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Σα ζημεπινά μαρ θέμαηα

 Πξόγξακκα πνπδώλ

 Οδεγίεο δηδαζθαιίαο

 Αμηνιόγεζε καζεηώλ/-ηξηώλ.

Σν παξάδεηγκα ηεο Α΄ ηάμεο
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Σα θεζμικά κείμενα (1)

Για ηη διδαζκαλία:

 Πξόγξακκα πνπδώλ: 

ΦΔΚ 2319, η. Β΄, 31-12-1999

 Γηδαθηέα Ύιε θαη Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

Γεληθήο Παηδείαο ησλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ Ζκεξήζηνπ θαη 

Δζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ. ζρ. έηνπο 2020-2021:

εγκύκλιορ Τ.ΠΑΗ.Θ. Φ3/125811/Γ4/21-09-2020 

 Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο 

«Νέα Διιεληθά», «Ηζηνξία», «Φπζηθή» θαη «Υεκεία» ηεο Α΄

ηάμεο Ζκεξήζησλ θαη Δζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ. θαη ηεο Α΄ ηάμεο ησλ 

Λπθείσλ ησλ ΔΝ.Δ.Δ.ΓΤ-Λ. ζρ. έηνπο 2020-2021:

εγκύκλιορ Τ.ΠΑΗ.Θ. Φ3/137463/Γ4/09 -10-2020
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Για ηην αξιολόγηζη:

 Καζνξηζκόο «Γξαπηώο εμεηαδόκελσλ» θαη «κε εμεηαδόκελσλ 

καζεκάησλ» ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ηξόπνπ εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο 

ησλ καζεκάησλ ησλ ΔΠΑ.Λ. θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξακήλσλ 

θαη ζηηο πξναγσγηθέο, απνιπηήξηεο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο: 

ΦΔΚ 1675, η. Β΄, 14-5-2019

 Καζνξηζκόο ησλ «Γξαπηώο Δμεηαδνκέλσλ» καζεκάησλ ζηηο 

πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ηεο Α΄ ηάμεο:

ΦΔΚ 4786, η. Β΄, 30-10-2020

 Καζνξηζκόο δηδαθηέαο-εμεηαζηέαο ύιεο ησλ Παλειιαδηθώο 

εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο Ζκεξήζησλ θαη 

Δζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ. γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021:

ΦΔΚ 4094, η. Β΄, 23-9-2020

Σα θεζμικά κείμενα (2)
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Πηγέρ ςλικού
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Καιείηαη λα ζρεδηάζεη ην κάζεκα κε βάζε ηηο 

Οδηγίες θαη όρη λα εθηειέζεη εληνιέο.

Έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πάξεη πξσηνβνπιίεο ζε 

πλεύκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλδηδάζθνληεο.

Μπνξεί λα εκβαζύλεη, λα εκπινπηίζεη…

Γεζκεύεηαη λα εληζρύζεη δξαζηεξηόηεηεο 

θαηαλόεζεο θαη παξαγσγήο ιόγνπ κέζα ζηελ 

ηάμε.

Ο πόλορ ηος θιλολόγος
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Υαπακηηπιζηικά ηος μαθήμαηορ (1)

Α΄ ηάξη (4 ώπερ), Β΄ ηάξη (3 ώπερ), Γ΄ ηάξη (3 ώπερ)

Δνιαία 

οπγάνυζη ηηρ 

διδαζκαλίαρ: 

έναρ ο 

διδάζκυν, 4 ή 3 

ώπερ 

διδαζκαλίαρ 

(εηηζίυρ 100 ή 

75 ώπερ) ανά 

ηάξη, 

ζςνεσόμενο 

δίυπο

Γιάπθπυζη ηος 

μαθήμαηορ ζε 

διδακηικέρ-

θεμαηικέρ 

ενόηηηερ

Δνιαίορ 

ζκοπόρ: 

ενίζσςζη 

κπιηικήρ 

ζκέτηρ και 

ηυν 

δςναηοηήηυν 

έκθπαζηρ ηυν 

μαθηηών, 

δημιοςπγία 

αναγνυζηών
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Υαπακηηπιζηικά ηος μαθήμαηορ (2)

Καηά ηη διδαζκαλία, για κάθε ανηικείμενο αθιεπώνεηαι ο 

αναγκαίορ και πποβλεπόμενορ σπόνορ.

Ακολοςθείηαι η ιδιαίηεπη ανά ανηικείμενο (Γλώζζα, 

Λογοηεσνία) διδακηική μεθοδολογία.

Ζ διδακηική-θεμαηική ενόηηηα πεπιλαμβάνει: 

1) Ποικίλα κείμενα και κειμενικά είδη

2) Δπυηήζειρ- δπαζηηπιόηηηερ

3) Παπαγυγή λόγος 

4) Θευπία.
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Ανηικείμενο διδαζκαλίαρ (1)

Με αθεηεξία ζεκαηηθνύο άμνλεο:

 Γέλε ιόγνπ (αθήγεζε, πεξηγξαθή, 
επηρεηξεκαηνινγία)

 Κεηκεληθά είδε (δεκνζηνγξαθηθά θείκελα, 
επηζηεκνληθά άξζξα, νδεγνί, γεινηνγξαθίεο, 
δηαγξάκκαηα, θόκηθο, δηαθήκηζε θ.ά.) 

 Μνξθν-ζπληαθηηθά θαηλόκελα

 Λνγνηερληθά θείκελα (πνηήκαηα, ζηίρνη 
ηξαγνπδηώλ, ζύληνκα πεδνγξαθήκαηα, 
ηαμηδησηηθέο εληππώζεηο, απνζπάζκαηα ζεαηξηθνύ 
έξγνπ...)



Γηδαζθαιία κε δξαζηεξηόηεηεο αλάγλσζεο, 

θαηαλόεζεο, εξκελείαο, θξηηηθήο θαη 

δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο. 

Ανηικείμενο διδαζκαλίαρ (2)

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ

αλαγλσζηηθώλ – επηθνηλσληαθώλ

↓
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Παπαγυγή γπαπηού λόγος (1)

ΣΟΥΟΗ:

α) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ → νη καζεηέο λα απνδίδνπλ κε 

πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα ηηο ζθέςεηο ηνπο.

β) ΓΟΜΖ → λα νξγαλώλνπλ ην θείκελό ηνπο, έηζη 

ώζηε ε δνκή ηνπ λα έρεη ζπλνρή θαη ζπλεθηηθόηεηα.

γ) ΓΛΩΑ → λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ιεμηιόγην θαη 

ηνπο κνξθνζπληαθηηθνύο θαλόλεο, γηα λα πεηύρνπλ 

ην θαηάιιειν ύθνο, αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε θαη ην θεηκεληθό είδνο.
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Παπαγυγή γπαπηού λόγος (2)

Γλώζζα (Α΄ ηάμε): 6, ηνπιάρηζηνλ, παξαγσγέο 

γξαπηνύ ιόγνπ

Καζνξηζκόο θεηκεληθνύ είδνπο, Πεξίζηαζεο 

επηθνηλσλίαο, θνπνύ, πληάθηε, Απνδέθηε

Λογοηεσνία: δξαζηεξηόηεηεο αλαγλσζηηθήο 

αληαπόθξηζεο θαη δεκηνπξγηθήο γξαθήο 
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Παπαγυγή γπαπηού λόγος (2) 

Αξιολόγηζη δπαζηηπιοηήηυν δημιοςπγικήρ γπαθήρ

ΣΟΥΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ:

α) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: ε ηθαλόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ θεηκέλνπ κε επξεκαηηθό ηξόπν

β) ΓΟΜΖ: ν βαζκόο αληαπόθξηζεο ηνπ θεηκέλνπ ζην 

δεηνύκελν θεηκεληθό είδνο

γ) ΔΚΦΡΑΖ: ην ύθνο (επηινγή θαηάιιεινπ 

ιεμηινγίνπ, ηδησκαηηζκώλ, ζύληαμεο ζρεηηθήο κε ηνλ 

ζθνπό ηνπ θεηκέλνπ θαη ην θεηκεληθό είδνο) θαη ε 

ρξήζε ηεο γιώζζαο (νξζνγξαθία, ζύληαμε, 

ζαθήλεηα ζηε δηαηύπσζε, ζηίμε θ.ιπ.)
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

 Ζ αμηνιόγεζε ιεηηνπξγεί σο ζπλερήο δηαδηθαζία.

 πλδέεηαη κε όιεο ηηο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο.

 Έρεη δηαγλσζηηθό / αλαηξνθνδνηηθό ραξαθηήξα θαη

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη γηα ηνλ καζεηή.

ςνεκηιμώνηαι ζηοισεία όπυρ: 

 ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζην κάζεκα

 ε επηκέιεηά ηνπ

 ην ελδηαθέξνλ ηνπ

 νη πνηθίιεο εξγαζίεο πνπ δηεθπεξαηώλεη ζην ζπίηη

 ε επίδνζή ηνπ ζηηο ελδηάκεζεο γξαπηέο δνθηκαζίεο

 ε επίδνζή ηνπ ζηελ ηειηθή αμηνιόγεζε.

Γπαζηηπιόηηηερ – Δπγαζίερ – Θέμαηα: διαβαθμιζμένηρ δςζκολίαρ 
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Γύν θείκελα, κε δηδαγκέλα:
1 Γιώζζα θαη 1 Λνγνηερλία

κε θνηλό ζεκαηηθό άμνλα, νηθείν από ηε 
δηδαζθαιία, κε ζύληνκν εηζαγσγηθό ζεκείσκα 

Κάζε θείκελν ζπλνδεύεηαη από ηξεηο 
δξαζηεξηόηεηεο: 

θαηαλόεζε, γισζζηθή πξνζέγγηζε, 
παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ.

Σελική αξιολόγηζη



ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Πεπίπηυζη Α΄ ηάξηρ (ΓΛΩΑ)

Α΄ ΚΔΗΜΔΝΟ: ΓΛΩΑ

 Με ινγνηερληθό (δεκνζηνγξαθηθό θείκελν ή

επηζηεκνληθό ή πιεξνθνξηαθό άξζξν, επηζηνιή,

ζπλέληεπμε, θξηηηθή, νκηιία, επηθπιιίδα, δνθίκην)

 Με δηδαγκέλν

 Με εηζαγσγηθό ζεκείσκα, ρσξίο εξκελεπηηθά

ζρόιηα

 Με ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο
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Α1 Γπαζηηπιόηηηα καηανόηζηρ κειμένος

Δληνπηζκόο πιεξνθνξηώλ, βαζηθώλ ηδεώλ, 

επηρεηξεκάησλ, πξνβιήκαηνο, ζέζεσλ, ζρέζεο ηνπ 

βαζηθνύ κελύκαηνο κε ηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο 

θαη ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν γξάθηεθε (εξσηήζεηο 

αλνηθηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ)

ή/και

Πεξίιεςε κέξνπο ή νιόθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθό πιαίζην (Πεξ. 8, Έθθ. 4, Γνκ. 3).

Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ςποεπυηήμαηα. 

Βαζκνινγείηαη κε 15. 
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Α2 Γπαζηηπιόηηηα πποζέγγιζηρ γλώζζαρ

Αλαγλώξηζε βαζηθήο δνκήο θεηκέλνπ ή δνκήο θαη 
ηξόπνπ αλάπηπμεο παξαγξάθνπ ή

Δληνπηζκόο δηαξζξσηηθώλ ιέμεσλ-θξάζεσλ ή

Απόδνζε ηνπ λνήκαηνο παξαγξάθσλ ή ελνηήησλ  
κε πιαγηόηηηινπο ή

Μεηαζρεκαηηζκόο ηκεκάησλ ζύκθσλα κε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο ή

Δξκελεία ιέμεσλ-θξάζεσλ, κε βάζε ηα 
ζπκθξαδόκελα θαη ην επηθνηλσληαθό πιαίζην.

Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ςποεπυηήμαηα. 

Βαζκνινγείηαη κε 10. 
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Α3 Γπαζηηπιόηηηα παπαγυγήρ λόγος

ύληαμε θεηκέλνπ ζε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθό 

πιαίζην, ζην νπνίν νη καζεηέο θξίλνπλ ή

ζρνιηάδνπλ ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ ή αλαπηύζζνπλ 

ηεθκεξησκέλα πξνζσπηθέο απόςεηο, παίξλνληαο 

αθνξκή από ην αξρηθό θείκελν.

Έθηαζε 200-250 ιέμεηο. 

Βαζκνινγείηαη κε 25 (Πεξηερ. 12, Έθθ. 8, Γνκ. 5).

Δπηινγή από ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ.
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Β΄ ΚΔΗΜΔΝΟ: ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ

 Πνηεηηθό ή πεδό (δηήγεκα ή απόζπαζκα από

κπζηζηόξεκα ή ζεαηξηθό έξγν)

 Με δηδαγκέλν

 Με εηζαγσγηθό ζεκείσκα, ρσξίο εξκελεπηηθά

ζρόιηα

 Με ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Πεπίπηυζη Α΄ ηάξηρ (ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ)
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Β1 Γπαζηηπιόηηηα καηανόηζηρ κειμένος

Δληνπηζκόο πιεξνθνξηώλ: πξνζώπσλ, ρώξνπ, 

ρξόλνπ, θνηλσληθνύ πιαηζίνπ δξάζεο, γεγνλόησλ 

θαη αηηίσλ πνπ θαηεπζύλνπλ ηε δξάζε, βαζηθώλ 

ζεκάησλ, ηδεώλ, ζηάζεο ινγνηέρλε ή

Αλάιπζε ραξαθηήξσλ ή

Δπηζήκαλζε ζπκβόισλ, θσλώλ, ζησπώλ (πνηεηηθό 

ή ζεαηξηθό θείκελν).

Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ςποεπυηήμαηα. 

Βαζκνινγείηαη κε 15. 
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Β2 Γπαζηηπιόηηηα πποζέγγιζηρ γλώζζαρ

Γηάθξηζε ηνπ «ηη» ιέεη ην θείκελν από ην «πώο» ην 

ιέεη  / Αλαγλώξηζε βαζηθώλ ζεκείσλ νξγάλσζεο 

ηεο αθεγεκαηηθήο πινθήο ή ηεο πνηεηηθήο γξαθήο / 

Δληνπηζκόο ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηώλ (αθεγεκαηηθνί 

ηξόπνη θαη ηερληθέο, ξεκαηηθά πξόζσπα θ.ά.) ή

Δληνπηζκόο εθθξαζηηθώλ κέζσλ-ηξόπσλ θαη 

εξκελεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην θείκελν.

Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ςποεπυηήμαηα. 

Βαζκνινγείηαη κε 10. 
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Β3 Γπαζηηπιόηηηα επμηνείαρ και 

παπαγυγήρ λόγος

Δπηινγή γηα ηνλ καζεηή αλάκεζα ζε δύν ζέκαηα:

Η. Θέκα αλαγλσζηηθήο αληαπόθξηζεο:

Αμηνιόγεζε ηδεώλ, αμηώλ, …/ ύγθξηζε κε απηέο  

ηνπ ζήκεξα / πζρεηηζκόο κε πξνζσπηθέο

εκπεηξίεο, βηώκαηα, ζπλαηζζήκαηα θ.ιπ.

ΗΗ. Θέκα δεκηνπξγηθήο γξαθήο: 

Μεηαζρεκαηηζκόο κνξθήο ή πεξηερνκέλνπ.

Έθηαζε: 100-150 ιέμεηο.

Βαζκνινγείηαη κε 25 (Πεξηερ. 12, Έθθξ. 8, Γνκ. 5).

Δπηινγή από ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ. 
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Παπαδοζιακή ηάξη Γιαθοποποιημένη ηάξη 

Οη δηαθνξέο ησλ καζεηώλ αγλννύληαη ή 

αληηκεησπίδνληαη, κόλν όηαλ είλαη 

πξνβιεκαηηθέο.

Οη δηαθνξέο ησλ καζεηώλ κειεηώληαη σο 

βάζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

Ζ αμηνιόγεζε γίλεηαη, ζπλήζσο, ζην ηέινο 

γηα λα δηαπηζησζεί πνηνο απέθηεζε ηηο 

γλώζεηο. 

Ζ αμηνιόγεζε είλαη ζπλερήο θαη δηαγλσζηηθή 

κε ζθνπό ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο 

ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. 

Δπηθξαηεί ζρεηηθά ζηελή αληίιεςε γηα ηελ 

λνεκνζύλε. 

Γίλεηαη απνδεθηό όηη ε λνεκνζύλε έρεη 

πνιιαπιέο κνξθέο. 

πάληα ιακβάλεηαη ππόςε ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηώλ.

Οη καζεηέο ζπρλά θαζνδεγνύληαη ώζηε λα 

θάλνπλ καζεζηαθέο επηινγέο κε βάζε ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο. 

Καλόλαο είλαη ε αλάζεζε κηαο θαη κνλαδηθήο 

εξγαζίαο, θνηλήο γηα όινπο.

Καλόλαο είλαη ε αλάζεζε ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ εξγαζίαο.

Από ηην παπαδοζιακή ηάξη ζηη 

διαθοποποιημένη
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