
Νέα Δλληνικά:

Νεοελληνική γλώζζα - Λογοηεσνία



Νεοελληνική γλώζζα

Σθνπόο

Δλδπλάκσζε ηνπ γισζζηθνύ 
γξακκαηηζκνύ ζε κία 
θαηεύζπλζε πεξηζζόηεξν 
θνηλσληνθεληξηθή, 
επηθνηλσληαθή θαη ιηγόηεξν 
γισζζνθεληξηθή

Πεξηερόκελν

Γξαζηεξηόηεηεο 
αλάγλσζεο θεηκέλσλ, 
πνπ εθθηλνύλ από 
εξσηήκαηα πνπ 
πξνθαινύλ ην 
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ 



Νεοελληνική γλώζζα 

Μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ 

Α. Γιαδικαζίερ καηανόηζηρ ηος 
νοήμαηορ, ηηρ οπγάνωζηρ και 

ηηρ μοπθήρ ηων κειμένων 

Α1. Δληνπηζκόο θαη αλαγλώξηζε 
ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
ησλ θεηκέλσλ 

Α2. Δξκελεία θαη 
κεηαζρεκαηηζκνί ησλ θεηκέλσλ 

Α3. Κξηηηθόο ζηνραζκόο/ 
αμηνιόγεζε ησλ θεηκέλσλ 

Α4. Αλαζηνραζκόο ζρεηηθά κε 
αθνινπζνύκελεο ζηξαηεγηθέο 
θαηαλόεζεο θεηκέλσλ 



Γιαδικαζίερ καηανόηζηρ ηος νοήμαηορ, ηηρ οπγάνωζηρ και ηηρ 

μοπθήρ ηων κειμένων

Δνηοπιζμόρ και αναγνώπιζη ηων 

βαζικών σαπακηηπιζηικών ηων 

κειμένων

Δπμηνεία και μεηαζσημαηιζμοί ηων 

κειμένων

 Τν πεξηερόκελν (ζέκα, ρώξνο, 

ρξόλνο, βαζηθέο ηδέεο)

 Τν θεηκεληθό είδνο (πεξηγξαθή, 

εμήγεζε, νδεγίεο, 

επηρεηξεκαηνινγία, αθήγεζε)

 Γιώζζα ηνπ θεηκέλνπ (ιεμηιόγην, 

ζηίμε, κνξθνζπληαθηηθά

θαηλόκελα)

 Μεηαζρεκαηηζκόο θεηκέλνπ, σο 

πξνο ην επηθνηλσληαθό πιαίζην

 Απόδνζε λνήκαηνο ιέμεσλ, 

θξάζεσλ, πξνηάζεσλ κε 

ζπλώλπκεο ιέμεηο ή πεξηθξαζηηθά



Γιαδικαζίερ καηανόηζηρ ηος νοήμαηορ, ηηρ οπγάνωζηρ και ηηρ 

μοπθήρ ηων κειμένων

Κπιηικόρ ζηοσαζμόρ/αξιολόγηζη 

ηων κειμένων

 Πξνζέζεηο θεηκέλνπ

 Κπξίαξρε θσλή ζην θείκελν/ 

θσλέο πνπ πεξηζσξηνπνηνύληαη

 Αμηνιόγεζε ηεο ζύλδεζεο 

αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο θαη ηηο 

παξαγξάθνπο

 Σύγθξηζε πιεξνθνξηώλ θεηκέλσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα 



Νεοελληνική γλώζζα 

Μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ
Β. Γιαδικαζίερ παπαγωγήρ 

γπαπηού, πποθοπικού και 
πολςηποπικού λόγος: 

Μεηαζσημαηιζμοί κειμένων 

Β1. Σρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε 
ησλ θεηκέλσλ 

Β2. Σύλζεζε θεηκέλσλ 
(ζπγγξαθηθή θάζε) 

Β3. Αλαζεώξεζε – Γεκνζίεπζε 
ησλ θεηκέλσλ 

Β4. Αλαζηνραζκόο ζρεηηθά κε ηηο 
αθνινπζνύκελεο ζηξαηεγηθέο 
παξαγσγήο 
ιόγνπ/κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ 
θεηκέλσλ 



Πηγέρ άνηληζηρ ςλικού για ηη 

διαμόπθωζη θεμαηικών 

ενοηήηων 
 Δθπαηδεπηηθό πιηθό – δηδαθηηθά βηβιία 

 Έγθξηηνη δηθηπαθνί ηόπνη, εθπαηδεπηηθνί θαη 
άιινη (δηεζλώλ νξγαληζκώλ, κνπζείσλ θ.ιπ.) 

 Έληππεο εθδόζεηο πνηθίισλ θεηκέλσλ 
(δνθίκηα ζηνραζκνύ, θείκελα επηζηεκνληθνύ 
πεξηερνκέλνπ, θνηλσληθνύ πξνβιεκαηηζκνύ, 
δεκνζηνγξαθηθά θείκελα, απηνβηνγξαθίεο, 
βηνγξαθίεο, επηζηνιέο, εκεξνιόγηα, 
ινγνηερληθά θείκελα, απνκλεκνλεύκαηα, 
καξηπξίεο θ.ιπ.) 

 Οπηηθναθνπζηηθό πιηθό (ηαηλίεο 
κπζνπιαζίαο, ληνθηκαληέξ, ηξαγνύδηα, 
ςεθηαθέο αθεγήζεηο καζεηώλ/ηξηώλ θ.ιπ.) 

 Δηθνληζηηθό πιηθό (ζθίηζα, γεινηνγξαθίεο, 
θόκηθο)



Θεμαηικοί άξονερ

 Άκεζν θνηλσληθό πεξηβάιινλ 
(νηθνγέλεηα, ζρνιείν, παξέεο, 
θνηλσληθέο νκάδεο) 

 Δπξύηεξν θνηλσληθό 
πεξηβάιινλ ζε ηνπηθό, 
πεξηθεξεηαθό θαη παγθόζκην 
επίπεδν (θνηλσληθνί ζεζκνί, 
αγνξά εξγαζίαο, ζεζκνί 
εμνπζίαο, αμίεο) 

 Φπζηθό πεξηβάιινλ 

 Ψεθηαθό πεξηβάιινλ 

 Ταπηόηεηεο (θνηλσληθέο, 
εζληθέο, πνιηηηζκηθέο) 



Λογοηεσνία

 Αληηθείκελν: ε αλζξώπηλε 

θαηάζηαζε, ε ζρέζε ηνπ 

αλζξώπνπ κε ηνλ θόζκν 

 Σθνπόο: ν δηάινγνο κε ηηο 

πνηθίιεο ινγνηερληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

αλζξώπηλεο θαηάζηαζεο  

ζηα θείκελα

Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα

Καηαλόεζε θεηκέλσλ

Δξκελεία θεηκέλσλ

Μεηαζρεκαηηζκόο θεηκέλσλ

Παξαγσγή θεηκέλσλ



Κπιηήπια επιλογήρ κειμένων 

Η δπλαηόηεηα ησλ θεηκέλσλ λα αλαδείμνπλ ελδηαθέξνληα 

ή/θαη δπλεηηθά επηθαηξνπνηήζηκα εξσηήκαηα - ζέκαηα 

ζπδήηεζεο.

Η ινγνηερληθή αμία ησλ θεηκέλσλ, αλεμάξηεηα από ην αλ 

αλήθνπλ ζηνλ ινγνηερληθό θαλόλα. 

Η ιεηηνπξγία ηνπο σο θεηκέλσλ εξεζηζηηθώλ γηα ηε ζθέςε 

θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκό, πηζαλόλ θαη «αλαηξεπηηθώλ», κε ηελ 

έλλνηα όηη ππνδεηθλύνπλ ακθηζβεηήζεηο θπξίαξρσλ ινγηθώλ 

θαη κεηαηνπίζεηο απόςεσλ.

Η ίζε πεξίπνπ αλαινγία πεδώλ θαη πνηεηηθώλ θεηκέλσλ, 

παιαηώλ θαη ζύγρξνλσλ, ειιεληθώλ θαη κεηαθξαζκέλσλ (σο 

ζπκπιεξσκαηηθό θξηηήξην). 



Γιδακηική μεθοδολογία: Δπμηνεςηικόρ διάλογορ

Σηάδηα δηαινγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Αλάγλσζε θεηκέλνπ

 Απόδνζε λνήκαηνο

 Γηαηύπσζε εξσηήκαηνο πνπ 

ζα θηλήζεη ηνλ δηάινγν

 Δπέθηαζε ηνπ δηαιόγνπ

 Οινθιήξσζε δηδαζθαιίαο



Αξιολόγηζη

Γπν ή ηξία κε δηδαγκέλα θείκελα (ην έλα ινγνηερληθό )

Τέζζεξα ζέκαηα:

Α. Ννεκαηηθή απόδνζε ελόο κε ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ ή απόδνζε απόςεσλ   
ηνπ θεηκέλνπ (15 κνλάδεο)

Β.  Αλαιύεηαη ζε ηξία εξσηήκαηα ζηα κε ινγνηερληθά θείκελα δηαθνξεηηθά 
κεηαμύ ηνπο, κε δπλαηόηεηα θάπνην από απηά λα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ θαη 
κε ελδερόκελε αηηηνιόγεζε ηεο απάληεζεο. Έλα από απηά κπνξεί λα 
δηαηξείηαη ζε δύν ππνεξσηήκαηα

Τα εξσηήκαηα ζρεηίδνληαη κε: ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ θεηκέλσλ,
ηνλ εληνπηζκό θαη ηε ζπζρέηηζε ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθώλ δεηθηώλ (π.ρ. 
ιεμηιόγην, ξεκαηηθά πξόζσπα, ζηίμε, εθθξαζηηθά κέζα, ηξόπνπο 
ζύληαμεο), ηε ζύγθξηζε ησλ  θεηκέλσλ σο πξνο ηηο ζέζεηο, ηελ  εξκελεπηηθή 
πξνζέγγηζε ζηάζεσλ, πξνζέζεσλ ζπληάθηε, ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 
ηνπ ηξόπνπ ζύλδεζεο ησλ ηδεώλ ( 40 κνλάδεο = 15+15+10)

Γ.  Παξαγσγή εξκελεπηηθνύ ζρνιίνπ 100-200 ιέμεσλ ζρεηηθά κε ην 
ινγνηερληθό θείκελν (15 κνλάδεο)

Γ. Παξαγσγή θξηηηθνύ ιόγνπ 300-400 ιέμεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθό 
πιαίζην ζε ζρέζε κε ην ζέκα ησλ κε ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ


