Η διδαζκαλία ηηρ Νεοελληνικήρ
Γλώζζαρ και Λογοηεσνίαρ
ζηο Γενικό Λύκειο
(ζσ. έηορ 2020-21)

Φξπζάλζε Κνπκπάξνπ
Σπληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ

Δμπόδια ζηο έπγο ηος Φιλολόγος
 Κνπιηνύξα απνκνλσηηζκνύ, δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία,
δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο, αδπλακία ζπλεξγαζίαο
ιόγσ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλήζεηαο θ.ά.
 Ωξνιόγην πξόγξακκα: θαηαθεξκαηηζκόο σξώλ, δπζθνιία
εληαίνπ δηδαθηηθνύ δίσξνπ, δπζθνιία θνηλνύ θελνύ
θηινιόγσλ γηα ζπλεξγαζία
 Δηάζεζε ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζρνιεία, πνιιά γλσζηηθά
αληηθείκελα, κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ/-ηξηώλ ζηελ ηάμε,
αδπλακία ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, έιιεηςε
εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο (ηκήκαηα έληαμεο,
παξάιιειεο ζηήξημεο θ.ά.), έιιεηςε ππνδνκώλ
(εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθεο)
 Έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο επηκόξθσζεο…
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Σα επωηήμαηα

Άιινο ΠΔ02 δηδάζθεη ηε Γιώζζα θαη άιινο ηε Λνγνηερλία;

Πόσες «παραγωγές λόγου»
πρέπει να γραφούν;
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Σα θεζμικά κείμενα
 «Οκάδεο θαη θιάδνη καζεκάησλ, …ηξόπνο δηαηύπσζεο ησλ
ζεκάησλ, βαζκνιόγεζε ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ ησλ
πξναγσγηθώλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ….»:
Υ.Α. 125708/Γ2/28-09-2020 (ΦΔΚ 4177, η. Β΄)
 Οδεγίεο δηδαζθαιίαο:
Δγθύθιηνο 134046/Γ2/06-10-2020 Υ.ΠΑΙ.Θ.
 Α΄ ΓΔΛ «Καζνξηζκόο εμεηαζηέαο ύιεο γηα ηα καζήκαηα πνπ
εμεηάδνληαη γξαπηώο ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ην ζρνι.
έηνο 2020-21»:
Υ.Α. 125737/Γ2/28-09-2020 (ΦΔΚ 4178, η. Β΄)
 Γ΄ ΓΔΛ «Καζνξηζκόο εμεηαζηέαο ύιεο γηα ην έηνο 2021 γηα ηα
καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη παλειιαδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ
Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε απνθνίησλ Γ΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ θαη
Εζπεξηλνύ ΓΕΛ»:
Υ.Α. 94893/Γ2/22-07-2020 (ΦΔΚ 3046, η. Β΄)
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Οδηγίερ διδαζκαλίαρ
Ο πόλορ ηος Φιλολόγος
Ο (έλαο) δηδάζθωλ Γιώζζα θαη Λνγνηερλία:
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…
Δεζκεύεηαη λα εληζρύζεη δξαζηεξηόηεηεο
θαηαλόεζεο, εξκελείαο θαη παξαγσγήο ιόγνπ
κέζα ζηελ ηάμε.
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ηοσοκενηπική η διδαζκαλία
Η δηδαζθαιία ηεο Ν.Ε. Γιώζζαο λνείηαη
όρη σο άζξνηζκα ελνηήησλ, αιιά σο έλα ζύλνιν
ζηόρωλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο θαη
επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ.
↓
Καηαλόεζε, εξκελεία θαη παξαγσγή ιόγνπ,
πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ.
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Ν.Δ. ΓΛΩΑ
Πηγέρ ςλικού

7

Σι διδάζκοςμε;
(2 ώπερ → ± 50 ώπερ)
Θεκαηηθέο ελόηεηεο
Γέλε ιόγνπ-Κεηκεληθά είδε
Καηαλόεζε θαη παξαγσγή ιόγνπ
Μνξθνζπληαθηηθά θαηλόκελα
Λεμηιόγην
Γιαμοπθώνοςμε διδακηικέρ «διαδπομέρ» ζε
γνωζηικό και γλωζζικό επίπεδο.
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Πεπιεσόμενο διδαζκαλίαρ
Α΄ και Β΄ ηάξη
Ανάπηςξη δεξιοηήηων
•Γνκή παξαγξάθνπ

•Αθήγεζε

•Αλάπηπμε παξαγξάθνπ

•Γηάθξηζε πεξηγξαθήοαθήγεζεο

Μοπθοζςνηακηικά
θαινόμενα
•Κπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή ρξήζε
ηεο γιώζζαο

•Αθίζα
•Πξόγξακκα

•Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή ζύληαμε

•πλνρή θεηκέλνπ
•Δπηρεηξεκαηνινγία

Κειμενικά είδη

•Πξόζθιεζε
•Καηαλόεζε γξαπηνύ θαη
πξνθνξηθνύ ιόγνπ

•ηνηρεία πξνθνξηθνύ ιόγνπ
•Αίηεζε
•Χξήζε εηδηθνύ ιεμηινγίνπ

•Απξνζρεδίαζηνο θαη
πξνζρεδηαζκέλνο
ιόγνο

•Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ
•«Λήςε» ζεκεηώζεσλ

•Άξζξν

•πκκεηνρή ζε δηάινγν αληηινγίεο

•Πεξίιεςε

•Οκηιία

•Γηάθξηζε είδεζεο θαη
ζρνιίνπ

•Δπηζηνιή

•Πεξηγξαθή

•Μηθξέο αγγειίεο
•Λεηηνπξγία ζεκείσλ ζηίμεο

•Βηνγξαθηθό ζεκείσκα
•ρόιην θαη νπηηθή γσλία
•πζηαηηθή επηζηνιή
•πλέληεπμε
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Ν.Δ. ΓΛΩΑ (Α΄ ΣΑΞΗ)
Γιδάζκονηαι 9 θεμαηικέρ ενόηηηερ.
(Σοςλάσιζηον από 3 κείμενα ανά ενόηηηα: 27 κείμενα)
1) Γιώζζα, γισζζηθή πνηθηιία, νπηηθή γσλία, δεκηνπξγηθόηεηα ηεο γιώζζαο
2) Γισζζνκάζεηα
3) Αλαιθαβεηηζκόο
4) Γηάινγνο
5) Δθεβεία
6) Αγάπε θαη έξσηαο
7) Δλδπκαζία θαη κόδα
8) Γεξαηεηά θαη λεόηεηα
9) Σν θσκηθό θαη ε ζεκαζία ηνπ γέιηνπ.

Παπαγωγή λόγος: ± 7-8 (νη πεξηζζόηεξεο ζηελ «ηάμε»…)
Βιβλίο ύληρ, καηαγπαθή:
Δλόηεηα, Σίηινο θεηκέλνπ, πγγξαθέαο,
Αξίζκεζε παξαγσγήο ιόγνπ
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Ν.Δ. ΓΛΩΑ (Β΄ ΣΑΞΗ)
Γιδάζκονηαι 9 θεμαηικέρ ενόηηηερ.
1) Πιεξνθόξεζε
2) Γεκνζηνγξαθία
3) Σύπνο
4) ΜΜΔ
5) Δξγαζία
6) Δπάγγεικα
7) ηεξενηππηθέο αληηιήςεηο
8) Ραηζηζκόο
9) Χξόλνο θαη ζύγρξνλε θαζεκεξηλή δσή

Παπαγωγή λόγος: ± 7-8
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Ν.Δ. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ
Πηγέρ ςλικού
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Σι διδάζκοςμε;
(2 ώπερ → ± 50 ώπερ)
Λνγνηερληθά θείκελα από ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα
«Κ.Ν.Λ.», από ηα δηαδξαζηηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα,
από άιιεο πεγέο έληππεο ή δηθηπαθέο.
Οιόθιεξν ινγνηερληθό βηβιίν.
Αλάγλσζε-θαηαλόεζε ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ
(δξαζηεξηόηεηεο πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ).
Δξκελεία ιόγνπ θαη παξαγσγή.
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Πώρ διδάζκοςμε;
 Κέληξν δηδαζθαιίαο: ην θείκελν θαη ν καζεηήο
 Δξαζηεξηόηεηεο: αλάγλσζε, θαηαλόεζε, εξκελεία,
δεκηνπξγηθή έθθξαζε
 Σηόρνη: αλάπηπμε αλαγλσζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ
δεμηνηήησλ → δεκηνπξγία αλαγλσζηώλ
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Ν.Δ. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ (Α΄ ΣΑΞΗ)
Γηδάζθνληαη 2 ζεκαηηθέο ελόηεηεο:
α) Τα θύια ζηε Λνγνηερλία θαη
β) Παξάδνζε θαη κεηακνληεξληζκόο ζηελ πνίεζε.
Πξνζεγγίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 20 θείκελα.
Βηβιίν ύιεο:
Τίηινο θεηκέλνπ, Σπγγξαθέαο,
Είδνο (πεδό, πνηεηηθό)
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Ν.Δ. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ (Β΄ ΣΑΞΗ)
Γηδάζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 18 θείκελα.
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Αξιολόγηζη μαθηηών (1)
 Οξγάλσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο:
ηη μέξεη ν καζεηήο, ηη ζα κάζεη, ηη έκαζε.
 Έκθαζε ζε δηαδηθαζίεο δηαγλσζηηθήο αμηνιόγεζεο (ηεζη,
θαηαηγηζκόο ηδεώλ, ζπδήηεζε) κε ζθνπό ηελ πξνζαξκνγή
ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ.
 Έκθαζε ζε δηαδηθαζίεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο:
δηαδηθαζίεο απην-αμηνιόγεζεο, εηεξν-αμηνιόγεζεο,
αλαζηνραζκνύ (γηαηί θάλακε απηό ζήκεξα, ηη ζέιακε λα
πεηύρνπκε, ηη λνκίδνπκε όηη ηειηθά πεηύρακε;).
 Αμηνπνίεζε πνηθηιίαο πξαθηηθώλ: ζπδήηεζε ζηελ ηάμε,
πξνζσπηθό εκεξνιόγην καζεηή, θύιιν εξγαζίαο, αλάζεζε
ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ εξγαζίαο, δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο.
 Σειηθή αμηνιόγεζε: δηαγώληζκα ηεηξακήλνπ ή δηαγώληζκα
πξναγσγηθώλ ή απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ.
Γπαζηηπιόηηηερ – Δπγαζίερ – Θέμαηα: διαβαθμιζμένηρ δςζκολίαρ
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Αξιολόγηζη μαθηηών (2)
 Η 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 όπωρ:
 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.

Σπόπορ εξέηαζηρ Ν.Δ.Γ. και Ν.Δ.Λ. Α΄ ΓΔΛ
Τ.Α. 125708/Γ2/28-09-2020 (ΦΔΚ 4177, η. Β΄)
Γλώζζα και Λογοηεσνία: ζπλνιηθή δηάξθεηα εμέηαζεο 3 ώξεο δηαθξηηά ζέκαηα - δηαθξηηή βαζκνιόγεζε. Με δηδαγκέλα ηα θείκελα.
Γλώζζα:
1) Θέκα θαηαλόεζεο θεηκέλνπ, κε δύν ππνεξσηήκαηα (30 κ.: 10+20)
2) Θέκα δνκήο θαη γιώζζαο θεηκέλνπ, κε δύν ππνεξσηήκαηα (30 κ.: 20+10)
3) Θέκα παξαγσγήο θεηκέλνπ, 250-300 ι. (40 κ.)
Λογοηεσνία:
1) Θέκα θαηαλόεζεο θεηκέλνπ, κε δύν ππνεξσηήκαηα (30 κ.: 10+20 )
2) Θέκα γιώζζαο θεηκέλνπ, κε δύν ππνεξσηήκαηα (30 κ.: 20+10)
3) Θέκα εξκελείαο θαη παξαγσγήο θεηκέλνπ, είηε αλαγλσζηηθήο
αληαπόθξηζεο είηε δεκηνπξγηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, 100-200 ι. (40 κ.)
Από ηην τράπεζα θεμάτων : 50 μ.
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Σπόπορ εξέηαζηρ Ν.Δ.Γ. και Ν.Δ.Λ. Β΄ ΓΔΛ
Τ.Α. 125708/Γ2/28-09-2020 (ΦΔΚ 4177, η. Β΄)
Γλώζζα και Λογοηεσνία: ζπλνιηθή δηάξθεηα εμέηαζεο 3 ώξεο δηαθξηηά ζέκαηα - δηαθξηηή βαζκνιόγεζε. Με δηδαγκέλα ηα θείκελα.

Γλώζζα:
1) Θέκα θαηαλόεζεο θεηκέλνπ, κε δύν ππνεξσηήκαηα (30 κ.: 15+15)
2) Θέκα δνκήο θαη γιώζζαο θεηκέλνπ, κε ηξία ην πνιύ ππνεξσηήκαηα (30 κ.)
3) Θέκα παξαγσγήο θεηκέλνπ 300-350 ι. (40 κ.)
Λογοηεσνία:
1) Θέκα θαηαλόεζεο θεηκέλνπ, κε δύν ην πνιύ ππνεξσηήκαηα (30 κ.)
2) Θέκα γιώζζαο θεηκέλνπ, κε ηξία ην πνιύ ππνεξσηήκαηα (30 κ.)
3) Θέκα εξκελείαο θαη παξαγσγήο θεηκέλνπ, είηε αλαγλσζηηθήο
αληαπόθξηζεο είηε δεκηνπξγηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, 100-200 ι. (40 κ.)
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Κπιηήπια αποηίμηζηρ ηηρ
πληπόηηηαρ ηων απανηήζεων
1) Η πνηόηεηα: ε αιήζεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ
2) Η πνζόηεηα: ε επάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ
3) Η ζπλάθεηα:



ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηνλ επηθνηλσληαθό ζηόρν
ζε επίπεδν έθθξαζεο θαη δηαηύπσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.

Πεπιεσόμενο: ± 50% - 40%
Γομή:
± 30% - 33%
Έκθπαζη:
± 20% - 27%

21

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ
(Γ΄ ΣΑΞΗ)
(5+1 ώπερ → ± 150 ώπερ)
«Καζνξηζκόο εμεηαζηέαο ύιεο γηα ην έηνο 2021 γηα ηα καζήκαηα πνπ
εμεηάδνληαη παλειιαδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα
Εθπαίδεπζε απνθνίησλ Γ΄ ηάμεο Ηκεξεζίνπ θαη Εζπεξηλνύ ΓΕΛ»:
Υ.Α. 94893/Γ2/22-07-2020 (ΦΔΚ 3046, η. Β΄)
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Ν.Δ. ΓΛΩΑ (Γ΄ ΣΑΞΗ)
Σι διδάζκοςμε;
Θεωξία Γιώζζαο θαη Κείκελα ζρεηηθά κε 5
ζεκαηηθνύο άμνλεο:
α) άκεζν θνηλσληθό πεξηβάιινλ, β) επξύηεξν θνηλσληθό
πεξηβάιινλ, γ) θπζηθό πεξηβάιινλ, δ) ςεθηαθό
πεξηβάιινλ, ε) ηαπηόηεηεο
 Τνπιάρηζηνλ 4-5 θείκελα από θάζε ζεκαηηθό άμνλα.
Σπλνιηθά, ην ιηγόηεξν 20-25 θείκελα.

Παξαγσγή ιόγνπ: ην ιηγόηεξν 8 (νη πεξηζζόηεξεο ζηελ «ηάμε»…)
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Ν.Δ. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ (Γ΄ ΣΑΞΗ)
Σι διδάζκοςμε;
Τν ιηγόηεξν 15-20 θείκελα.
Ζεηνύκελν: ε πξνζσπηθή αληαπόθξηζε ζην ινγνηερληθό θείκελν
Κεηκεληθνί δείθηεο: δηδαζθαιία όρη σο κεηαγιώζζα

«Καιό ζα ήηαλ ηα ινγνηερληθά θείκελα λα ζυνομιλούν, όπνπ είλαη
δπλαηόλ, κε ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζα πξνζεγγίζεη ν ΠΕ02».
Εγθύθιηνο 153907/Δ2/11-11-2020 Υ.ΠΑΘ.Θ.
ΙΔΠ: ελδεηθηηθέο εθθωλήζεηο θαη ελδεηθηηθά θξηηήξηα
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Σπόπορ εξέηαζηρ Ν.Δ.Γ.Λ. Γ΄ ΓΔΛ
Τ.Α. 125708/Γ2/28-09-2020 (ΦΔΚ 4177, η. Β΄)
Γλώζζα και Λογοηεσνία: ζπλνιηθή, εληαία δηάξθεηα εμέηαζεο 3 σξώλ
κε 2 ή 3 κε δηδαγκέλα θείκελα, εθ ησλ νπνίσλ ην 1 ινγνηερληθό.
Γλώζζα:
1ο ΘΔΜΑ: ζπλνπηηθή απόδνζε ηκήκαηνο θεηκέλνπ ή απόςεσλ (15 κ.)
2ο ΘΔΜΑ: κε ηξία εξσηήκαηα + ππνεξσηήκαηα, γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ λνήκαηνο,
ηελ νξγάλσζε θαη ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ (40 κ.: 15+15+10)
4ο ΘΔΜΑ: παξαγσγή θεηκέλνπ, 300-400 ι. (30 κ.).
Λογοηεσνία:
3ο ΘΔΜΑ: παξαγσγή εξκελεπηηθνύ ζρνιίνπ, 100-200 ι. (15 κ.)
Ροςμππίκερ αξιολόγηζηρ
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Καλή δύναμη και κοςπάγιο…
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