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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Τα θεσμικά δεδομένα

1) Πρόγραμμα Σπουδών ΝΕΓΛ, Α΄ Β΄ ΓΕΛ: Υ.Α. 110050/Δ2 (ΦΕΚ 4402/Β/23-9-2021)

2) Πρόγραμμα Σπουδών ΝΕΓΛ, Γ΄ ΓΕΛ: Υ.Α. 203549/Δ2 (ΦΕΚ 4911/Β/31-12-2019)

3) Ω.Π. μαθημάτων ΓΕΛ: Υ.Α. 94196/Δ2 (ΦΕΚ 3791/Β/13-8-2021)

4) Οδηγίες διδασκαλίας: εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., Α.Π. 113332/Δ2/19-9-2022

5) Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης που εξετάζονται 

γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχ. έτος 2022-23: Υ.Α. 

101173/Δ2 (ΦΕΚ 4450/Β/22-8-2022)

6) Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται 

πανελλαδικά αποφοίτων Γ΄ τάξης ΓΕΛ: Υ.Α. 85745/Δ2 (ΦΕΚ 3731/Β/14-7-2022)

7) Τροποποίηση Υ.Α. 102474/Δ2/9-9-2021  Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, …τρόπος 

διατύπωσης των θεμάτων, …: Υ.Α. 104182/Δ2 (ΦΕΚ 4678/Β/5-9-2022)

8) Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων… : Φ.251/119188/Α5 

(ΦΕΚ 5136/Β/3-10-2022)

9) Αξιολόγηση μαθητών, Αναβάθμιση του σχολείου…: Ν. 4823/2021, άρθ. 86, (ΦΕΚ 

136/Α/3-8-2021)



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Προγράμματα Σπουδών

1) Π.Σ. 2021 για Α΄, Β΄ ΓΕΛ ως «μεταβατικό»

2) Π.Σ. 2019 για Γ΄ ΓΕΛ 

Ανοικτά ως προς τα περιεχόμενα. 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει το μάθημα.

Η διδασκαλία νοείται ως ένα σύνολο στόχων

για την ενίσχυση της γλωσσικής και της 

επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών/-τριών.

↓

Κατανόηση, ερμηνεία και παραγωγή λόγου.

(Διαφορετικές οι επιστημονικές προσεγγίσεις)

Τα κοινά στοιχεία:



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Πηγές υλικού διδασκαλίας



Α΄ και Β΄ τάξη: 4 ώρες εβδομαδιαίως

2 ώρες εβδομαδιαίως Γλώσσα → ± 50 ώρες ετησίως

2 ώρες εβδομαδιαίως Λογοτεχνία → ± 50 ώρες ετησίως

Γ΄ τάξη:

5 + 1 ώρες εβδομαδιαίως → ± 150 ώρες ετησίως

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ω.Π. / Ετήσιος προγραμματισμός



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Τι και πώς διδάσκουμε;

Επιλέγουμε και διδάσκουμε κειμενικό υλικό.

Η θεωρία υπηρετεί την πρόσληψη του κειμένου.

Διαμορφώνουμε διδακτικές «διαδρομές» σε 
γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο με 

δραστηριότητες:

α) κατανόησης του νοήματος, της οργάνωσης και 
της μορφής των κειμένων

β) παραγωγής λόγου (γραπτού, προφορικού, 
πολυτροπικού).



1) Γλώσσα, γλωσσική ποικιλία, οπτική γωνία, δημιουργικότητα

της γλώσσας

2) Γλωσσομάθεια

3) Αναλφαβητισμός

4) Διάλογος

5) Εφηβεία

6) Αγάπη και έρωτας

7) Ενδυμασία και μόδα

8) Γηρατειά και νεότητα

9) Το κωμικό και η σημασία του γέλιου.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΤΑΞΗ

Παραγωγή λόγου: τουλάχιστον 7 (350-400 λέξεων).

Γράψιμο και διόρθωση στην τάξη

Διδάσκουμε 9 θεματικές ενότητες: 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΤΑΞΗ

1) Πληροφόρηση

2) Δημοσιογραφία

3) Τύπος

4) Μ.Μ.Ε.

5) Εργασία

6) Επάγγελμα: επιλογή

7) Στερεοτυπικές αντιλήψεις

8) Ρατσισμός: φυλετικός, κοινωνικός.

Παραγωγή λόγου: τουλάχιστον 7 (350-400 λέξεων).

Γράψιμο και διόρθωση στην τάξη

Διδάσκουμε 8 θεματικές ενότητες: 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΤΑΞΗ 

1) Άμεσο κοινωνικό περιβάλλον 

2) Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

3) Φυσικό περιβάλλον

4) Ψηφιακό περιβάλλον

5) Ταυτότητες (κοινωνικές, εθνικές, πολιτισμικές).

Τουλάχιστον 4-5 κείμενα από κάθε θεματική ενότητα → 

20-25 κείμενα.

Διδάσκουμε 5 θεματικές ενότητες: 

Παραγωγή λόγου: τουλάχιστον 7 (300-400 λέξεων).

Γράψιμο και διόρθωση στην τάξη



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πηγές υλικού διδασκαλίας



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Τι και πώς διδάσκουμε;

Επιλέγουμε και διδάσκουμε λογοτεχνικά κείμενα.

Διαμορφώνουμε διδακτικές «διαδρομές» με βάση 
ενότητες κειμένων, με σκοπό να ανοιχτεί διάλογος με 

τις ποικίλες αναπαραστάσεις της ανθρώπινης 
κατάστασης.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Οι μαθητές/-τριες

↓

α) να βιώσουν τη λογοτεχνία ως πηγή εμπειριών

β) να συγκροτήσουν την υποκειμενικότητά τους.



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Τι και πώς διδάσκουμε;

✓Κέντρο διδασκαλίας: το κείμενο + ο μαθητής/η μαθήτρια

✓Δραστηριότητες: ανάγνωση, κατανόηση, ερμηνεία,

δημιουργική έκφραση

✓Στόχοι: ανάπτυξη αναγνωστικών και κοινωνικών

δεξιοτήτων → δημιουργία αναγνωστών

Pablo Picasso: La Lecture, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Museum Berggruen 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΤΑΞΗ

Διδάσκουμε 2 θεματικές ενότητες: 

1) Τα φύλα στη λογοτεχνία και

2) Παράδοση και μεταμοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση.

Διδάσκουμε τουλάχιστον 15 κείμενα

(από όλες τις περιόδους).



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΤΑΞΗ

➢ Ελεύθερη η επιλογή των κειμένων: αρκεί να συνομιλούν 

μεταξύ τους με βάση συγκεκριμένο κριτήριο (θεματικό, 

τεχνοτροπικό, γραμματολογικό, ιστορικό...).

➢ Διερεύνηση της ιστορικότητας των κειμένων (της ιστορικής 

διάστασης της ανθρώπινης κατάστασης), ώστε να ενισχυθεί 

η ερμηνευτική και κριτική στάση των μαθητών/-τριών 

απέναντι στα κείμενα.

Διδάσκουμε τουλάχιστον 15 κείμενα
(από όλες τις περιόδους).



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗ 

Διδάσκουμε τουλάχιστον 15-20 κείμενα.

➢Ερμηνευτική η προσέγγιση. Ο αναγνώστης στο κέντρο και η 

προσωπική ανταπόκρισή του (όχι ο συγγραφέας και η 

ιστορική περίοδος). Ανίχνευση του θέματος.

➢Κειμενικοί δείκτες: διδασκαλία τους, αλλά όχι ως μεταγλώσσα.

➢«Καλό θα ήταν τα λογοτεχνικά κείμενα να συνομιλούν, όπου 

είναι δυνατόν, με τις θεματικές ενότητες που θα προσεγγίσει ο 

εκπαιδευτικός».



Φόρμα παρακολούθησης

της πορείας της διδασκαλίας στα 

πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα: 

καταγράφεται ο αριθμός των κειμένων

που έχουν διδαχθεί.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γ΄ ΤΑΞΗ 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Α΄, Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΛ
Τρόπος διατύπωσης θεμάτων 3ωρης ενιαίας γραπτής εξέτασης

Δίνονται ή Κληρώνονται*:

α) Αδίδακτο κείμενο λογοτεχνικό

β) Αδίδακτο κείμενο μη λογοτεχνικό, συναφές με θεματικές ενότητες.

➢ 1ο ΘΕΜΑ: για το μη λογοτεχνικό κείμενο, με 3 ερωτήματα (κάποιο/-α 

κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση) (35 μ.)

✓ 1ο ερώτημα: κατανόηση κειμένου ή συνοπτική απόδοση μέρους… (10 μ.).

✓ 2ο ερώτημα: οργάνωση λόγου (10 μ.)

✓ 3ο ερώτημα: μορφοσυντακτικές δομές, επικοινωνιακές συνθήκες… (15 μ.)

➢ 2ο ΘΕΜΑ: για το μη λογοτεχνικό κείμενο. Παραγωγή λόγου: κείμενο 

επιχειρηματολογίας 350-400 λ. (ομιλία, επιστολή, άρθρο) (30 μ.)

➢ 3ο ΘΕΜΑ: για το λογοτεχνικό κείμενο. Γλώσσα/Μορφή (20 μ.)

➢ 4ο ΘΕΜΑ: για το λογοτεχνικό κείμενο. Ερμηνευτικός σχολιασμός, έλεγχος 

πρόσληψης/ανταπόκρισης… (15 μ.)

* Τα με κόκκινο από την Τράπεζα Θεμάτων



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΛ
Τρόπος διατύπωσης θεμάτων 3ωρης ενιαίας γραπτής εξέτασης

Δίνονται ή Κληρώνονται*:

α) Αδίδακτο κείμενο λογοτεχνικό

β) Αδίδακτο/-α κείμενο/-α μη λογοτεχνικό/-ά, συναφές/-ή με θεματικές ενότητες.

➢ 1ο ΘΕΜΑ: για το/τα μη λογοτεχνικό/-ά κείμενο/-α. Συνοπτική νοηματική 

απόδοση μέρους ή απόψεων… (20 μ.)

➢ 2ο ΘΕΜΑ: για το/τα μη λογοτεχνικό/-ά κείμενο/-α, με 3 ερωτήματα (Κάποιο/-

α κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση. Ένα από αυτά μπορεί να 

έχει 2 υποερωτήματα) (35 μ.: 15+10+10). Ερωτήματα σχετικά με την αξιοποίηση του 

πλαισίου των κειμένων, την προσέγγιση των σκοπών του συντάκτη, την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, 

τους κειμενικούς δείκτες, τον τρόπο σύνδεσης ιδεών, τη σύγκριση… 

➢ 3ο ΘΕΜΑ: για το λογοτεχνικό κείμενο. Παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου 

100-200 λ. (15 μ.)

➢ 4ο ΘΕΜΑ: για το/τα μη λογοτεχνικό/-ά κείμενο/-α. Παραγωγή λόγου 300-400 

λ. (30 μ.)
* Τα με κόκκινο από την Τράπεζα Θεμάτων



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Κριτήρια αποτίμησης πληρότητας απαντήσεων

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.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ / ΑΝΑΛΟΓΙΑ:

Περιεχόμενο: ± 45%  - 40%

Οργάνωση:    ± 35%  - 33%

Έκφραση:      ± 20%  - 27%



ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
(βλ. Παράρτημα στις Οδηγίες διδασκαλίας)

Αλλαγές στη βαθμολογία: θέμα 1ο και 4ο και επιπλέον επίπεδο ΑΡΙΣΤΟ

ΘΕΜΑ 1Ο

(περίληψη)
ΑΡΙΣΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 9/20 45%

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 7/20 35%

ΓΛΩΣΣΑ 4/20 20%

ΘΕΜΑ 4Ο

(παραγωγή)
ΑΡΙΣΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 12/30 40,00%

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 10/30 33,33%

ΓΛΩΣΣΑ 08/30 26,67%



ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (1)

Προγραμματισμός της ύλης σε ετήσια βάση.

Σχεδιασμός ανά τετράμηνο.

↓

✓ Συνεργασία με συντονιστή/-τρια Φιλολόγων…

✓ Συνεργασία με συνδιδάσκοντες/-ουσες Φιλολόγους. 

Δυνατότητα να πάρουμε πρωτοβουλίες, αλλά σε πνεύμα 

συνεργασίας με τους συνδιδάσκοντες/τις συνδιδάσκουσες.

✓ Συνεργασία με μέντορα…



Ενδεικτικά



ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (2)

✓ Α΄ και Β΄ τετράμηνο: υποχρεωτική αξιολόγηση άρθ. 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 φυλάσσονται από τον 

εκπαιδευτικό, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

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

✓ Βιβλία ύλης φροντισμένα: αναγράφουμε όλα τα στοιχεία (π.χ. την 

ενότητα του κειμένου, τον τίτλο του λογ. κειμένου, τον συγγραφέα, τον 

αύξοντα αριθμό της παραγωγής λόγου…).

✓ Κοινά θέματα στις τελικές εξετάσεις.

✓ Υλικό για μαθητές με δεύτερη γλώσσα την ελληνική: ψηφιακές πηγές.

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


Υγεία, δύναμη και κουράγιο…

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=Qj2-49fMC-kh-M&tbnid=o4VhPz2SHpPguM:&ved=0CAUQjRw&url=http://to-periodiko-mas.blogspot.com/&ei=PbPLU8u2GoWp0QXiq4DICg&bvm=bv.71198958,d.d2k&psig=AFQjCNGjQfS4NFYvtst2u6fGOJ-BpNhM1A&ust=1405944958336768

