςθσ, κακϊσ τοποκετεί ςτο κζντρο τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ τθν
επίγνωςθ τθσ γλωςςικισ ποικιλότθτασ και τθ ςχζςθ τθσ με τθν ιδιαίτερθ γλωςςικι
ταυτότθτα των μακθτϊν/-τριϊν. Η εςτίαςθ ςτισ γλωςςικζσ ποικιλίεσ τθσ ελλθνικισ και θ
διαπραγμάτευςθ ςτάςεων και ςτερεοτφπων ςχετικά με τθ γλωςςικι ορκότθτα δίνουν τθν
ευκαιρία ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να δοκιμάςουν
πολλαπλζσ γλωςςικζσ επιλογζσ και διαδρομζσ, να διερευνιςουν και να ςυνειδθτοποιιςουν
τισ κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ καταβολζσ τουσ και, εντζλει, να αντιλθφκοφν τθ γλωςςικι
ποικιλία όχι ωσ ατομικό αξιακό χαρακτθριςτικό αλλά ωσ ςυνειδθτι επιλογι μζςω τθσ
οποίασ επιδιϊκεται ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό αποτζλεςμα ςε ςυγκεκριμζνο
περικείμενο.
Στο τρίτο Θεματικό Ρεδίο (Πραγμάτευςθ εκτεταμζνων κειμζνων) θ ευρφτθτα τθσ
κεματολογίασ δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ
να εμπλακοφν ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ ςυνδιαμορφϊνοντάσ τθ με γνϊμονα τουσ βαςικοφσ
άξονεσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ: τθ μακθςιακι ετοιμότθτα, τα
ενδιαφζροντα, το μακθςιακό προφίλ των μακθτϊν/-τριϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

16 |

Νεοελλθνικι Γλϊςςα Αϋ, Βϋ και Γϋ Λυκείου

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
κοπόσ, αντικείμενο και κριτήρια αξιολόγηςησ μαθητών/-τριών
Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν από τον/τθν εκπαιδευτικό ςυνιςτά μια ςυνεχι
διαδικαςία, απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι θ εξζλιξι τουσ μζςω διαδικαςιϊν όπωσ θ
ανατροφοδότθςθ (από τον/τθν εκπαιδευτικό αλλά και από τθν ομάδα των ςυμμακθτϊν και
των ςυμμακθτριϊν τουσ), βάςει τθσ οποίασ προςδιορίηονται οι ανάγκεσ τουσ,
ανακαλφπτονται και αναδεικνφονται οι δυνατότθτζσ τουσ. Ρροκειμζνου να εξυπθρετθκεί ο
ςκοπόσ αυτόσ, οι εκπαιδευτικοί ςε όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ ςυλλζγουν
δεδομζνα από ποικίλεσ πθγζσ (κακθμερινι ανταπόκριςθ ςτισ διάφορεσ ατομικζσ και
ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ, εργαςίεσ, γραπτζσ δοκιμαςίεσ) και με ποικίλεσ
τεχνικζσ, όπωσ επιτάςςει και θ διαφοροποιθμζνθ αξιολόγθςθ, ωσ επιμζρουσ ζκφανςθ τθσ
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Τα δεδομζνα αξιοποιοφνται από τον/τθν
εκπαιδευτικό και μποροφν να ςυμβάλλουν, όποτε κρίνεται απαραίτθτο, ςτθν
αναδιαμόρφωςθ του διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ.
Αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ ςτθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο Λφκειο είναι θ γλωςςικι
ικανότθτα και όχι ο γνωςτικόσ ορίηοντασ των μακθτϊν/-τριϊν. Η αξιοποίθςθ από μζρουσ
των μακθτϊν/-τριϊν προςωπικϊν τουσ γνϊςεων, εκλαμβάνεται κετικά, αλλά δε κεωρείται
προαπαιτοφμενθ. Κατ’ επζκταςθ, τα κείμενα των μακθτϊν/-τριϊν, ςτο πλαίςιο προφορικϊν
και γραπτϊν δραςτθριοτιτων όπου ηθτείται θ προςωπικι τουσ ςκζψθ και τοποκζτθςθ, δεν
αξιολογοφνται με κριτιριο τον αρικμό των ιδεϊν και των επιχειρθμάτων που κα
μποροφςαν δυνθτικά να παρουςιαςτοφν και να αξιοποιθκοφν για τθν πραγμάτευςθ των
εκάςτοτε ηθτοφμενων, αλλά με κριτιριο το εφροσ των οπτικϊν που αντλικθκαν από τα
κείμενα αναφοράσ και τον βακμό ςτον οποίο αυτζσ επεκτάκθκαν δθμιουργικά και
εμπλουτίςτθκαν ι/και αναςκευάςτθκαν. Υπό αυτό το πρίςμα, τα ηθτοφμενα ςτισ
δραςτθριότθτεσ, ειδικά ςε αυτζσ που ςτοχεφουν ςτθν αξιολόγθςθ τθσ δεξιότθτασ τθσ
παραγωγισ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, επιτρζπουν ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να
επιλζγουν τθ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτο κζμα που τουσ δίνεται και δεν εκβιάηουν τθν
τοποκζτθςι τουσ ι το είδοσ τθσ αντίδραςισ τουσ απζναντι ςε ζνα ηιτθμα.
Η αξιολόγθςθ βαςίηεται ςε κριτιρια άμεςα ςυνδεδεμζνα με τα προςδοκϊμενα
μακθςιακά αποτελζςματα, προςδιοριςμζνα με ςαφινεια και οριοκετθμζνα ϊςτε να είναι
χριςιμα ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό και να ζχουν νόθμα για τθ μακθςιακι διαδικαςία. Μζςω
αυτισ διαπιςτϊνεται ο βακμόσ κατάκτθςθσ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και θ ικανότθτα των
μακθτϊν/-τριϊν να κατανοοφν και να ερμθνεφουν (πρόςλθψθ λόγου), αλλά και να
ενεργοποιοφν (παραγωγι λόγου) γλωςςικζσ και κειμενικζσ επιλογζσ ςε ςυνάρτθςθ με τθ
ςτοχοκεςία τθσ επικοινωνιακισ πράξθσ, με γνϊμονα τθν ιςοβαρι ςυμμετοχι ςτθν
αξιολόγθςθ όλων των δεξιοτιτων που ζχουν αναπτφξει οι μακθτζσ/-τριεσ ςτο πλαίςιο του
γλωςςικοφ μακιματοσ.
Συγκεκριμζνα, τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν ςτο Λφκειο αφοροφν
τθν κειμενικι τουσ ικανότθτα και, γενικότερα, τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτθν κατανόθςθ και
παραγωγι λόγου, προφορικοφ και γραπτοφ. Γνϊμονασ, ςυνεπϊσ, για τον κακοριςμό των
κριτθρίων είναι το πρϊτο Θεματικό Ρεδίο τθσ Κειμενικισ ερμθνείασ και δθμιουργίασ. Ωσ
προσ τθν κειμενικι οργάνωςθ και τθ λεξικογραμματικι των κειμζνων, τισ δφο Θεματικζσ
Ενότθτεσ του ςυγκεκριμζνου πεδίου, αξιολογοφνται τα εξισ: θ αποδεκτότθτα (τιρθςθ
κοινωνιογλωςςικϊν, πραγματολογικϊν και υφολογικϊν ςυμβάςεων ςε ςυνάρτθςθ με τον
επικοινωνιακό ςτόχο), θ τιρθςθ των ςυμβάςεων του ηθτοφμενου κειμενικοφ είδουσ, θ
πλθρότθτα ωσ προσ τθ (δθμιουργικι) αξιοποίθςθ όλων των πλθροφοριϊν και
εννοιϊν/ιδεϊν από τα κείμενα αναφοράσ, θ ςυνεκτικότθτα και ςυνοχι με χριςθ των
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κατάλλθλων κειμενικϊν ςχθμάτων και λεξικογραμματικϊν ςτοιχείων, θ ακρίβεια (χριςθ
κατάλλθλων μορφοςυντακτικϊν δομϊν), θ ςαφινεια, θ χριςθ κατάλλθλου κεματικοφ και
πιο εξειδικευμζνου λεξιλογίου, θ λεξιλογικι ποικιλία και ευρφτθτα, θ τιρθςθ του ορίου
λζξεων. Πςον αφορά ςυγκεκριμζνα τθ δεξιότθτα τθσ παραγωγισ γραπτοφ λόγου οι
μακθτζσ/-τριεσ αξιολογοφνται και ωσ προσ τθν ορκογραφία και τθ χριςθ των ςθμείων
ςτίξθσ.
Σφποι, μζςα και τεχνικζσ αξιολόγηςησ
Κατά τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ οι εκπαιδευτικοί μποροφν να
πραγματοποιιςουν διαγνωςτικι αξιολόγθςθ, με διάφορουσ τρόπουσ (παραγωγι
προφορικοφ ι γραπτοφ λόγου, διαγνωςτικό τεςτ κ.ο.κ.), ϊςτε να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ
για τισ κατακτθμζνεσ γνϊςεισ, τθ μακθςιακι ετοιμότθτα και τον τρόπο μάκθςθσ των
μακθτϊν/-τριϊν. Σε όλθ τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ, διενεργείται διαμορφωτικι
αξιολόγθςθ, τυπικι ι άτυπθ, θ οποία ζγκειται ςτθν κακθμερινι παρατιρθςθ και
αξιολόγθςθ από τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ανταπόκριςθσ και τθσ απόδοςθσ
των μακθτϊν/-τριϊν ςε ατομικζσ ι ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ προφορικοφ και
γραπτοφ λόγου, ωσ κατεξοχιν μζςα αξιολόγθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν ςτο πλαίςιο τθσ
δραςτθριοκεντρικισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Στο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ λαμβάνει
χϊρα θ τελικι αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν μζςω γραπτϊν ατομικϊν δοκιμαςιϊν, με
ςτόχο τθ ςυνολικι αποτίμθςθ του βακμοφ επίτευξθσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων.
Απαραίτθτο ςτάδιο αποτίμθςθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ από τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ
μακθτζσ/-τριεσ ςυνιςτοφν θ αυτοαξιολόγθςθ και θ ετεροαξιολόγθςθ, ωσ ςυνζχεια
πρακτικϊν ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ/-τριεσ ζχουν αςκθκεί ιδθ από το Δθμοτικό και κυρίωσ το
Γυμνάςιο. Και οι δφο αξιολογικζσ διαδικαςίεσ διεξάγονται με βάςθ ςαφι κριτιρια
αυτοδιόρκωςθσ και ετεροδιόρκωςθσ προκακοριςμζνα από τον/τθν εκπαιδευτικό και
γνωςτά ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ πριν τθν εμπλοκι τουσ ςε αυτζσ.
Σε κάκε αξιολογικι διαδικαςία θ ανατροφοδότθςθ (γραπτι ι/και προφορικι), που
παρζχεται από τον/τθν εκπαιδευτικό ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ, εκφράηεται μζςω τεχνικϊν
όπωσ θ βακμολογικι κλίμακα και θ περιγραφικι αξιολόγθςθ, οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ
λαμβάνουν υπόψθ τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα και βαςίηονται ςε κριτιρια
εκ των προτζρων γνωςτά ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ. Για τθν ευχερι εφαρμογι των
κριτθρίων αξιολόγθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να
διαμορφϊνουν ι/και να αξιοποιοφν βακμολογικζσ κλίμακεσ διαβακμιςμζνων κριτθρίων,
ςτθ διαμόρφωςθ των οποίων, ςτο πλαίςιο τθσ αυτο- και ετεροαξιολόγθςθσ, μποροφν να
ςυμμετζχουν και οι μακθτζσ/-τριεσ.
Εξίςου ςθμαντικι τεχνικι, απαραίτθτθ για τθ ςυνολικι αξιολόγθςθ των μακθτϊν/τριϊν, κρίνεται θ διατιρθςθ ατομικοφ φακζλου, ο οποίοσ μπορεί να τουσ/τισ ςυνοδεφει ςε
όλεσ τισ τάξεισ του Λυκείου, προκειμζνου να αποτιμάται θ εξελικτικι τουσ πορεία και να
διαμορφϊνεται μια πιο ςφαιρικι εικόνα για τισ επιδόςεισ τουσ.
Ρροκειμζνου να επιτυγχάνεται μια πλιρθσ επιςκόπθςθ τθσ μακθςιακισ πορείασ των
μακθτϊν/-τριϊν και θ αξιολόγθςι τουσ να μθ βαςίηεται ςτθ μερικι εικόνα των γραπτϊν
δοκιμαςιϊν, είναι απαραίτθτο να αξιοποιοφνται όλοι οι τφποι αξιολόγθςθσ (διαγνωςτικι,
διαμορφωτικι, τελικι), όλεσ οι μορφζσ (ανακεφαλαιωτικζσ ι μθ / ενδιάμεςεσ ι τελικζσ
γραπτζσ δοκιμαςίεσ, προφορικζσ ι γραπτζσ ατομικζσ ι/και ομαδικζσ εργαςίεσ), όςο το
δυνατόν περιςςότερεσ τεχνικζσ (όπωσ θ διατιρθςθ ατομικοφ φακζλου και θ περιγραφικι
αξιολόγθςθ) και κυρίωσ ποικίλα μζςα (δραςτθριότθτεσ διαφόρων ειδϊν, που ςτθρίηονται
ςε δίκτυα αυκεντικϊν κειμζνων, με ςτόχευςθ τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ ανάπτυξθσ των

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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δεξιοτιτων κατανόθςθσ και παραγωγισ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, ςτο πλαίςιο τθσ
κειμενοκεντρικισ και δραςτθριοκεντρικισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ).
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Β΄ Μζροσ
Β1. υγκεντρωτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδών
Θεματικά
Πεδία

Θεματικζσ Ενότητεσ
Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
 Άμεςο
κοινωνικό
περιβάλλον

Θεματικοί
άξονεσ

Κειμενική
ερμηνεία και
δημιουργία






Κειμενικι
οργάνωςθ
Λεξικογραμματικι των
κειμζνων

Η ελληνική και οι ποικιλίεσ τησ

Πραγμάτευςη εκτεταμζνων
κειμζνων

Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
 Ευρφτερο
κοινωνικό
περιβάλλον

Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
 Πψεισ τθσ
πραγματικότθτασ του
21οφ αιϊνα

Βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ επικοινωνίασ
Γλωςςικοί και άλλοι ςθμειωτικοί τρόποι
Κειμενικά ςχιματα
Επιχειρθματολογία

 Ζμφαςθ ςτθν
κανονικότθτα
των γλωςςικϊν
φαινομζνων

 Ζμφαςθ ςτισ
παραλλαγζσ
του κανονικοφ

 Επανάλθψθ και
εμβάκυνςθ με
ζμφαςθ ςτο
περιφερειακό, ςτο
εξεηθτθμζνο ι/και
ςτο νεότευκτο

 Συνοπτικι
επιςκόπθςθ του
γλωςςικοφ
ςυςτιματοσ
 Ομιλία και
γραφι
 Γλωςςικι
ταυτότθτα

 Ρρότυπθ
γλϊςςα και
ποικιλίεσ
 Τοπικζσ
ποικιλίεσ:
διάλεκτοι
 Γλωςςικζσ
κοινότθτεσ ςτθν
Ελλάδα και ςτον
κόςμο

 Νζα Ελλθνικι: θ
γλϊςςα μου, όπωσ
τθ μιλϊ ςιμερα
 Λζξεισ-ταξιδιϊτεσ
μζςα ςτον χρόνο

 Επεξεργαςία
εκτεταμζνου
αφθγθματικοφ,
μθ
μυκοπλαςτικοφ
κειμζνου (κυρίωσ
βιογραφία)

 Επεξεργαςία
εκτεταμζνου
μθ
αφθγθματικοφ
κειμζνου
(ςτοχαςτικό
δοκίμιο)

 Επεξεργαςία
εκτεταμζνου
μθ αφθγθματικοφ
κειμζνου
(ακαδθμαϊκό δοκίμιο)

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Β2. Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδών
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικά
Πεδία

Κειμενική
ερμηνεία και
δημιουργία

Θεματικζσ
Ενότητεσ

Προςδοκώμενα
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

Οι μαθητζσ/-τριεσ
να είναι ςε θζςη:

Οι μαθητζσ/-τριεσ:

Θεματικόσ άξονασ:
Άμεςο κοινωνικό
περιβάλλον

 Να διαχειρίηονται
κζματα που
αφοροφν:
 τθν ατομικι τουσ
ταυτότθτα, όπωσ
αυτι προςδιορίηεται με κοινωνικοφσ
όρουσ
 τον κοινωνικό τουσ
περίγυρο και τθ
ςχζςθ τουσ με
αυτόν
 τον κόςμο τθσ
κακθμερινισ τουσ
εμπειρίασ

 Εντοπίηουν το κζμα του
κειμζνου, τθν κατευκυντιρια
ιδζα και τισ επιμζρουσ ι/και
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ.
 Διακρίνουν τα μζρθ του
κειμζνου και τθν
επικοινωνιακι ςτόχευςθ του
πομποφ.
 Ακροϊνται για
ακαδθμαϊκοφσ λόγουσ ι για
ευχαρίςτθςθ.
 Συμμετζχουν ςε μια
ανεπίςθμθ, ελεφκερθ ι
δομθμζνθ ςυηιτθςθ,
εκφράηοντασ άποψθ.

Κειμενική οργάνωςη:
 Βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ
τθσ επικοινωνίασ
 Γλωςςικοί και άλλοι
ςθμειωτικοί τρόποι
 Κειμενικά ςχιματα
 Επιχειρθματολογία

 Να αναγνωρίηουν
τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ
κειμενικισ
επικοινωνίασ.
 Να εντοπίηουν τα
κειμενικά ςχιματα.
 Να ςυςχετίηουν τα
κειμενικά ςχιματα
με τα κειμενικά είδθ.
 Να διακρίνουν το
επιχείρθμα και τα
κειμενικά ςχιματα με
τα οποία
αναπτφςςεται.

Λεξικογραμματική των
κειμζνων:
 Ζμφαςθ ςτθν
κανονικότθτα των
γλωςςικϊν φαινομζνων

 Να ςυςχετίηουν τισ
λεξικογραμματικζσ
επιλογζσ με τα
κειμενικά ςχιματα.
 Να κατανοοφν και
να παράγουν δικά
τουσ επικοινωνιακά
αποτελεςματικά
κείμενα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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 Εντοπίηουν και
χρθςιμοποιοφν δείκτεσ
λόγου.
 Διατυπϊνουν ερωτιςεισ με
επίκεντρο τθ δομι τθσ
αφιγθςθσ, τθν περιγραφι και
τθν τοποκζτθςθ ςτον άξονα
αιτίου-αποτελζςματοσ.
 Συγκρίνουν κείμενα ωσ
προσ το περιεχόμενο, τθν
κειμενικι οργάνωςθ και τθ
λεξικογραμματικι τουσ.
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Η ελληνική
και οι
ποικιλίεσ τησ

 Συνοπτικι
επιςκόπθςθ του
γλωςςικοφ ςυςτιματοσ
 Ομιλία και γραφι
 Γλωςςικι ταυτότθτα

 Να
ςυνειδθτοποιοφν τισ
πολλαπλζσ ςχζςεισ
των ποικιλιϊν τθσ
ελλθνικισ.
 Να ςχολιάηουν
ςτοιχεία που
ςχετίηονται με τθ
γλωςςικι ταυτότθτα
των ίδιων και
των άλλων.
 Να διακζτουν
κριτικι ςτάςθ
απζναντι ςτισ
πρακτικζσ
δθμιουργίασ
ςτερεοτφπων.

 Ραρουςιάηουν τον τρόπο
με τον οποίο οι γλωςςικζσ
επιλογζσ καταςκευάηουν
ςυγκεκριμζνεσ ταυτότθτεσ.
 Αναγνωρίηουν
ιδιωματιςμοφσ και
κοινωνιολζκτουσ,
ερμθνεφοντασ τα ςχετικά
ςτοιχεία ςε ςχζςθ με το
περικείμενο.
 Διακρίνουν τισ διαφορζσ
μεταξφ τθσ πρότυπθσ
ποικιλίασ και άλλων
ποικιλιϊν.
 Αναλφουν χαρακτθριςτικά
τθσ δικισ τουσ ιδιολζκτου.
 Συλλζγουν γλωςςικά
δεδομζνα για τθ ςφγχρονθ
γλϊςςα και τισ ποικιλίεσ τθσ.

Πραγμάτευςη
εκτεταμζνων
κειμζνων

 Επεξεργαςία
εκτεταμζνου
αφθγθματικοφ, μθ
μυκοπλαςτικοφ
κειμζνου (κυρίωσ
βιογραφία)

 Να ανακαλοφν
βαςικζσ παραμζτρουσ
τθσ πλοκισ
εκτεταμζνων
αφθγθματικϊν
κειμζνων .
 Να αναγνωρίηουν
τισ τοποκετιςεισ,
ςτάςεισ και αξίεσ των
προςϊπων ςε
εκτεταμζνα
αφθγθματικά
κείμενα, κακϊσ και
τθν πορεία τθσ
πλοκισ.
 Να επιςθμαίνουν
βαςικζσ παραμζτρουσ
τθσ αφιγθςθσ, κακϊσ
και τθν οπτικι γωνία
του ςυγγραφζα/τθσ
ςυγγραφζωσ.
 Να αναπτφςςουν
προςδοκίεσ για τθ
δομι και το νόθμα
του κειμζνου ςε κάκε
ςθμείο του.

 Επαναφθγοφνται ςκθνζσ ι
γεγονότα εκτεταμζνων
αφθγθματικϊν κειμζνων.
 Συμπυκνϊνουν τθν πλοκι
ςε εκτεταμζνα αφθγθματικά
κείμενα.
 Εξθγοφν πϊσ οι
λεξικογραμματικζσ επιλογζσ
του ςυγγραφζα/τθσ
ςυγγραφζωσ εξυπθρετοφν
τθν οπτικι του/τθσ γωνία.
 Αςκοφν κριτικι με
επιχειριματα και ςτοιχεία
ςε απόψεισ, ιδζεσ,
τοποκετιςεισ, ενζργειεσ
των προςϊπων
αφθγθματικϊν κειμζνων.
 Τροποποιοφν τθν οπτικι
γωνία τθσ αφιγθςθσ και
δίνουν διαφορετικό τζλοσ
ςτθν αφιγθςθ, ϊςτε να
μελετιςουν τα αποτελζςματα
που προκφπτουν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

Θεματικόσ άξονασ:
Ευρφτερο κοινωνικό
περιβάλλον

Κειμενική οργάνωςη:
 Βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ
τθσ επικοινωνίασ
 Γλωςςικοί και άλλοι
ςθμειωτικοί τρόποι
 Κειμενικά ςχιματα
 Επιχειρθματολογία

Λεξικογραμματική των
κειμζνων:
 Ζμφαςθ ςτισ
παραλλαγζσ του
κανονικοφ

Η ελληνική
και οι
ποικιλίεσ τησ

 Ρρότυπθ γλϊςςα και
ποικιλίεσ
 Τοπικζσ ποικιλίεσ:
διάλεκτοι
 Γλωςςικζσ κοινότθτεσ
ςτθν Ελλάδα και ςτον
κόςμο

Οι μαθητζσ/-τριεσ
να είναι ςε θζςη:
 Να διαχειρίηονται
κζματα που
αφοροφν:
 κοινωνικοπολι-τικά
ηθτιματα ςε τοπικό,
εκνικό και
παγκόςμιο επίπεδο
 τον πολιτιςμό και
τισ αξίεσ του
 Να
αντιλαμβάνονται τθ
μοναδικότθτα κάκε
επικοινωνιακισ
πράξθσ και τθν
ιδιαιτερότθτα των
ςυμμετεχόντων.
 Να προςδιορίηουν
τισ πολυεπίπεδεσ
ςχζςεισ μεταξφ
κειμενικϊν ςχθμάτων
και κειμενικϊν ειδϊν
ςε επίπεδο ακρόαςθσ,
ανάγνωςθσ και
παραγωγισ λόγου.
 Να ςυνκζτουν
πλθροφορίεσ και
απόψεισ.
 Να εμβακφνουν ςτο
επιχείρθμα.
 Να
αντιλαμβάνονται τισ
λεπτζσ αποχρϊςεισ
που λαμβάνουν ανά
περίπτωςθ τα
λεξικογραμματικά
ςτοιχεία.
 Να διαφοροποιοφν
λεξικογραμματικά
ςτοιχεία ανάλογα με
τον επικοινωνιακό
ςτόχο.
 Να διακρίνουν τισ
διαφορζσ μεταξφ τθσ
πρότυπθσ και άλλων
ποικιλιϊν.
 Να αξιολογοφν τον
ρόλο και τθ ςθμαςία
ποικιλιϊν.
 Να αναγνωρίηουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

Οι μαθητζσ/-τριεσ:
 Αναπτφςςουν επιχειριματα
και τεκμιρια και αξιολογοφν
τθν εγκυρότθτα
επιχειρθμάτων.
 Διατυπϊνουν ςυμφωνία ι
διαφωνία με κζςεισ του
κειμζνου, ςε ςυνάρτθςθ με
τθν προςωπικι τουσ εμπειρία
και αντικειμενικά δεδομζνα.
 Αναηθτοφν λεπτομζρειεσ
και ςυνάγουν
το νόθμα μζςω των
γλωςςικϊν επιλογϊν.
 Διατυπϊνουν ελεφκερα
τεκμθριωμζνθ άποψθ και
αντικροφουν τθν αντίκετθ
άποψθ.
 Διακρίνουν τα είδθ και τισ
τεχνικζσ του επιχειριματοσ
ςτον λόγο, προφορικό και
γραπτό.
 Αλλάηουν τθν
επικοινωνιακι ςτόχευςθ των
κειμενικϊν ςχθμάτων.

 Εντοπίηουν ανατροπζσ ςε
ςχζςθ με τουσ
αναμενόμενουσ
επικοινωνιακοφσ ςτόχουσ των
λεξικογραμματικϊν
ςτοιχείων.
 Εξθγοφν πϊσ και γιατί
ςυμβαίνουν ανατροπζσ ςτθ
χριςθ των
λεξικογραμματικϊν
ςτοιχείων.
 Χρθςιμοποιοφν ςτοιχεία
τθσ πρότυπθσ και άλλων
ποικιλιϊν ςε ςυγκεκριμζνα
κείμενα.
 Ερμθνεφουν τθ χριςθ
ανεπίςθμων ποικιλιϊν ςε
ποικίλεσ περιςτάςεισ
επικοινωνίασ.
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διαλζκτουσ ςφμφωνα
με τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά τουσ.
 Να αναγνωρίηουν
ότι οι ποικιλίεσ
αποτελοφν ιςότιμα
γλωςςικά ςυςτιματα
που εξυπθρετοφν
ςυγκεκριμζνεσ
ανάγκεσ.
Πραγμάτευςη
εκτεταμζνων
κειμζνων

 Επεξεργαςία
εκτεταμζνου, μθ
αφθγθματικοφ
κειμζνου (ςτοχαςτικό
δοκίμιο)

 Να απαρικμοφν
βαςικά ςτοιχεία τθσ
επιχειρθματολογίασ
του ςυγγραφζα/
τθσ ςυγγραφζωσ.
 Να εντοπίηουν τθν
άποψθ του
ςυγγραφζα/τθσ
ςυγγραφζωσ.
 Να ςυνδζουν τισ
απόψεισ που
εκφράηονται με τα
περικείμενα ςτα
οποία
δθμιουργικθκαν.
 Να κατανοοφν τον
ρόλο των γλωςςικϊν
επιλογϊν του
ςυγγραφζα/τθσ
ςυγγραφζωσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εξετάηουν τα
χαρακτθριςτικά τοπικϊν
γλωςςικϊν ποικιλιϊν και τισ
διάφορεσ ςτάςεισ απζναντι
ςε αυτζσ.
 Αξιολογοφν τθν ευςτοχία
επιχειρθμάτων υπζρ τθσ
φπαρξθσ «ορκισ» ι
«εςφαλμζνθσ» χριςθσ
λζξεων, εκφράςεων και
λόγου.
 Συνδυάηουν ποικίλα
ςτοιχεία τθσ
επιχειρθματολογίασ, ϊςτε να
απαντιςουν ςε ερωτιςεισ επί
του περιεχομζνου των
κειμζνων.
 Εξθγοφν πϊσ οι
λεξικογραμματικζσ επιλογζσ
του ςυγγραφζα/τθσ
ςυγγραφζωσ εξυπθρετοφν
τθν προβολι των ιδεϊν και
επιχειρθμάτων ςε
επιχειρθματολογικά κείμενα.
 Μετατρζπουν
αποςπάςματα του κειμζνου
ςε άλλο κειμενικό είδοσ.
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Κειμενική
ερμηνεία και
δημιουργία
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

Θεματικόσ άξονασ:
Πψεισ τθσ
πραγματικότθτασ του
21ου αιϊνα

Κειμενική οργάνωςη:
 Βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ
τθσ επικοινωνίασ
 Γλωςςικοί και άλλοι
ςθμειωτικοί τρόποι
 Κειμενικά ςχιματα
 Επιχειρθματολογία

Λεξικογραμματική των
κειμζνων:
 Επανάλθψθ και
εμβάκυνςθ με ζμφαςθ
ςτο περιφερειακό, ςτο
εξεηθτθμζνο ι/και ςτο
νεότευκτο

Οι μαθητζσ/-τριεσ
να είναι ςε θζςη:
 Να
επαναδιαπραγματεφονται ιδθ
γνωςτοφσ (από τισ
προθγοφμενεσ τάξεισ)
κεματικοφσ άξονεσ.
 Να εμβακφνουν ςε
αυτοφσ με αναγωγι
και ζμφαςθ ςτισ
ςφνκετεσ διαςτάςεισ
τθσ ςφγχρονθσ
πραγματικότθτασ.
 Να αξιολογοφν
δθλϊςεισ, κζςεισ,
ςτάςεισ,
επιχειριματα.
 Να αξιολογοφν τον
τρόπο με τον οποίο
τα κείμενα
διαμορφϊνουν και
επθρεάηουν τισ
απόψεισ και τισ
ςτάςεισ των
αποδεκτϊν τουσ.
 Να αξιοποιοφν τισ
πλθροφορίεσ των
κειμζνων ςε νζο
επικοινωνιακό
πλαίςιο.
 Να εμβακφνουν ςτο
επιχείρθμα και τθ
χριςθ του κατά τθν
παραγωγι λόγου.
 Να ςυναρτοφν τα
περιφερειακά ι/και
εξεηθτθμζνα
λεξικογραμματικά
ςτοιχεία με τισ
προκζςεισ, τισ κζςεισ,
τθν ταυτότθτα του
πομποφ και του δζκτθ
του κειμζνου.
 Να κατανοοφν τον
ρόλο των
περιφερειακϊν ι/και
εξεηθτθμζνων
λεξικογραμματικϊν
ςτοιχείων ςτθ
διαμόρφωςθ του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

Οι μαθητζσ/-τριεσ:
 Εντοπίηουν κειμενικά
ςχιματα και τθν οργάνωςθ
του κειμζνου.
 Συνοψίηουν τισ βαςικζσ
πλθροφορίεσ του κειμζνου.
 Συγκρίνουν και
αντιπαρακζτουν κείμενα ωσ
προσ το περιεχόμενο και τθν
οργάνωςι τουσ.
 Αξιολογοφν τθν επάρκεια
και τθν καταλλθλότθτα τθσ
επιχειρθματολογίασ των
κειμζνων ςε ςυνάρτθςθ με το
κζμα και τισ διαςτάςεισ που
προβάλλονται.
 Αναςκευάηουν
επιχειριματα του κειμζνου.
 Συνκζτουν πλθροφορίεσ
του κειμζνου με ςκοπό τθν
ανάπτυξθ προςωπικισ κζςθσ.
 Ρροτείνουν εναλλακτικοφσ
τρόπουσ ανάγνωςθσ και
μεταςχθματιςμοφ των
κειμζνων.

 Εξθγοφν πϊσ και γιατί
γίνονται περιφερειακζσ
λεξικογραμματικζσ επιλογζσ
και αξιολογοφν τθ λειτουργία
τουσ κατά τθν
αποκωδικοποίθςθ του
νοιματοσ των κειμζνων.
 Συγκρίνουν και
αντιπαρακζτουν κείμενα
ωσ προσ τθν εναλλακτικι
χριςθ λεξικογραμματικϊν
ςτοιχείων ςε ςυνάρτθςθ
με τουσ επικοινωνιακοφσ
ςτόχουσ.
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Η ελληνική και
οι ποικιλίεσ
τησ

 Νζα ελλθνικι: θ
γλϊςςα μου, όπωσ τθ
μιλϊ ςιμερα
 Λζξεισ-ταξιδιϊτεσ
μζςα ςτον χρόνο

Πραγμάτευςη
εκτεταμζνων
κειμζνων

 Επεξεργαςία
εκτεταμζνου, μθ
αφθγθματικοφ
κειμζνου (ακαδθμαϊκό
δοκίμιο)

φφουσ των κειμζνων,
κακϊσ και των
απόψεων και
ςτάςεων των
αποδεκτϊν τουσ.
 Να εντοπίηουν
βαςικζσ αλλαγζσ που
ςυνζβθςαν ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα
μζςα ςτον χρόνο.
 Να
αποκωδικοποιοφν
τουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ οι ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ
διαφοροποιοφν τισ
γλωςςικζσ επιλογζσ
ςε ςχζςθ με τα
παραδοςιακά μζςα.
 Να προςδιορίηουν
τουσ τρόπουσ
εμπλουτιςμοφ τθσ
ςφγχρονθσ ελλθνικισ
και των ποικιλιϊν τθσ.
 Να διακρίνουν τθν
προςωπικι
τοποκζτθςθ του
ςυγγραφζα/
τθσ ςυγγραφζωσ ςε
επιχειρθματολογικά
κείμενα, κακϊσ και
τον ςκοπό και τθν
κατάλθξθ τθσ
ςυλλογιςτικισ.
 Να αναπτφςςουν
προςωπικι
τοποκζτθςθ απζναντι
ςτα κείμενα.
 Να αναγνωρίηουν
τθ δυνατότθτα για
διαφορετικζσ
τοποκετιςεισ
απζναντι ςτα
ηθτιματα που κζτουν
τα κείμενα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Συνδζουν τισ γλωςςικζσ
ποικιλίεσ με γλωςςικζσ
κοινότθτεσ με κριτιρια
ιςτορικά, γεωγραφικά και
κοινωνικά.
 Διακρίνουν λόγια ςτοιχεία
και εκφράςεισ ςτον
κακθμερινό λόγο.
 Αιτιολογοφν τθν επιβίωςθ
και τθν εμφάνιςθ λόγιων
εκφράςεων ςτον ςφγχρονο
λόγο ςε ςχζςθ με τισ
επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ.

 Αναηθτοφν, αποδελτιϊνουν
και ςυνκζτουν ποικίλεσ
πλθροφορίεσ.
 Συνοψίηουν τθ
ςυλλογιςτικι του
ςυγγραφζα/τθσ ςυγγραφζωσ
και τθν παρουςιάηουν
προφορικά ςτθν ομάδα ι
ςτθν ολομζλεια.
 Συντάςςουν δικά τουσ
κείμενα με βάςθ ςτοιχεία από
τα υπό μελζτθ κείμενα.
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