
Δρ Μαρία Κασκαντάμη

Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου
Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου

Η διδασκαλία της 

Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας στο Γυμνάσιο

(σχ. έτος 2022-23)



Τα θεσμικά κείμενα
➢ ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας: ΦΕΚ 303/Β/13-03-

2003

➢ Ωρολόγια Προγράμματα

▪ Ημερήσιο Γυμνάσιο: Υ.Α. 94207/Δ2/29-07-2021 (ΦΕΚ 3791/Β)

▪ Εσπερινό Γυμνάσιο: Υ.Α. 94214/Δ2/29-07-2021 (ΦΕΚ 3791/Β)

➢ Οδηγίες διδασκαλίας:

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. 107956/Δ2/06-09-2022

➢ Αξιολόγηση: 

• Π.Δ. 126/2016 (άρθρο 16), ΦΕΚ 211/11-11-2016

• Ν. 4823/2021 (άρθρο 86), ΦΕΚ 136/3-8-2021

• Ν. 4692/2020, Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις, άρθρο 4: 

Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου (ΦΕΚ 

111/Α/12-6-2020) 2



Οδηγίες διδασκαλίας 

Ο ρόλος του Φιλολόγου

Ο διδάσκων Γλώσσα και Λογοτεχνία:

✓Καλείται να σχεδιάσει το μάθημα με βάση τις 

Οδηγίες και όχι να εκτελέσει εντολές.

✓Έχει τη δυνατότητα να πάρει πρωτοβουλίες σε 

πνεύμα συνεργασίας με τους συνδιδάσκοντες.

✓Μπορεί να εμβαθύνει, να εμπλουτίσει…

✓Δεσμεύεται να ενισχύσει δραστηριότητες 

κατανόησης, ερμηνείας και παραγωγής λόγου 

μέσα στην τάξη.
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ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Πηγές υλικού διδασκαλίας

4



Η διδασκαλία της Ν.Ε. Γλώσσας νοείται 

όχι ως άθροισμα ενοτήτων, αλλά ως ένα σύνολο

στόχων για την ενίσχυση της γλωσσικής και 

επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών.

↓
Κατανόηση, ερμηνεία και παραγωγή λόγου,

προφορικού και γραπτού.
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Στοχοκεντρική η διδασκαλία



Τι διδάσκουμε;

➢ Θεματικές ενότητες

➢ Γένη λόγου-Κειμενικά είδη

➢ Κατανόηση και παραγωγή λόγου

➢ Μορφοσυντακτικά φαινόμενα

➢ Λεξιλόγιο
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Δυνατότητα διαμόρφωσης διδακτικών 
«διαδρομών» σε γνωστικό και γλωσσικό 

επίπεδο.



Τρόποι οργάνωσης διδασκαλίας 

των διδακτικών ενοτήτων
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Β. Διδάσκουμε αυτόνομα τις ενότητες, γραμμικά.

Διδάσκουμε τον ελάχιστο αριθμό διδακτικών 
ενοτήτων, ως προς το θέμα, για κάθε τάξη.

Αναδιατάσσουμε και συνεξετάζουμε τις διδακτικές 
ενότητες ως προς κοινό θεματικό άξονα.

Α. Επιλέγουμε θεματικούς άξονες, μη γραμμικά:

Οι ενότητες κοινές για όλα 

τα τμήματα της τάξης.



Περιεχόμενα διδασκαλίας (Α΄ τάξη)
(3 ώρες → ±75 ώρες)
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Θεματικοί άξονες (8 από τις διδακτικές ενότητες, διαφορετικής θεματολογίας): 
Σχολείο, Φύση - Υγεία και Διατροφή, Θέατρο/κινηματογράφος, Δραστηριότητες, Ο 

κόσμος μέσα από την οθόνη/εικόνα, Αθλητισμός, Γνώση, Τόπος και πολιτισμός

Γένη λόγου – Κειμενικά Είδη: 
Περιγραφή, Αφήγηση, Επιχειρηματολογία, Πολυτροπικά κείμενα

Δεξιότητες: 
Κατανόηση προφορικού και γραπτού  λόγου, Παραγωγή προφορικού  και γραπτού 
λόγου, Παράγραφος, Περίληψη

Γραμματικά- συντακτικά φαινόμενα: 
Προτάσεις, Ονοματική φράση – Επιθετικός προσδιορισμός, Κλίση ουσιαστικών –
επιθέτων, Ρήμα, Οι πτώσεις και οι λειτουργίες τους, Οριστικό και αόριστο άρθρο, 
Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση, Ασύνδετο σχήμα 



Παράδειγμα αναδιάταξης της ύλης 
(Α΄ τάξη)
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Περιεχόμενα διδασκαλίας (Β΄ τάξη)
(2 ώρες ημερήσια Γ/Σ → ±50 ώρες)

(3 ώρες εσπερινά Γ/Σ → ±75 ώρες)
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Θεματικοί άξονες (5 από τις διδακτικές ενότητες, διαφορετικής θεματολογίας): 
Ταξίδια, Οικογένεια, Φιλία, Σχολείο, Εργασία, Ενημέρωση,

Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα

Γένη λόγου – Κειμενικά Είδη: 
Περιγραφή, Αφήγηση, Επιχειρηματολογία

Δεξιότητες: 

Κατανόηση προφορικού  και γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού και γραπτού  

λόγου, Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, Περίληψη κειμένου-Πλαγιότιτλοι,  Συνοχή 

ευρύτερου κειμένου, Αξιολόγηση και διατύπωση επιχειρημάτων

Γραμματικά- συντακτικά φαινόμενα: 
Παρεπόμενα του ρήματος (διαθέσεις, φωνές, εγκλίσεις, τροπικότητες, ποιόν 
ενέργειας, χρόνοι, αριθμοί, πρόσωπα), ενεργητική και παθητική σύνταξη, προσωπική 
και απρόσωπη σύνταξη, επιρρηματικοί προσδιορισμοί, αντωνυμίες, παραθετικά 
επιθέτων, σύγκριση, σχηματισμός λέξεων με σύνθεση, ετυμολογικές συγγένειες



Περιεχόμενα διδασκαλίας (Γ΄ τάξη)
(2 ώρες → ±50 ώρες)
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Θεματικοί άξονες (5 από τις διδακτικές ενότητες, διαφορετικής θεματολογίας): 
Ελλάδα, Ευρώπη, Ρατσισμός - κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, Ειρήνη –

Πόλεμος, Ενεργοί πολίτες, Τέχνη, Προβληματισμοί για το μέλλον

Γένη λόγου – Κειμενικά Είδη: 
Περιγραφή, Αφήγηση, Επιχειρηματολογία

Δεξιότητες: 
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού 
λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Περίληψη κειμένου, Ερευνητική εργασία

Γραμματικά- συντακτικά φαινόμενα: 
Παρατακτική και Υποτακτική σύνδεση προτάσεων, Δευτερεύουσες ονοματικές και 
επιρρηματικές προτάσεις, Ευθύς και πλάγιος λόγος, Σχήματα λόγου, Σημεία στίξης



Έμφαση στην κατανόηση κειμένου 

Εντοπισμός πληροφοριών

Σύνδεση της πληροφορίας με το επικοινωνιακό πλαίσιο και το 
κειμενικό είδος

Διερεύνηση του τρόπου οργάνωσης του κειμένου

Μελέτη της συνεισφοράς των μορφοσυντακτικών φαινομένων 
και των λεξιλογικών επιλογών στη νοηματοδότηση του κειμένου 

Ερμηνεία  των δεδομένων του κειμένου με βάση το πλαίσιό 
τους, κοινωνικό, ιστορικό, γεωγραφικό 

Κριτική ανάγνωση των δεδομένων του κειμένου
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Έμφαση στην παραγωγή λόγου

Καθορισμένος αριθμός λέξεων, συγκεκριμένο 

κειμενικό είδος, σαφές πλαίσιο επικοινωνίας και 

σύνδεση με συγκεκριμένο κείμενο

που θα έχει δοθεί. 

Ελάχιστος αριθμός παραγωγής γραπτών κειμένων,
μέσα στην τάξη (200-300 λέξεων):

Α΄ τάξη: 7-8
Β΄ τάξη: 5

Γ΄ τάξη: 5
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Έμφαση στη διόρθωση γραπτού λόγου

Δραστηριότητες:

- Αυτοαξιολόγησης – Αυτοδιόρθωσης

- Ετεροαξιολόγησης

Διάρκεια:

1 διδακτική ώρα
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Πηγές υλικού διδασκαλίας
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Υλικό

εκπαιδευτικού
Ψηφιακά

Αποθετήρια



Τι διδάσκουμε;

➢ Λογοτεχνικά κείμενα: τουλάχιστον 15 συνολικά

(σε ομάδες, με βάση κριτήρια: π.χ. το θέμα, το 

είδος, την ιστορική περίοδο…).

➢ Αυτοτελές λογοτεχνικό βιβλίο (±10 ώρες).

Κατανόηση του λογοτεχνικού κειμένου (τι + πώς).

Ερμηνεία - παραγωγή λόγου:

με δραστηριότητες αναγνωστικής ανταπόκρισης και 

δημιουργικής γραφής.
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Πώς διδάσκουμε; 

➢Στοχοθετικά

➢Κέντρο το κείμενο και ο μαθητής/-τρια

➢Δραστηριότητες ανάγνωσης, κατανόησης, 

ερμηνείας και δημιουργικής έκφρασης

➢Στόχος: ανάπτυξη αναγνωστικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων, δημιουργία 

αναγνωστών/-τριών

17



Αξιολόγηση μαθητών
✓ Οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας:

τι ξέρει ο μαθητής, τι θα μάθει, τι έμαθε.

✓ Έμφαση σε διαδικασίες διαγνωστικής αξιολόγησης (τεστ, 
καταιγισμός ιδεών, συζήτηση) με σκοπό την προσαρμογή 
της διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών/-τριών.

✓ Έμφαση σε διαδικασίες διαμορφωτικής αξιολόγησης: 
διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγησης, 
αναστοχασμού (γιατί κάναμε αυτό σήμερα, τι θέλαμε να 
πετύχουμε, τι νομίζουμε ότι τελικά πετύχαμε;).

✓ Αξιοποίηση ποικιλίας πρακτικών: συζήτηση στην τάξη, 
προσωπικό ημερολόγιο μαθητή, φύλλο εργασίας, ανάθεση 
εναλλακτικών μορφών εργασίας, δημιουργικές εργασίες.

✓ Τελική αξιολόγηση: διαγώνισμα τετραμήνου ή διαγώνισμα 
προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων.

18Δραστηριότητες – Εργασίες – Θέματα: διαβαθμισμένης δυσκολίας 
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Τελική αξιολόγηση: Π.Δ. 126/2016

Γλώσσα και Λογοτεχνία (κείμενα με εισαγωγικό σημείωμα):  

Συνολική διάρκεια εξέτασης 3 ώρες - Διακριτά θέματα - Διακριτή βαθμολόγηση

Γλώσσα: 3 θέματα

(σε μη διδαγμένο κείμενο)

1) Ένα θέμα κατανόησης κειμένου (6 μ.)

2) Ένα θέμα δομής και γλώσσας κειμένου (4 μ.)

3) Ένα θέμα παραγωγής κειμένου, 200-300 λέξεων (10 μ.)

Λογοτεχνία: 3 θέματα

(σε διδαγμένο κείμενο - Γ΄ τάξη: δυνατόν και σε μη διδαγμένο)

1) Ένα θέμα κατανόησης κειμένου (6 μονάδες)

2) Ένα θέμα δομής και γλώσσας κειμένου (6 μονάδες)

3) Ένα θέμα παραγωγής κειμένου, 100-200 λέξεων (8 μονάδες): ένα 

αναγνωστικής ανταπόκρισης + ένα δημιουργικής γραφής → ο μαθητής επιλέγει.



Κριτήρια αποτίμησης της 

πληρότητας των απαντήσεων
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1) Η ποιότητα: η αλήθεια και η ακρίβεια των δεδομένων

2) Η ποσότητα: η επάρκεια των στοιχείων 

3) Η συνάφεια:

▪ του περιεχομένου με τον επικοινωνιακό στόχο

▪ σε επίπεδο έκφρασης και διατύπωσης του περιεχομένου.

Περιεχόμενο: ± 45%  - 40%

Οργάνωση:    ± 35%  - 33%

Έκφραση:      ± 20%  - 27%



ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (1)

Προγραμματισμός της ύλης σε ετήσια βάση.

Σχεδιασμός ανά τετράμηνο.

↓
✓ Συνεργασία με συντονιστή/-τρια Φιλολόγων

✓ Συνεργασία με συνδιδάσκοντες/-ουσες Φιλολόγους
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (2)

➢ Α΄ και Β΄ τετράμηνο: υποχρεωτική αξιολόγηση άρθρου 86, Ν. 

4823/2021 (διαγώνισμα ή … ή …)

➢ Τεστ ολιγόλεπτα (με ή χωρίς προειδοποίηση): όσα κρίνει ο 

ΠΕ02.

➢ Τα γραπτά δοκίμια ή οι εργασίες των μαθητών/-τριών 

φυλάσσονται από τον/την Φιλόλογο, μέχρι τη λήξη του σχολικού 

έτους.

➢ Μαθητές με Ε.Ε.Α.: προσοχή στην εξέταση (πώς, πότε).

➢ Βιβλία ύλης φροντισμένα.

➢ Προαγωγικές-απολυτήριες εξετάσεις: κοινά θέματα (2/3 της 

διδαχθείσας ύλης).

➢ Υλικό για μαθητές με δεύτερη γλώσσα την ελληνική: ψηφιακές 

πηγές.
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Συνεργατική πλατφόρμα Φιλολόγων: 

http://eleftheripoliorkimeni.pbworks.com

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

http://eleftheripoliorkimeni.pbworks.com/w/page/139153296/%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%99 %CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%9A%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%99 %CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B9
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