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Introduction
The syllabus for Greek Language LI is intended for European School pupils whose mother tongue is
Greek. While retaining the most effective elements of the previous Document (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ GREEK LANGUAGE I, SYLLABUS–
SECONDARY CYCLE APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE ON 13 AND 14
FEBRUARY 2014 IN BRUSSELS), the modification of the syllabus in force follows the current
curriculum developments in the Greek national school system in the teaching and learning of Greek LI
in accordance with the structure of the New European School Syllabuses (2011-09-D-47-en-1, see for
example, the new harmonised syllabuses in Language II, in Language III and in Language LIV).
The final syllabus is the result of the meetings οf the Greek LI working group for the Secondary Cycle,
sharing information and interacting with all teachers teaching Greek LI in S1-S7 in European Schools.
The Greek LI syllabus seeks to give the students a deeper awareness of the Greek language, culture
and literature, to pursue educational objectives and pedagogical principles promoted by all European
Schools, and to develop both the skills and the needs of individual pupils. It is, also, intended to prepare
students to follow third level courses in Greek.
More explicit reference is made to relevant competences included in the European Framework for Key
Competences for Lifelong Learning.
This Greek LI syllabus focuses on the knowledge and the competences to be attained at the end of
cycles 1, 2 and 3 of the Secondary cycle.
The syllabus includes general objectives, didactic principles, learning objectives, contents and
assessment. It presents Greek LI items students will attain, and describe the knowledge and skills they
will develop.
The structure of the syllabus is intentionally brief but is expanded through a commentary (annex).
The syllabus for Greek LI will come into force in September 2017.
In February 2017 the new attainment descriptors of the cycles have been added. They will enter
into force on 1 September 2018 for S1-S5, on 1 September 2019 for S6 and on 1 September 2020
for S7. Examples of a written and oral exam are also to be found in annex (BACC 2021).
The syllabus is readily adaptable to any future changes in syllabus structure proposed for the European
Schools (e.g. Νew marking scale of the European School System, 2015-01-D-23-en-2, 2017-05-LD11 AB, implementation process: 2018-2019/S1-S5, 2019-2020/S6, 2020-2021/S7).

The Learning Gateway can provide a forum for additional guidelines, clarification or advice.
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Introduction
Le programme de grec LI est conçu pour les élèves des Ecoles Européennes de langue maternelle
grecque. Tout en conservant les éléments les plus efficaces de l’ancien document (GREEK
LANGUAGE I, SYLLABUS– SECONDARY CYCLE APPROVED BY THE JOINT TEACHING
COMMITTEE ON 13 AND 14 FEBRUARY 2014 IN BRUSSELS), la modification du programme
d'enseignement existant suit l'évolution des programmes d'études actuels dans le système scolaire
national grec dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue grecque LI, conformément à la
structure des nouveaux programmes scolaires européens (2011-09-D-47-en-1, par exemple en ce qui
concerne les programmes harmonisés en LII, en LIII et en LIV).
Le programme final est le résultat des réunions du groupe de travail Grec LI du secondaire, ainsi que
le partage d'informations et l’interaction entre tous les enseignants qui enseignent le grec LI en S1-S7
dans les Ecoles Européennes.
Le programme de Grec LI, cours de bases, vise à donner aux étudiants une connaissance plus
profonde de la langue, de la culture et de la littérature grecques, à poursuivre des objectifs éducatifs
et les principes pédagogiques promus par toutes les écoles européennes, à développer les
compétences et les besoins de chaque élève. Il est, également, destiné à préparer les étudiants à
suivre des cours de troisième niveau en grec.
Il est fait référence de manière plus explicite aux compétences pertinentes incluses dans le cadre
européen des compétences clés pour l'éducation tout au long de la vie.
Ce programme de Grec LI présente les connaissances et les compétences à maîtriser à la fin du 1er,
du 2e et du 3e cycle pour le cours de base de l’enseignement secondaire.
Le programme inclut des objectifs généraux, des principes didactiques, des objectifs d’apprentissage,
des contenus, l’évaluation et des commentaires. Il énumère les différents aspects de Grec LI que les
élèves devront maîtriser ainsi que les compétences qu’ils auront développées.
La structure du programme se veut concise, mais elle est étoffée par des commentaires en annexe.
Le programme de Grec L I cours de base entrera en vigueur en septembre 2017.
En février 2017, des descripteurs des niveaux atteints ont été ajoutés. Ils entreront en vigueur le 1er
septembre 2018 pour S1-S5, le 1er septembre 2019 pour S6 et le 1er septembre 2020 pour S7 (BACC
2021). Des exemples d’un nouvel examen écrit et d’un examen oral se trouvent également en annexe.
Le programme pourra aisément s’adapter à toute modification future de la structure des programmes
proposée dans les Ecoles européennes (p.ex. Proposition d’une nouvelle échelle de notation du
système scolaire européen (2015-01-D-23-en-2, 2017-05-LD-11 AB, la mise en œuvre : 20182019/S1-S5, 2019-2020/S6, 2020-2021/S7).
Le Learning Gateway peut fournir un forum pour des directives supplémentaires, des
précisions/clarifications ou des conseils.
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Einführung
Der Syllabus für Griechisch, Sprache I wurde für Schüler mit griechischer Muttersprache entwickelt.
Während die wichtigsten Punkte des vorherigen Dokument es (GREEK LANGUAGE I, SYLLABUS–
SECONDARY CYCLE APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE ON 13 AND 14
FEBRUARY 2014 IN BRUSSELS) beibehalten wurden, folgt die Erneuerung bzw. Erweiterung des
bereits existierenden Syllabus den Entwicklungen des derzeitig griechenlandweit verwendeten
Syllabus für die Sprache Griechisch I, in Bezug auf die Struktur des Neuen Europäischen Syllabus
(2011-09-D-47-en-1 siehe ebenfalls: Neuer harmonisierter Lehrplan für SII, SIII und SIV).
Der neue Lehrplan ist das Ergebnis der Arbeitsgruppe Griechisch LI für die Sekundurstufe, im stetigen
Austausch von Informationen und in Interaktion stehend mit allen an den Europäischen Schulen
unterrichtenden Lehrern des Faches Griechisch LI.
Der Griechische Sprache I- Lehrplan versucht den Lernenden einen tieferen Einblick in die griechische
Sprache, Kultur und Literatur zu vermitteln, sowie pädagogische Lehr-und Lernziele, die von allen
Europäischen Schulen unterstützt werden, zu verfolgen, um Fähigkeiten zu entwickeln und auf
Bedürfnisse einzelner Schüler einzugehen.
Ebenfalls sollte er es den Schülern ermöglichen, einem Kurs im tertiären Bildungsbereich zu folgen.
Auf relevante Kompetenzen, die im Europäischen Rahmen für Schlüsselkompetenzen für
lebenslanges Lernen enthalten sind, wird Bezug genommen.
Dieser Lehrplan für Griechisch L I beinhaltet die Kentnisse und Kompetenzen, die im Grundkurs am
Ende von Lernstufe 1, 2 und 3 des Sekundarbereiches.
Der Lehrplan gliedert sich in allgemeine Lernziele, didaktische Grundsätze, Fachspezifische Lernziele,
Inhalte und Beurteilung der Lernerfolge. Er beinhaltet verschiedene Aspekte von Griechisch LI, die die
Schüler am Ende der Sekundärbereich erwerben sollen, und er beschreibt die Kentnisse und
Kompetenzen, die sie entwicklen werden.
Die Struktur des Lehrplans ist bewusst knapp gehalten, aber sie ist durch einen Lehrplankommentar
(Annex) ergänzt. Der Lehrplan für Griechisch L I Grundkurs wird für Lernstufe 1 bis Lernstufe 3 (S6)
im Februar 2017 in Kraft treten.
Der Lehrplan für Griechisch LI (S7) wird im September 2017 in Kraft treten.
Im Februar 2017 wurden die Leistungsbeschreibungen der einzelnen Lernstufen hinzugefügt. Sie treten
am 1. September 2018 für S1-S5, am 1. September 2019 für S6 und am 1. September 2020 für S7 in
Kraft (BACC 2021). Ein Beispiel für eine neue schriftliche Prüfung wird ebenfalls hinzugefügt..
Die Lehrpläne können deshalb problemlos künftigen vorgeschlagenen Veränderungen der
Lehrplanstruktur an den ES angepasst werden (Zum Beispiel der neue Notenskala im System der
Europäischen Schulen, 2015-01-D-23-en-2, 2017-05-LD-11 AB, umsetzungsprozess 2018-2019/S1S5, 2019-2020/S6, 2020-2021/S7).
Der Learning Gateway bietet ein Forum für zusätzliche Richtlinien, Erklärung und Hilfestellung.
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Εισαγωγή
Το «Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΑ Ι» (έγγραφο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι Δευτεροβάθμιος Κύκλος. GREEK LANGUAGE I, SYLLABUS–SECONDARY CYCLE, Approved by
the Joint Teaching Committee on 13 AND 14 February 2014, Βrussels) απαιτήθηκε να συνταχθεί εκ
νέου, επειδή ανέκυψαν νέες μαθησιακές & διδακτικές ανάγκες.
Πιο συγκεκριμένα, το παρόν Π.Σ. έλαβε υπόψη τους δείκτες επίδοσης που καλύπτουν όλες τις
ικανότητες που απαιτούνται στο μάθημα L1 στο τέλος κάθε κύκλου S1-S3, S4-S5 και S6-S7,
αντιστοίχως (Competence-based syllabuses including assessment criteria and subject-related band
descriptors 2015-01-D-23-en-2), καθώς και τη νέα βαθμολογική κλίμακα στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Νew
marking scale of the European School System, 2015-01-D-23-en-2, η οποία θα ισχύσει, σύμφωνα με
το έγγραφο: Βρυξέλλες, 16/5/2017, 2017-05-LD-11 AB από 2018-2019 για τις τάξεις S1-S5, 2019-2020
για την τάξη S6 και από 2020-2021 για την τάξη S7).
Επιπροσθέτως, συμπεριελήφθη το περιεχόμενο του εγγράφου Αρ. Πρωτ. 148083/Δ2, 13-09-2016,
με θέμα: Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016
– 2017 που αφορά τη ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (τάξεις: Α, Β, Γ),
μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ) για τη
διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, αλλά και στα Προγράμματα Σπουδών για τη Νεοελληνική
Γλώσσα (συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα, ΦΕΚ Β’ 2334 / 03-10-2011) που εισάγει και στο
Γυμνάσιο (3-09-2016, Αρ. Πρωτ. 148083/Δ2) τις Ερευνητικές Εργασίες (projects) και δίνει ιδιαίτερη
έμφαση -μεταξύ των άλλων- στην περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία που εντάσσονται σε
ποικίλα κειμενικά είδη και θέματα. Το ίδιο ισχύει και για το έγγραφο Αρ. Πρωτ. 148091/Δ2, 13-09-2016,
με θέμα: Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ για το
σχολ. έτος 2016 – 2017 του IEΠ.
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1. Γενικοί σκοποί
Οι προαναφερόμενες παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές προσεγγίσεις συγκλίνουν με αυτές των
Ευρωπαϊκών Σχολείων στα οποία η προσφερόμενη παιδεία στη Δ.Ε. έχει διττό στόχο. Αναπτύσσει την
επίσημη εκπαίδευση, η οποία στηρίζεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο σπουδών και επιδιώκει να ενισχύει
σε ποικίλους τομείς την απόκτηση διαφόρων ικανοτήτων-δεξιοτήτων και γνώσεων (από τη θεωρία στην
πράξη) και θετικών στάσεων. Συγχρόνως, ενθαρρύνει τη διαμόρφωση της ατομικής ταυτότητας κάθε
μαθητή/μαθήτριας που συντελείται μέσα σε ένα ποικίλο πνευματικό, ηθικό, κοινωνικό και πολιτισμικό
πλαίσιο.
Το νέο Π.Σ., το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο 2017 (Ευρωπαϊκό Απολυτήριο 2018),
και συμπεριλαμβάνει αφενός δείκτες αξιολόγησης και αφετέρου υποδείγματα θεμάτων τόσο για τις
γραπτές όσο και για τις προφορικές εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου.
Επισημαίνεται εκ νέου ότι και η νυν αναθεώρηση επιτρέπει την εύκολη τροποποίηση-αναθεώρηση
του Π.Σ., εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Το ίδιο ισχύει και για τις εξετάσεις της S5 για την οποία προς
το παρόν ισχύει το έγγραφο Ref.: 2013-05-D-34-en-13, Harmonised assessment at the end of year 5
and written examinations leading to B marks in year 5, Orig.: EN.
Αυτοί οι δύο προαναφερόμενοι στόχοι, που στην πράξη είναι αδιαχώριστοι, καλλιεργούνται
δίνοντας ιδιαιτέρως έμφαση στον πλούτο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η εμπειρία της κοινής
ευρωπαϊκής ζωής των μαθητών/μαθητριών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία θα πρέπει να τους καθοδηγεί,
ώστε να επιδεικνύουν πολύ μεγάλο σεβασμό στις παραδόσεις που χαρακτηρίζουν κάθε χώρα και κάθε
περιοχή της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα τους επιτρέπει να διαμορφώνουν/νοηματοδοτούν, όπως
και να διατηρούν, τη δική τους εθνική ταυτότητα.
Το νέο Π.Σ. στηρίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο
προκειμένου όλα τα άτομα να πετύχουν την προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση, την ενεργό
άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, καθώς και την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, ορίζει τις
παρακάτω Βασικές Δεξιότητες/Ικανότητες της Διά Βίου μάθησης (2006):
1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
2. Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες
3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία
4. Ψηφιακή ικανότητα
5. Μεταγνωστικές ικανότητες (μαθαίνω πώς να μαθαίνω)
6. Κοινωνικές ικανότητες, καθώς και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του
πολίτη
7. Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα
8. Πολιτισμική γνώση και έκφραση.
Η γλωσσική διδασκαλία στον Δευτεροβάθμιο Κύκλο των Ε.Σ. διευρύνει/ενδυναμώνει τις ικανότητεςδεξιότητες και γνώσεις που έχουν κατακτήσει οι μαθητές/μαθήτριες στη διάρκεια των πέντε διδακτικών
ετών του Πρωτοβάθμιου Κύκλου Σπουδών (Ρ1-Ρ5) και ολοκληρώνεται προοδευτικά από την 1η έως
και την 7η τάξη (S1-S7) του Δευτεροβάθμιου Κύκλου, δηλ. κατόπιν 12 συνολικά διδακτικών ετών.
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Εδώ, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διανομή των διδακτικών εγχειριδίων στους Έλληνες μαθητές,
οι οποίοι φοιτούν στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, συντονίζεται και υλοποιείται βάσει Υπουργικών αποφάσεων
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η αναφορά σε μαθητές-καθηγητές-διδάσκοντες κ.ά. συμπεριλαμβάνει,
όπως είναι ευνόητο, το σύνολο των μαθητών/μαθητριών, καθηγητών/καθηγητριών,
διδασκόντων/διδασκουσών κ.λπ.
Εξυπακούεται ότι οι σκοποί της διδακτικής πράξης μπορεί να συμπληρωθούν, να εμπλουτιστούν
ή να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη διδακτική μεθόδευση που θα επιλέξουν να κάνουν οι
εκπαιδευτικοί.
Η Πύλη Μάθησης (Learning Gateway) των Ευρωπαϊκών Σχολείων μπορεί να αποτελέσει έναν
χώρο ανοιχτής συζήτησης (φόρουμ) για επιπλέον οδηγίες, επεξηγήσεις ή συμβουλές.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η διδακτέα ύλη μπορεί να διαφοροποιείται από την αρμόδια στα
Ευρωπαϊκά Σχολεία Εθνική Επιθεωρήτρια, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
Oι εκπαιδευτικοί καλούνται μέσω της γλωσσικής
μαθητές/μαθήτριες ικανούς/ικανές, ώστε (ενδεικτικά):

διδασκαλίας

να

καταστήσουν

τους

√ Να ερμηνεύουν, να αναλύουν, να περιγράφουν κ.λπ. κατάλληλα τα διάφορα ως προς τη μορφή και
τον τύπο κείμενα
√ Να κατανοούν τη δομή των κειμένων ως συνδυασμό συνοχής και συνεκτικότητας
√ Να διακρίνουν το σχετικό από το άσχετο, το γεγονός από την άποψη, την αντικειμενικότητα από την
υποκειμενικότητα
√ Να στηρίζονται στις, ήδη, κατακτηθείσες γνώσεις τους ακόμη και σε θέματα εξειδικευμένα και
επιστημονικού περιεχομένου
√ Να αναπτύσσουν βαθύτερη σχέση με τα προφορικά-γραπτά, μονοτροπικά-πολυτροπικά, συνεχήασυνεχή κ.ά. κείμενα και τα στοιχεία, τους όρους, τις έννοιες του/των θέματος/θεμάτων που
πραγματεύονται μέσα από την παρατήρηση, επεξεργασία με διερεύνηση, αναγνωστική ευαισθησία και
ανάδειξη εμπειριών/πείρας κ.λπ.
√ Να κατανοούν ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου και τη
μεταγνώση/πρόσκτηση γνώσεων, γενικότερα, δεν περιορίζεται μόνο στο μάθημα της γλωσσικής
διδασκαλίας, αλλά εκτείνεται σε όλα τα μαθήματα και σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της
σχολικής και εξωσχολικής ζωής
√ Να κατανοούν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, τον μεταφορικό και συμβολικό
χαρακτήρα της, το φαινόμενο της λογοτεχνικότητας σε σχέση γενικότερα με τη χρήση της γλώσσας
√ Να έρχονται σε ουσιαστική, κατά το δυνατόν, επαφή με αντιπροσωπευτικά έργα και αξιόλογα
λογοτεχνικά έργα με ποικίλους θεματικούς άξονες της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, εθνικής και
παγκόσμιας, καθώς και με έργα σύγχρονα που συμβάλλουν στην προσωπική ευχαρίστηση, τη
συναισθηματική συμμετοχή και γενικότερα τη φιλαναγνωσία
√ Να καλλιεργούν την αναγνωστική ανταπόκρισή τους και τη δημιουργική γραφή εξελισσόμενοι σε
ικανούς (φιλ)αναγνώστες
√ Να κατανοούν και να βιώνουν τις αξίες που κληροδότησαν οι αρχαίοι πολιτισμοί στον σύγχρονο
πολιτισμένο κόσμο, καθώς και να εκτιμούν τη διαχρονική προσφορά της Αρχαίας Ελληνικής
Γραμματείας στον σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό και στις διάφορες εκφάνσεις του βίου
και της ζωής
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√ Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να συμμετέχουν σε καινοτόμους δράσεις, να διεκπεραιώνουν
εργασίες προφορικά και γραπτά, σύμφωνα με τα δοσμένα κείμενα-θέματα και τις οδηγίες που τους
δίνονται
√ Να χρησιμοποιούν επαρκώς διάφορες/διάφορα πηγές/εργαλεία, ιδιαιτέρως τις Νέες Τεχνολογίες/
ΤΠΕ
√ Να προβαίνουν σε συνεχείς αξιολογήσεις, προκειμένου να συνειδητοποιούν την ατομική τους
πρόοδο αναστοχαστικά και με κριτική σκέψη, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά στην οργάνωση
και αξιολόγηση συνολικά της διδασκαλίας.
Συνοψίζοντας, ως προς το γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας και τη μαθησιακή
διαδικασία που ακολουθείται, βάσει των προαναφερθέντων στόχων, στο τέλος -κατά κύριο λόγο- της 7ης
τάξης (S7) οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να είναι ικανοί:
Α) Να ερμηνεύουν και να εκφράζουν -ως προς το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο- διάφορες
προσωπικές απόψεις, χρησιμοποιώντας ποικίλες πηγές πληροφόρησης και βιβλία/κείμενα που
αναφέρονται σε διάφορα κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά, λογοτεχνικά κ.λπ. θέματα
Β) Να επικοινωνούν σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο δίνοντας έμφαση και κάνοντας προεκτάσεις
που αφορούν τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τον Τύπο κ.λπ.
Γ) Να καλλιεργούν την αυτόνομή τους μάθηση, έτσι ώστε να εξελίσσονται σε αυτόνομα και ανεξάρτητα
άτομα μέσω π.χ. της ανάπτυξης μεταγνωστικών στρατηγικών και μεθόδων που συμβάλλουν αφενός
στην αυξημένης δυσκολίας παραγωγή κειμένων και αφετέρου στην παρουσίαση εργασιών, προφορικά
και γραπτά. Ικανότητες που θα μπορούν να αξιοποιήσουν ποικιλοτρόπως και στο μέλλον π.χ. στην
Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2. Διδακτικές αρχές
Με τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας επιδιώκεται οι μαθητές να αποκτήσουν και να
αξιοποιήσουν ειδικότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις που σχετίζονται με την αποτελεσματική γλωσσική
επικοινωνία, την προσωπική και κοινωνική ζωή, τη συνδιαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι, τους
διαπολιτισμικούς κώδικες κ.ά. Ως εκ τούτου, η γλωσσική διδασκαλία δεν καλλιεργεί μόνον τη γλώσσα,
αλλά σχετίζεται με ένα σύνολο ικανοτήτων-δεξιοτήτων και στρατηγικών, που δεν είναι αποκομμένες η μία
από την άλλη, αλλά πρέπει να συνεκτιμώνται και να αξιοποιούνται κατάλληλα ανά κύκλο σπουδών.
Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται:







Να καλλιεργούνται η επικοινωνιακή και διαπολιτισμική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών σε
όλη τη διάρκεια της διδακτικής πράξης
Να αναπτύσσονται εξίσου οι ικανότητες τόσο της κατανόησης όσο και της παραγωγής
του προφορικού και γραπτού λόγου, προκειμένου, μέσα από ποικίλα κειμενικά είδη και βάσει
του/των θέματος/ θεμάτων και του επικοινωνιακού πλαισίου που τους ζητούνται, οι
μαθητές/μαθήτριες να επικοινωνούν με επιτυχία
Να εξελίσσονται οι μαθητές/μαθήτριες με βάση τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ, τον ρυθμό
μάθησης, τις κοινωνικές δεξιότητες, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, αξιοποιώντας
κατάλληλα μεθόδους που προάγουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Να επιλέγονται και να αξιοποιούνται από τους μαθητές/ μαθήτριες οι ποικίλες διδακτικές
μεθόδοι, προσεγγίσεις, στρατηγικές και δεξιότητες που χρησιμοποιούνται και αναπτύσσονται,
κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας
Να χρησιμοποιούνται τα λάθη των μαθητών/μαθητριών με τρόπο που μπορεί να συμβάλλουν
εποικοδομητικά στην εξέλιξη της μάθησης και να αξιοποιούνται κατάλληλα στην πρόοδο τους.
Mέσα από κατάλληλες επιλεγμένες εργασίες, η διόρθωση των λαθών εκλαμβάνεται αφενός ως
μέρος της διδακτικής διαδικασίας και αφετέρου ως μέσον επιτυχίας της διδακτικής πράξης
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Να ενθαρρύνονται οι μαθητές/ μαθήτριες, ώστε να ενεργοποιούν και να αξιοποιούν τις
κατακτηθείσες γλωσσικές και μαθησιακές ικανότητές τους
Να λαμβάνονται υπόψη στον προγραμματισμό του μαθήματος οι διαφορετικές ανάγκες όλων
ανεξαιρέτως των μαθητών/αθητριών, για το μεγαλύτερο δυνατό όφελός τους
Να χρησιμοποιούν οι μαθητές/ μαθήτριες κατάλληλα και όσο το δυνατόν πιο συχνά για την
εκμάθηση της γλώσσας ποικίλες πηγές, συμπεριλαμβανόμενων και των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και Επικοινωνίας), προκειμένου να κατακτήσουν τη γλωσσική ευχέρεια και την
αυτονομία
Να αντιλαμβάνονται ότι η κατάκτηση της γλώσσας, μέσα στο πλαίσιο στο οποίο αυτή
εντάσσεται (κοινωνικό, ιστορικό, γεωγραφικό) και τον τρόπο που αυτή δομείται και
εξελίσσεται προϋποθέτει τη σταδιακή κατανόησή της ως ένα σύστημα
Να αναπτύσσουν την κοινωνιογλωσσική και προσωπική τους ταυτότητα, καθώς και την
πολιτισμική, με τρόπο που θα συμπεριλαμβάνει τη συνειδητοποίηση διαφόρων γλωσσικών
στοιχείων, ποικιλιών κ.λπ.
Να δίνεται προτεραιότητα στη λειτουργική χρήση του λεξιλογίου, της γραμματικής και της
μορφολογίας, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργική, πρωτότυπη, με φαντασία κ.λπ.
χρήση της γλώσσας.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω πίνακες (τόσο στους Γενικούς σκοπούς όσο και στις
Διδακτικές αρχές) δεν είναι εξαντλητικoί, αφού δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε όλους/όλες τους/τις
αναμενόμενους/αναμενόμενες σκοπούς/ αρχές, ούτε έχoυν συνταχθεί με αξιολογική σειρά.
Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι οι στόχοι μπορούν να εφαρμόζονται για όλες τις μορφές κατανόησης και
παραγωγής κειμένων (προφορικών και γραπτών), όπως επίσης και σε κάθε κύκλο σπουδών ή τάξη,
αρκεί να προσαρμόζονται κατάλληλα.
3. Διδακτικοί στόχοι
Βάσει του μοντέλου των ικανοτήτων/The competence model, οι μαθητές στην L1 Ελληνικά
επιδιώκεται να καλλιεργούν και να αξιοποιούν ικανότητες που συμβάλλουν στην προφορική και γραπτή
τους επίδοση, έστω και με μικρές ατέλειες.
Ειδικότερα, θα πρέπει οι μαθητές από την S1-S7 να εξοικειώνονται, όπως και να αξιολογούνται, με
τις παρακάτω ικανότητες είτε με κάθε μία από αυτές είτε επί του συνόλου:
-την κατανόηση γραπτού λόγου/κειμένου
-την παραγωγή γραπτού λόγου
-την επιχειρηματολογία
-τη γλωσσική (γραπτή και προφορική επεξεργασία κειμένου)
-την ερμηνευτική
-την εξειδικευμένη/επιστημονική γνώση
-την κριτική σκέψη
Περισσότερα στοιχεία τόσο για τις παραπάνω ικανότητες όσο και για την παραγωγή και την κατανόηση
του προφορικού λόγου υπάρχουν στο Παράρτημα.
Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες θα μπορούν, αναλόγως του κύκλου σπουδών:
-Να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα τα γενικά και τα επί μέρους στοιχεία
από ένα γραπτό κείμενο που τους δόθηκε, αναλύοντάς το γλωσσικά και διατυπώνοντας σωστές
προτάσεις
-Να παραγάγουν ποικίλα γραπτά κείμενα, τα οποία ανταποκρίνονται στα ζητούμενα
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-Να επιχειρηματολογούν και να εκφράζουν γραπτά ή προφορικά την προσωπική τους άποψη με βάση
ένα δοσμένο κείμενο για διάφορα θέματα, καθώς και να διατυπώνουν κατάλληλα τα επιχειρήματά τους
-Να ερμηνεύουν και να αιτιολογούν τα νοήματα που προβάλλονται σε ένα κείμενο, να το αξιολογούν και
να αναφέρονται σε αυτό με κριτική σκέψη, καθώς και να διατυπώνουν επ΄αυτού γραπτά ή προφορικά
διάφορες ερμηνευτικές υποθέσεις
-Να επιδεικνύουν, σε συνάφεια με το αρχικό κείμενο, εξειδεικευμένες /ακαδημαϊκές/επιστημονικές
γνώσεις σημαντικών στοιχείων, εννοιών, όρων ενός θέματος που συσχετίζουν με άλλα γνωστικά
αντικείμενα
-Να ανταποκρίνονται σε θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική πραγματικότητα και τις έννοιές της,
που αποδίδουν γλωσσικά
-Να παρουσιάζουν μια εργασία που τους έχει ανατεθεί, να επικοινωνούν, να συζητούν και να
διατυπώνουν προτάσεις.
3.1. Διδακτικοί στόχοι ανά κύκλο σπουδών
Στο τέλος του 1ου κύκλου
Οι μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, είναι ικανοί:
-Να κατανοούν γραπτά λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα, κατάλληλα για τον συγκεκριμένο κύκλο
σπουδών, να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα γενικά και τα επί μέρους σημαντικά στοιχεία του
κειμένου
-Να παραγάγουν δομημένα κείμενα, τα οποία -έστω και με μικρές ατέλειες- ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης εργασίας που τους έχει ανατεθεί και η οποία αφορά την καθημερινή τους
ζωή. Να διατυπώνουν σωστές προτάσεις χρησιμοποιώντας κατάλληλο και ποικίλο λεξιλόγιο, με σωστή
ορθογραφία και με κατάλληλο ύφος
-Να επιχειρηματολογούν για θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή τους ζωή, να εκφράζουν την
προσωπική τους άποψη και να διατυπώνουν τα επιχειρήματά τους με σαφήνεια, χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά μέσα
-Να ερμηνεύουν ένα λογοτεχνικό ή μη λογοτεχνικό κείμενο και να το αξιολογούν γραπτά ή προφορικά
-Να επιδεικνύουν τις επιστημονικές γνώσεις τους για τα πιο σημαντικά από τα βασικά στοιχεία και τους
βασικούς όρους ενός θέματος, κάνοντας κατάλληλες αναφορές σε διάφορα λογοτεχνικά στοιχεία και
διάφορους γραμματικοσυντακτικούς όρους
-Να ανταποκρίνονται σε θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή τους ζωή και να αποδίδουν γλωσσικά
τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας
-Να κάνουν μια παρουσίαση, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης εργασίας που
τους έχει ανατεθεί και σχετίζεται με την καθημερινή τους ζωή. Να επικοινωνούν και να αρχίζουν μια
συζήτηση σε ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, να διατυπώνουν προτάσεις με ακρίβεια, να
κάνουν χρήση κατάλληλου και ποικίλου λεξιλογίου με κατάλληλο ύφος.
Στο τέλος του 2ου κύκλου
Οι μαθητές, με μεγαλύτερη αυτονομία και σε αυξανόμενης δυσκολίας μαθησιακές περιστάσεις,
είναι ικανοί:
-Να κατανοούν διάφορα λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα, να αναγνωρίζουν, να χρησιμοποιούν
και να αναλύουν τα γενικά και τα επί μέρους σημαντικά στοιχεία ενός κειμένου
-Να παραγάγουν ποικίλα δομημένα κείμενα, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης εργασίας που τους έχει ανατεθεί, και ενός συγκεκριμένου επικοινωνιακού πλαισίου. Να
διατυπώνουν σωστές προτάσεις, χρησιμοποιώντας κατάλληλο και πλούσιο/ποικίλο λεξιλόγιο με σωστή
ορθογραφία, σύνταξη και κατάλληλο ύφος
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-Να επιχειρηματολογούν για συγκεκριμένα θέματα βάσει της εργασίας που τους έχει ανατεθεί, να
εκφράζουν την προσωπική άποψή τους υπέρ ή κατά, να διατυπώνουν τα επιχειρήματά τους με
σαφήνεια και συνεκτικότητα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα
-Να ερμηνεύουν και να αντιλαμβάνονται τα νοήματα ενός λογοτεχνικού ή μη κειμένου, να κάνουν
υποθέσεις σχετικά με αυτό και να το αξιολογούν γραπτά και προφορικά
-Να επιδεικνύουν επιστημονική γνώση των πιο σημαντικών στοιχείων και όρων ενός θέματος (κάνοντας
αναφορές σε λογοτεχνικά στοιχεία, γραμματικοσυντακτικούς όρους και γλωσσική ορολογία) που
συσχετίζουν με άλλα γνωστικά αντικείμενα (Ιστορία, Φιλοσοφία κ.ά.)
-Να ανταποκρίνονται σε θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή τους ζωή και να αποδίδουν γλωσσικά
τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας
-Να κάνουν παρουσίαση μιας σαφώς καθορισμένη με οδηγίες εργασία, να επικοινωνούν και να αρχίζουν
συζητήσεις σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, να διατυπώνουν προτάσεις με ακρίβεια,
χρησιμοποιώντας κατάλληλο και ποικίλο λεξιλόγιο με κατάλληλο ύφος.
Στο τέλος του 3ου κύκλου
Οι μαθητές, χωρίς επιπλέον οδηγίες, σε αυξημένης δυσκολίας μαθησιακές περιστάσεις είναι
ικανοί να:
-Να κατανοούν διάφορα κείμενα, να αναγνωρίζουν, να χρησιμοποιούν και να αναλύουν τα γενικά και τα
επί μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
-Να παραγάγουν πολλά και ποικίλα δομημένα κείμενα, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
εργασίας, που τους έχει ανατεθεί και του επικοινωνιακού πλαισίου που τους έχει ζητηθεί. Να σχηματίζουν
σωστές προτάσεις, χρησιμοποιώντας κατάλληλο και ποικίλο λεξιλόγιο, σωστή ορθογραφία, σύνταξη και
κατάλληλο ύφος
-Να επιχειρηματολογούν για μια ποικιλία θεμάτων, να υιοθετούν διαφορετικές απόψεις και να
διατυπώνουν τα επιχειρήματά τους με σαφήνεια, συνεκτικότητα και σωστή δομή, χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά μέσα
-Να ερμηνεύουν και να αντιλαμβάνονται τα νοήματα ενός λογοτεχνικού ή μη κειμένου, να κάνουν
υποθέσεις σχετικά με αυτό, να το αξιολογούν και να κάνουν αναφορές σε αυτό με κριτική σκέψη, γραπτά
και προφορικά
-Να επιδεικνύουν τις γνώσεις τους για τα πιο σημαντικά στοιχεία, τις έννοιες και όρους ενός θέματος
(κάνοντας αναφορές σε λογοτεχνικές, γραμματικοσυντακτικές, γλωσσικές έννοιες, καθώς και βασικές
έννοιες πραγματολογίας & κοινωνιοψυχογλωσσολογίας) που συσχετίζουν με άλλα γνωστικά αντικείμενα
(Ιστορία, Φιλοσοφία κ.ά.).
-Να ανταποκρίνονται σε θέματα της κοινωνικής πραγματικότητας και να αποδίδουν γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας
-Να κάνουν μια καλά δομημένη παρουσίαση, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας συνθετικής
εργασίας που τους έχει ανατεθεί, να επικοινωνούν και να αρχίζουν συζητήσεις σε διάφορα και ποικίλα
θέματα και επικοινωνιακά πλαίσια, να διατυπώνουν προτάσεις με ακρίβεια, να κάνουν χρήση κατάλληλου
και ποικίλου λεξιλογίου, καθώς και κατάλληλου ύφους.
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4. Περιεχόμενο σπουδών
S 1-3
Με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις και ικανότητες από τον Πρωτοβάθμιο Κύκλο, στο τέλος του
πρώτου κύκλου του Δευτεροβάθμιου οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να έχουν κατακτήσει:
1.Γνώση των λεπτών και επακριβών αποχρώσεων της προφοράς (φωνολογία), φυσικό επιτονισμό
2.Γνώση διευρυμένη του λεξιλογίου και διαφόρων ιδιωματικών εκφράσεων/κοινωνικών ιδιωμάτων που
αφορούν προσωπικές εμπειρίες και σχετίζονται με κοινά θέματα & τομείς γενικότερου ενδιαφέροντος
3.Γνώση της μορφολογίας της ελληνικής γλώσσας και βασικών γραμματικοσυντακτικών δομών
4.Γνώση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο με σχετική βοήθεια, του τρόπου χρήσης διαφόρων εργαλείωνμέσων-πηγών, ιδιαιτέρως των ΤΠΕ, για την επεξεργασία της πληροφορίας και διαφόρων θεμάτων από
τους μαθητές/μαθήτριες που συνδέονται με οικεία θεματολογία
5.Γνώση ικανοποιητική του πολιτισμικού, κοινωνικού, ιστορικού υπόβαθρου της Ελληνικής γλώσσας,
συμπεριλαμβανόμενης και αυτής που αναδύεται από διάφορα λογοτεχνικά κείμενα
6.Ικανότητα χρήσης στρατηγικών που συμβάλλουν στη γλωσσική μάθηση/κατάκτηση και αναδεικνύουν
τη χρησιμότητα διαφόρων εργαλείων-μέσων-πηγών για την αυξανόμενη αυτοαξιολόγησή τους
7.Επίδειξη ικανοτήτων, οι οποίες -με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού- συμβάλλουν στη γραπτή και στην
προφορική επίδοσή τους, καθώς και στην παρουσίαση μιας συγκεκριμένης εργασίας.
S 4-5
Με βάση τις αποκτηθείσες γνώσεις και ικανότητες από τον πρώτο κύκλο, στο τέλος του δεύτερου
κύκλου οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να έχουν κατακτήσει:
1.Γνώση των διαφόρων γλωσσικών στοιχείων προσαρμοσμένων κατάλληλα σε ποικίλες περιπτώσεις
επικοινωνίας
2.Γνώση διευρυμένη και χρήση κατάλληλη του λεξιλογίου σε διάφορα πεδία και για θέματα
συγκεκριμένα ή αφηρημένα
3.Γνώση της μορφολογίας και των περισσότερο περίπλοκων ή σύνθετων γραμματικοσυντακτικών
δομών
4.Γνώση του τρόπου χρήσης και αξιοποίησης των διαφόρων εργαλείων-μέσων-πηγών, ιδιαιτέρως των
ΤΠΕ, με αυξανόμενη αυτονομία και διερευνητική μάθηση με αφόρμηση διάφορα θέματα
5.Εξοικείωση αυξημένη με τα πολιτισμικά στοιχεία που εμπεριέχονται στην ελληνική γλώσσα, καθώς
και αυτά που συμπεριλαμβάνονται στα λογοτεχνικά κείμενα
6.Ικανότητα χρήσης ποικίλων στρατηγικών κατάλληλων για μια γλωσσική μάθηση αυξανόμενης
αυτονομίας, καθώς και ικανότητα να αυτοαξιολογούνται σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
7.Επίδειξη ικανοτήτων οι οποίες, με κατάλληλες οδηγίες, συμβάλλουν στη
γραπτή και την προφορική επίδοσή τους, καθώς και στην παρουσίαση μιας σαφώς καθορισμένης με
οδηγίες εργασίας.
S 6-7
Με βάση τις αποκτηθείσες γνώσεις και ικανότητες από τον δεύτερο κύκλο, στο τέλος του τρίτου
κύκλου οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να έχουν κατακτήσει:
1.Γνώση γλωσσικών πηγών με λεπτές, λεπτομερείς, και επακριβείς σημασιολογικές αποχρώσεις
προσαρμοσμένες στην πλειοψηφία των περιστάσεων επικοινωνίας
2.Γνώση ευρύτατου λεξιλογίου συγκεκριμένου και αφηρημένου, προσαρμοσμένου στην πλειοψηφία
των περιπτώσεων επικοινωνίας και θεματολογίας
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3.Γνώση με εμβάθυνση των περίπλοκων γραμματικών δομών
4.Γνώση εμπεριστατωμένη για την ορθή χρήση των περισσότερων εργαλείων-μέσων-πηγών που
προωθούν, βάσει ευρείας θεματολογίας, τη διερευνητική/ανακαλυπτική μάθηση και αξιοποιούν την
αυτονομία
5.Γνώση με ευρύτητα και αυξημένη βαρύτητα των πολιτισμικών στοιχείων που καλύπτει η ελληνική
γλώσσα
6.Ικανότητα χρήσης ενός πλήρους φάσματος στρατηγικών που αξιοποιούν, με τον πιο κατάλληλο
τρόπο, για την αυτόνομη γλωσσική τους μάθηση και για τη μεγιστοποίηση της ικανότητας
αυτοαξιολόγησης, θεμελιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον μεταγνωσιακό έλεγχο των δικών τους
ικανοτήτων και στρατηγικών που κάθε φορά χρησιμοποιούν
7. Επίδειξη ικανοτήτων, οι οποίες - χωρίς επιπλέον οδηγίες- συμβάλλουν στη γραπτή και στην
προφορική επίδοσή τους, καθώς και στην παρουσίαση μιας συνθετικής, απαιτητικής, εργασίας.
5. Αξιολόγηση
1ος Κύκλος: (S1-S3)
Α) Διαμορφωτική Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση πρέπει να είναι, κατά κύριο λόγο, διαμορφωτική. Μέσω «της παρατήρησης» από τον
εκπαιδευτικό και μέσω των ολιγόλεπτων κ.λπ. γραπτών δοκιμασιών ή της καθημερινής προφορικής
εξέτασης και της αυτοαξιολόγησης, βελτιώνεται γενικότερα η μαθησιακή διαδικασία και ο μαθητής/η
μαθήτρια κατανοεί το γνωστικό του επίπεδο και την εξελικτική του πορεία. Η αξιολόγηση πρέπει να
βασίζεται στους μαθησιακούς στόχους που ορίζονται στον συγκεκριμένο κύκλο σπουδών.
2ος Κύκλος: (S4-S5)
Α) Διαμορφωτική Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση πρέπει να είναι, κατά κύριο λόγο, διαμορφωτική. Μέσω «της παρατήρησης» από τον
εκπαιδευτικό και μέσω των ολιγόλεπτων, κ.λπ. γραπτών δοκιμασιών, της καθημερινής προφορικής
εξέτασης και της αυτοαξιολόγησης, βελτιώνεται γενικότερα η μαθησιακή διαδικασία και ο/η
μαθητής/μαθήτρια κατανοεί το γνωστικό του επίπεδο και την εξελικτική του/της πορεία. Η αξιολόγηση
πρέπει να βασίζεται στους μαθησιακούς στόχους που ορίζονται στον συγκεκριμένο κύκλο σπουδών.
Β) Τελική/Αθροιστική Αξιολόγηση
Στο τέλος του κύκλου αυτού υπάρχει για τους μαθητές/μαθήτριες μια εναρμονισμένη εξέταση (ισχύουν
όσα ορίζονται ετησίως από το Pedagogical Unit of the Office of the Secretary General of the European
Schools και/ή την Εθνική Επιθεωρήτρια του Δευτεροβάθμιου Κύκλου, αρμόδια για το μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία).
3ος Κύκλος: (S6-S7)
Α) Διαμορφωτική Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση πρέπει να είναι, κατά κύριο λόγο, διαμορφωτική. Μέσω «της παρατήρησης» από τον
εκπαιδευτικό και μέσω των ολιγόλεπτων, ωριαίων κ.λπ. γραπτών δοκιμασιών και της αυτοαξιολόγησης,
βελτιώνεται γενικότερα η μαθησιακή διαδικασία και ο/η μαθητής/μαθήτρια κατανοεί το γνωστικό του/της
επίπεδο και την εξελικτική του/της πορεία. Η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται στους μαθησιακούς
στόχους που ορίζονται στον συγκεκριμένο κύκλο σπουδών.
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Β) Τελική/Αθροιστική Αξιολόγηση
Στο τέλος του κύκλου αυτού θα υπάρξει μία γραπτή και μία προφορική εξέταση, για να αξιολογηθούν οι
ικανότητες του μαθητή/της μαθήτριας να ακούει, να διαβάζει, να γράφει, να παραγάγει προφορικό λόγο.
Οι επιδόσεις των μαθητών αξιολογούνται, επίσης, και στις εξετάσεις του α΄ εξαμήνου (προκαταρκτικές
εξετάσεις Ιανουαρίου, Prébac).
Διευκρινίζεται ότι στις εξετάσεις της 7ης τάξης, οι μαθητές/μαθήτριες θα αξιολογούνται με βάση το
πρόγραμμα σπουδών της τελευταίας αυτής τάξης, όπως επίσης και τις γνώσεις που απέκτησαν κατά
τα προηγούμενα διδακτικά έτη στις προηγούμενες τάξεις, κυρίως στην 6η τάξη (S6).
Διευκρινίζεται ότι, τόσο για τις γραπτές όσο και για τις προφορικές εξετάσεις, θα ισχύουν όσα
ορίζονται ετησίως από το Pedagogical Unit of the Office of the Secretary General of the European
Schools και/ή την Εθνική Επιθεωρήτρια του Δευτεροβάθμιου Κύκλου, αρμόδια για το μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.
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5.1. Attainment descriptors
Δείκτες επίδοσης
Αριθμητι
κή
κλίμακα

9-10

2017-06-D-20-el-2

Λεκτική
κλίμακα

Άριστα

Αλφαβητική
κλίμακα

Α

Δείκτες επίδοσης που καλύπτουν όλες τις ικανότητες που απαιτούνται στο μάθημα Ελληνικά L1, στο τέλος
των κύκλων 1, 2 και 3

Τέλος 1ου κύκλου

Τέλος 2ου κύκλου

Τέλος 3ου κύκλου

Ο μαθητής/ Η μαθήτρια

Ο μαθητής/ Η μαθήτρια

Ο μαθητής/ Η μαθήτρια

Ικανότητες προφορικής και γραπτής επίδοσης
Ικανότητα
κατανόησης
γραπτού
λόγου

Κατανοεί άριστα -έστω
και με μικρές ατέλειεςλογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα.
Με την καθοδήγηση του
διδάσκοντος, άριστα
αναγνωρίζει και
χρησιμοποιεί τα γενικά και
τα επί μέρους σημαντικά
στοιχεία ενός κειμένου.

Κατανοεί άριστα-έστω και
με μικρές ατέλειεςλογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα.
Με κατάλληλες οδηγίες,
άριστα
αναγνωρίζει, χρησιμοποιεί
και αναλύει τα γενικά και
τα επί μέρους σημαντικά
στοιχεία ενός κειμένου.

Κατανοεί άριστα-έστω και
με μικρές ατέλειεςλογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα.
Χωρίς επιπλέον
οδηγίες, άριστα
αναγνωρίζει, χρησιμοποιεί
και αναλύει τα γενικά και
τα επί μέρους σημαντικά
στοιχεία ενός κειμένου.

Ικανότητα
διαδικασίας και
παραγωγής
γραπτού λόγου

Με την καθοδήγηση του
διδάσκοντος, άριστα έστω και με μικρές
ατέλειες- παράγει

Με κατάλληλες οδηγίες έστω και με μικρές
ατέλειες- άριστα παράγει
δομημένα κείμενα, τα

Χωρίς επιπλέον
οδηγίες, άριστα
-έστω και με μικρές
ατέλειες- παράγει
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Ικανότητα
επιχειρηματολογίας
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δομημένα κείμενα, τα
οποία ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί και η οποία
αφορά την καθημερινή
του/της ζωή. Διατυπώνει
άριστα σωστές
προτάσεις
χρησιμοποιώντας
κατάλληλο και ποικίλο
λεξιλόγιο, με σωστή
ορθογραφία και
κατάλληλο ύφος.
Με την καθοδήγηση του
διδάσκοντος, άριστα
επιχειρηματολογεί σε
θέματα που σχετίζονται
με την καθημερινή
του/της ζωή. Άριστα,
εκφράζει την
προσωπική του/της
άποψη και
επιχειρηματολογεί με
σαφήνεια,
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά
μέσα.

οποία ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί με
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει άριστα
σωστές προτάσεις
χρησιμοποιώντας
κατάλληλο και ποικίλο
λεξιλόγιο, με σωστή
ορθογραφία, και
κατάλληλο ύφος.
Με κατάλληλες οδηγίες,
άριστα,
βάσει της εργασίας
που του/της έχει
ανατεθεί,
επιχειρηματολογεί για
συγκεκριμένα θέματα.
Άριστα, εκφράζει την
προσωπική άποψή
του/της υπέρ ή κατά
και επιχειρηματολογεί
με σαφήνεια και
συνεκτικότητα,
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά
μέσα.

17/91

δομημένα κείμενα, τα
οποία ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί με
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει άριστα
σωστές προτάσεις
χρησιμοποιώντας
κατάλληλο και ποικίλο
λεξιλόγιο, με σωστή
ορθογραφία, και
κατάλληλο ύφος.
Χωρίς επιπλέον
οδηγίες, άριστα
επιχειρηματολογεί για μια
ποικιλία θεμάτων.
Άριστα, υιοθετεί
διαφορετικές απόψεις
και διατυπώνει τα
επιχειρήματά του/της με
σαφήνεια,
συνεκτικότητα και
σωστή δομή,
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά
μέσα.

Ικανότητα
ερμηνευτική

Με την καθοδήγηση του
διδάσκοντος, άριστα
ερμηνεύει ένα λογοτεχνικό
ή μη λογοτεχνικό κείμενο.
Επίσης, άριστα αξιολογεί
το κείμενο.

Με κατάλληλες οδηγίες,
άριστα ερμηνεύει και
κατανοεί τα νοήματα
ενός λογοτεχνικού ή μη
λογοτεχνικού κειμένου
ή/και κάνει υποθέσεις
σχετικά με αυτό. Επίσης,
άριστα αξιολογεί το
κείμενο.

Ικανότητα
επιστημονική

Άριστα, επιδεικνύει
γνώσεις
των πιο σημαντικών από
τα βασικά στοιχεία και
τους βασικούς όρους
ενός θέματος (κάνει
αναφορές σε λογοτεχνικά
στοιχεία και
γραμματοσυντακτικούς
όρους).

Άριστα,
επιδεικνύει γνώσεις
των πιο σημαντικών από
τα βασικά στοιχεία και
τους βασικούς όρους
ενός θέματος (κάνει
αναφορές σε λογοτεχνικά
στοιχεία,
γραμματοσυντακτικούς
όρους και γλωσσική
ορολογία) που, με
κατάλληλες οδηγίες,
συσχετίζει με άλλα
γνωστικά αντικείμενα
(Ιστορία, Φιλοσοφία,
Αρχαία Ελληνικά κ.ά.).

Με την καθοδήγηση του
διδάσκοντος, άριστα,
αναλύει τα στοιχεία ενός
κειμένου ως προς το

Με κατάλληλες οδηγίες,
άριστα αναλύει τα
στοιχεία ενός κειμένου ως
προς το περιεχόμενο και

(Γνώσεις
εξειδικευμένες και
γνώσεις ειδικού
λεξιλογίου)

Ικανότητα
γλωσσική
(Ικανότητα
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Χωρίς επιπλέον
οδηγίες, άριστα
ερμηνεύει, κατανοεί τα
νοήματα ενός
λογοτεχνικού ή μη
λογοτεχνικού κειμένου
ή/και κάνει υποθέσεις
σχετικά με αυτό. Επίσης,
άριστα αξιολογεί το
κείμενο και κάνει
αναφορές σε αυτό με
κριτική σκέψη.
Άριστα,
επιδεικνύει γνώσεις των
πιο σημαντικών
στοιχείων, εννοιών και
όρων ενός θέματος (κάνει
αναφορές σε
λογοτεχνικές,
γραμματικοσυντακτικές, γλωσσικές έννοιες,
καθώς και σε βασικές
έννοιες πραγματολογίας
και
κοινωνιοψυχογλωσσολογίας). Επίσης, χωρίς
επιπλέον οδηγίες, τις
συσχετίζει με άλλα
γνωστικά αντικείμενα
(Ιστορία, Φιλοσοφία,
Αρχαία Ελληνικά κ.ά.).
Χωρίς επιπλέον
οδηγίες, άριστα
αναλύει τα στοιχεία ενός
κειμένου ως προς το

επεξεργασίας
διαφόρων ειδών
και τύπων
κειμένων)

Ικανότητα
κριτικής σκέψης

περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας,
παράγει, επίσης, ένα
απλό δικό του/της κείμενο
για ένα θέμα που
σχετίζεται με την
καθημερινή του/της ζωή,
βάσει συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί.
Με την καθοδήγηση του
διδάσκοντος, άριστα
ανταποκρίνεται σε θέματα
που σχετίζονται με την
καθημερινή του/της
ζωή και αποδίδει
γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

το πλαίσιο επικοινωνίας,
παράγει
ποικίλα δικά του κείμενα
βάσει των εργασιών
που του/της έχουν
ανατεθεί.

περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας και
παράγει μια μεγάλη
ποικιλία κειμένων.

Με κατάλληλες οδηγίες,
άριστα
ανταποκρίνεται σε
θέματα της καθημερινής
πραγματικότητας και
αποδίδει γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

Χωρίς επιπλέον
οδηγίες, άριστα
ανταποκρίνεται σε
θέματα της κοινωνικής
πραγματικότητας και
αποδίδει γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

Άριστα κάνει μια
παρουσίαση, η οποία
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας σαφώς
καθορισμένης με
οδηγίες εργασίας,
σ
επικοινωνεί και αρχίζει
συζητήσεις σε
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο. Διατυπώνει
προτάσεις με ακρίβεια, ε
κάνει χρήση κατάλληλου

Χωρίς, επιπλέον,
οδηγίες, άριστα κάνει μια
καλά δομημένη
παρουσίαση, η οποία
ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις μιας
συνθετικής εργασίας
που του/της έχει ανατεθεί.
Επίσης, άριστα,
επικοινωνεί και αρχίζει
συζητήσεις σε ποικίλα
επικοινωνιακά πλαίσια.

Αφορά μόνο την προφορική επίδοση
Ικανότητα στον
προφορικό λόγο
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Άριστα κάνει μια
παρουσίαση, η οποία
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί και
σχετίζεται με την
καθημερινή του/της
ζωή, επικοινωνεί και
αρχίζει μια συζήτηση
σε ένα συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο,
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Διατυπώνει προτάσεις
με ακρίβεια, κάνει
χρήση κατάλληλου και
ποικίλου λεξιλογίου με
κατάλληλο ύφος.

8-8.9

Πολύ
καλά

Β

Διατυπώνει προτάσεις με
ακρίβεια και κάνει χρήση
κατάλληλου και ποικίλου
λεξιλογίου με κατάλληλο
ύφος.

Κατανοεί πολύ καλά
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα. Με
κατάλληλες οδηγίες
πολύ καλά
αναγνωρίζει,
χρησιμοποιεί και
αναλύει τα γενικά και
τα επί μέρους σημαντικά
στοιχεία ενός κειμένου.

Κατανοεί πολύ καλά
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα. Χωρίς
επιπλέον οδηγίες, πολύ
καλά αναγνωρίζει,
χρησιμοποιεί και αναλύει
τα γενικά και τα επί μέρους
σημαντικά στοιχεία ενός
κειμένου.

Με κατάλληλες
οδηγίες, πολύ καλά
παράγει δομημένα
κείμενα, τα οποία
ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί σε
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο. Διατυπώνει
πολύ καλά σωστές
προτάσεις

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
πολύ καλά
παράγει δομημένα κείμενα,
τα οποία ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης εργασίας
που του/της έχει ανατεθεί
σε συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει πολύ καλά
σωστές προτάσεις
χρησιμοποιώντας
κατάλληλο και ποικίλο
λεξιλόγιο, με σωστή

Ικανότητες προφορικής και γραπτής επίδοσης
Ικανότητα
κατανόησης
γραπτού λόγου

Ικανότητα
διαδικασίας και
παραγωγής γραπτού
λόγου

2017-06-D-20-el-2

και ποικίλου λεξιλογίου
με κατάλληλο ύφος.

Kατανοεί πολύ καλά
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
πολύ καλά
αναγνωρίζει και
χρησιμοποιεί τα γενικά
και τα επί μέρους
σημαντικά στοιχεία
ενός κειμένου.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
πολύ καλά παράγει
δομημένα κείμενα, τα
οποία ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί και η
οποία αφορά την
καθημερινή του/της
ζωή. Διατυπώνει
πολύ καλά σωστές
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Ικανότητα
επιχειρηματολογίας

Ικανότητα
ερμηνευτική

2017-06-D-20-el-2

προτάσεις
χρησιμοποιώντας
κατάλληλο και ποικίλο
λεξιλόγιο, με σωστή
ορθογραφία και
κατάλληλο ύφος.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
πολύ καλά
επιχειρηματολογεί για
θέματα που
σχετίζονται με την
καθημερινή του/της
ζωή. Πολύ καλά
εκφράζει την
προσωπική του/της
άποψη και
επιχειρηματολογεί με
σαφήνεια,
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά
μέσα.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
πολύ καλά ερμηνεύει
ένα λογοτεχνικό ή μη
λογοτεχνικό κείμενο.
Επίσης, πολύ καλά
αξιολογεί το κείμενο.

χρησιμοποιώντας
κατάλληλο και ποικίλο
λεξιλόγιο, με σωστή
ορθογραφία, και
κατάλληλο ύφος.

ορθογραφία και κατάλληλο
ύφος.

Με κατάλληλες
οδηγίες, πολύ καλά,
βάσει μιας εργασίας
που του/της έχει
ανατεθεί,
πιχειρηματολογεί για
συγκεκριμένα θέματα.
Πολύ καλά εκφράζει
την προσωπική
άποψή του/της υπέρ ή
κατά και
επιχειρηματολογεί με
σαφήνεια και
συνεκτικότητα,
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά
μέσα.
Με κατάλληλες
οδηγίες, πολύ καλά
ερμηνεύει και κατανοεί
τα νοήματα ενός
λογοτεχνικού ή μη
λογοτεχνικού κειμένου
ή/και κάνει υποθέσεις
σχετικά με αυτό.
Επίσης, πολύ καλά
αξιολογεί το κείμενο.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
πολύ καλά
επιχειρηματολογεί για μια
ποικιλία θεμάτων. Πολύ
καλά υιοθετεί
διαφορετικές απόψεις και
διατυπώνει τα επιχειρήματά
του/της με σαφήνεια,
συνεκτικότητα και σωστή
δομή, χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά μέσα.
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Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
πολύ καλά
ερμηνεύει, κατανοεί τα
νοήματα ενός
λογοτεχνικού ή μη
λογοτεχνικού κειμένου
ή/και κάνει υποθέσεις
σχετικά με αυτό. Επίσης,
πολύ καλά αξιολογεί το
κείμενο και κάνει
αναφορές σε αυτό με
κριτική σκέψη.

Ικανότητα
επιστημονική
(Γνώσεις
εξειδικευμένες και
ειδικού λεξιλoγίου)

Ικανότητα
γλωσσική
(επεξεργασίας
διαφόρων ειδών και
τύπων κειμένων)

2017-06-D-20-el-2

Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
πολύ καλά επιδεικνύει
γνώσεις
των πιο σημαντικών
από τα βασικά
στοιχεία και τους
βασικούς όρους ενός
θέματος (κάνει
αναφορές σε
λογοτεχνικά στοιχεία
και γραμματοσυντακτικούς όρους).

Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
πολύ καλά
αναλύει τα στοιχεία
ενός κειμένου ως προς
το περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας,
παράγει, επίσης, ένα
απλό δικό του κείμενο
για ένα θέμα που
σχετίζεται με την
καθημερινή του/της
ζωή, βάσει
συγκεκριμένης
εργασίας που
του/της έχει
ανατεθεί.

Με κατάλληλες
οδηγίες, πολύ καλά
επιδεικνύει γνώσεις
των πιο σημαντικών
από τα βασικά στοιχεία
και τους βασικούς
όρους ενός θέματος
(κάνει αναφορές σε
λογοτεχνικά στοιχεία,
γραμματοσυντακτικούς
όρους και γλωσσική
ορολογία) που, με
κατάλληλες οδηγίες,
συσχετίζει με άλλα
γνωστικά αντικείμενα
(Ιστορία, Φιλοσοφία,
Aρχαία Ελληνικά κ.ά.).
Με κατάλληλες
οδηγίες, πολύ καλά
αναλύει τα στοιχεία
ενός κειμένου ως προς
το περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας,
παράγει ποικίλα δικά
του/της κείμενα.
βάσει των εργασιών
που του/της έχει
ανατεθεί.
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Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
πολύ καλά επιδεικνύει
γνώση των πιο σημαντικών
στοιχείων, εννοιών και
όρων ενός θέματος (κάνει
αναφορές σε λογοτεχνικές,
γραμματικοσυντακτικές,
γλωσσικές έννοιες, καθώς
και σε βασικές έννοιες
πραγματολογίας,
κοινωνιοψυχογλωσσολογίας). Επίσης, χωρίς
επιπλέον οδηγίες, τις
συσχετίζει με άλλα
γνωστικά αντικείμενα
(Ιστορία, Φιλοσοφία,
Αρχαία Ελληνικά κ.ά.).
Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
πολύ καλά
αναλύει τα στοιχεία ενός
κειμένου ως προς το
περιεχόμενο και το πλαίσιο
επικοινωνίας και παράγει
μια μεγάλη ποικιλία
κειμένων.

Ικανότητα κριτικής
σκέψης

Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
πολύ καλά
ανταποκρίνεται σε
θέματα που
σχετίζονται με την
καθημερινή του ζωή
και αποδίδει
γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής
της διαδικασίας.

Με κατάλληλες
οδηγίες, πολύ καλά
ανταποκρίνεται σε
θέματα της
καθημερινής ζωής και
αποδίδει γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
πολύ καλά
ανταποκρίνεται σε θέματα
της κοινωνικής
πραγματικότητας και
αποδίδει γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

Πολύ καλά κάνει μία
παρουσίαση, η οποία
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας σαφώς
καθορισμένης με
οδηγίες εργασίας,
επικοινωνεί και αρχίζει
συζητήσεις σε
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο,
διατυπώνει προτάσεις
με ακρίβεια, κάνει χρήση
κατάλληλου και ποικίλου
λεξιλογίου με κατάλληλο
ύφος.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
πολύ καλά
κάνει μια δομημένη
παρουσίαση, η οποία
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας
συνθετικής εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί.
Επίσης, πολύ καλά
επικοινωνεί και αρχίζει
συζητήσεις σε ποικίλα
επικοινωνιακά πλαίσια,
διατυπώνει προτάσεις με
ακρίβεια, κάνει χρήση
κατάλληλου και ποικίλου
λεξιλογίου με κατάλληλο
ύφος.

Αφορά μόνο την προφορική επίδοση
Ικανότητα στον
προφορικό λόγο

2017-06-D-20-el-2

Πολύ καλά κάνει μια
παρουσίαση, η οποία
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί και η
οποία σχετίζεται με την
καθημερινή του/της
ζωή, επικοινωνεί και
αρχίζει μια συζήτηση
σε ένα συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει προτάσεις
με ακρίβεια, κάνει
χρήση κατάλληλου και
ποικίλου λεξιλογίου με
κατάλληλο ύφος.
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7-7.9

Καλά

C

Ικανότητες προφορικής και γραπτής επίδοσης
Ικανότητα
κατανόησης
γραπτού λόγου

Ικανότητα
διαδικασίας και
παραγωγής γραπτού
λόγου

Ικανότητα
επιχειρηματολογίας

2017-06-D-20-el-2

Κατανοεί καλά
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
καλά αναγνωρίζει και
χρησιμοποιεί τα γενικά
και τα επί μέρους
σημαντικά στοιχεία
ενός κειμένου.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
καλά παράγει
δομημένα κείμενα, τα
οποία ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί και η
οποία αφορά την
καθημερινή του ζωή.
Διατυπώνει καλά
σωστές προτάσεις
χρησιμοποιώντας
κατάλληλο και ποικίλο
λεξιλόγιο, με σωστή
ορθογραφία και
κατάλληλο ύφος.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
καλά
επιχειρηματολογεί για

Κατανοεί καλά
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα. Με
κατάλληλες οδηγίες,
καλά
αναγνωρίζει,
χρησιμοποιεί και
αναλύει τα γενικά και
τα επί μέρους σημαντικά
στοιχεία ενός κειμένου.
Με κατάλληλες
οδηγίες, καλά
παράγει δομημένα
κείμενα, τα οποία
ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί σε
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο. Διατυπώνει
καλά σωστές προτάσεις
χρησιμοποιώντας
κατάλληλο και ποικίλο
λεξιλόγιο, με σωστή
ορθογραφία και
κατάλληλο ύφος.
Με κατάλληλες
οδηγίες,
βάσει εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί,
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Κατανοεί καλά λογοτεχνικά
και μη λογοτεχνικά κείμενα.
Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
καλά
αναγνωρίζει, χρησιμοποιεί
και αναλύει τα γενικά και
τα επί μέρους σημαντικά
στοιχεία ενός κειμένου.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
καλά παράγει δομημένα
κείμενα, τα οποία
ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης εργασίας
που του/της έχει ανατεθεί
σε συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει καλά σωστές
προτάσεις
χρησιμοποιώντας
κατάλληλο και ποικίλο
λεξιλόγιο, με σωστή
ορθογραφία και κατάλληλο
ύφος.
Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
καλά επιχειρηματολογεί για
μια ποικιλία θεμάτων. Καλά
υιοθετεί διαφορετικές

θέματα που
σχετίζονται με την
καθημερινή του/της
ζωή. Καλά εκφράζει
την προσωπική
του/της άποψη και
επιχειρηματολογεί με
σαφήνεια,
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά
μέσα.
Ικανότητα
ερμηνευτική

Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
καλά ερμηνεύει ένα
λογοτεχνικό ή μη
λογοτεχνικό κείμενο.
Επίσης, καλά
αξιολογεί το κείμενο.

Ικανότητα
επιστημονική

Καλά επιδεικνύει
γνώσεις των πιο
σημαντικών από τα
βασικά στοιχεία και
τους βασικούς όρους
ενός θέματος (κάνει
αναφορές σε
λογοτεχνικά στοιχεία
και
γραμματικοσυντακτικούς όρους).

(Γνώσεις
εξειδικευμένες και
ειδικού λεξιλογίου)

2017-06-D-20-el-2

καλά επιχειρηματολογεί
για συγκεκριμένα
θέματα. Καλά εκφράζει
την προσωπική
άποψή του/της υπέρ ή
κατά και
επιχειρηματολογεί με
σαφήνεια και
συνεκτικότητα,
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά
μέσα.
Με κατάλληλες
οδηγίες, καλά
ερμηνεύει και κατανοεί
τα νοήματα ενός
λογοτεχνικού ή μη
λογοτεχνικού κειμένου
ή/και κάνει υποθέσεις
σχετικά με αυτό.
Επίσης, καλά αξιολογεί
το κείμενο.
Καλά επιδεικνύει
γνώσεις των πιο
σημαντικών από τα
βασικά στοιχεία και
τους βασικούς όρους
ενός θέματος (κάνει
αναφορές σε
λογοτεχνικά στοιχεία,
γραμματικοσυντακτικούς όρους και
γλωσσική ορολογία)
που, με την
καθοδήγηση του
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απόψεις και διατυπώνει τα
επιχειρήματά του/της με
σαφήνεια, συνεκτικότητα
και σωστή δομή,
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά μέσα.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
καλά ερμηνεύει, κατανοεί
τα νοήματα ενός
λογοτεχνικού ή μη
λογοτεχνικού κειμένου
ή/και κάνει υποθέσεις
σχετικά με αυτό. Επίσης,
καλά αξιολογεί το κείμενο
και κάνει αναφορές σε
αυτό με κριτική σκέψη.
Καλά επιδεικνύει γνώσεις
των πιο σημαντικών
στοιχείων, εννοιών και
όρων ενός θέματος (κάνει
αναφορές σε λογοτεχνικές,
γραμματικοσυντακτι-κές,
γλωσσικές έννοιες, καθώς
και σε βασικές έννοιες
πραγματολογίας &
κοινωνιοψυχογλωσσολογίας). Επίσης, χωρίς
επιπλέον οδηγίες, τις
συσχετίζει με άλλα

Ικανότητα
γλωσσική

Ικανότητα κριτικής
σκέψης

Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
καλά αναλύει τα
στοιχεία ενός κειμένου
ως προς το
περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας,
παράγει, επίσης, ένα
απλό δικό του/της
κείμενο για ένα θέμα
που σχετίζεται με την
καθημερινή του/της
ζωή, βάσει
συγκεκριμένης
εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
καλά ανταποκρίνεται
σε θέματα τα οποία
σχετίζονται με την
καθημερινή του/της
ζωή και αποδίδει
γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής
της διαδικασίας.

διδάσκοντος,
συσχετίζει με άλλα
γνωστικά αντικείμενα
(Ιστορία, Φιλοσοφία,
Αρχαία Ελληνικά κ.ά.).
Με κατάλληλες
οδηγίες, καλά
αναλύει τα στοιχεία
ενός κειμένου ως προς
το περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας,
παράγει ποικίλα δικά
του κείμενα, βάσει
μιας εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί.

γνωστικά αντικείμενα
(Ιστορία, Φιλοσοφία,
Αρχαία Ελληνικά κ.ά.).

Με κατάλληλες
οδηγίες, καλά
ανταποκρίνεται σε
θέματα της
καθημερινής
πραγματικότητας και
αποδίδει γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
καλά ανταποκρίνεται σε
θέματα της κοινωνικής
πραγματικότητας και
αποδίδει γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

Αφορά μόνο την προφορική επίδοση

2017-06-D-20-el-2
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Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
καλά αναλύει τα στοιχεία
ενός κειμένου ως προς το
περιεχόμενο και το πλαίσιο
επικοινωνίας και παράγει
μια μεγάλη ποικιλία
δικών του/της κειμένων.

Ικανότητα στον
προφορικό λόγο

6-6.9

Ικανοποιητικά

D

Καλά κάνει μία
παρουσίαση, η οποία
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας σαφώς
καθορισμένης με
οδηγίες εργασίας,
επικοινωνεί και αρχίζει
συζητήσεις σε
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο. Διατυπώνει
προτάσεις με ακρίβεια,
κάνει χρήση κατάλληλου
και ποικίλου λεξιλογίου,
με κατάλληλο ύφος.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
καλά κάνει μια δομημένη
παρουσίαση, η οποία
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας
συνθετικής εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί.
Επίσης, καλά, επικοινωνεί
και αρχίζει συζητήσεις σε
ποικίλα επικοινωνιακά
πλαίσια. Διατυπώνει
προτάσεις με ακρίβεια και
κάνει χρήση κατάλληλου
και ποικίλου λεξιλογίου, με
κατάλληλο ύφος.

Κατανοεί
ικανοποιητικά
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα. Με
κατάλληλες οδηγίες,
ικανοποιητικά
αναγνωρίζει,
χρησιμοποιεί και
αναλύει τα γενικά και
τα επί μέρους σημαντικά
στοιχεία ενός κειμένου.

Κατανοεί ικανοποιητικά
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα.
Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
ικανοποιητικά
αναγνωρίζει, χρησιμοποιεί
και αναλύει τα γενικά και
τα επί μέρους σημαντικά
στοιχεία ενός κειμένου.

Ικανότητες προφορικής και γραπτής επίδοσης
Ικανότητα
κατανόησης
γραπτού λόγου

2017-06-D-20-el-2

Καλά κάνει μια
παρουσίαση η οποία
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας, που του/της
έχει ανατεθεί και
σχετίζεται με την
καθημερινή του/της
ζωή, επικοινωνεί και
αρχίζει μια συζήτηση
σε ένα συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει προτάσεις
με ακρίβεια, κάνει
χρήση κατάλληλου και
ποικίλου λεξιλογίου,
με κατάλληλο ύφος.

Κατανοεί
ικανοποιητικά
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
ικανοποιητικά
αναγνωρίζει και
χρησιμοποιεί τα γενικά
και τα επί μέρους
σημαντικά στοιχεία
ενός κειμένου.
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Ικανότητα
διαδικασίας και
παραγωγής γραπτού
λόγου

Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
ικανοποιητικά
παράγει δομημένα
κείμενα, τα οποία
ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί και η
οποία αφορά την
καθημερινή του/της
ζωή. Διατυπώνει
ικανοποιητικά
σωστές προτάσεις
χρησιμοποιώντας
ικανοποιητικό, αλλά
όχι ποικίλο λεξιλόγιο,
και ικανοποητική
ορθογραφία, αλλά με
αρκετά ορθογραφικά
λάθη.

Με κατάλληλες
οδηγίες,
ικανοποιητικά
παράγει δομημένα
κείμενα, τα οποία
ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί με
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο. Διατυπώνει
ικανοποιητικά σωστές
προτάσεις
χρησιμοποιώντας
ικανοποιητικό, αλλά όχι
ποικίλο λεξιλόγιο, με
ικανοποιητική
ορθογραφία, αλλά με
αρκετά ορθογραφικά
λάθη.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
ικανοποιητικά
παράγει δομημένα κείμενα,
τα οποία ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης εργασίας
που του/της έχει ανατεθεί
με συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει ικανοποιητικά
σωστές προτάσεις
χρησιμοποιώντας
ικανοποιητικό, αλλά όχι
ποικίλο λεξιλόγιο, με
ικανοποιητική ορθογραφία,
αλλά με αρκετά
ορθογραφικά λάθη και
κατάλληλο ύφος.

Ικανότητα
επιχειρηματολογίας

Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
ικανοποιητικά
επιχειρηματολογεί σε
θέματα που
σχετίζονται με την
καθημερινή του/της
ζωή. Ικανοποιητικά
εκφράζει την
προσωπική του/της
άποψη και
επιχειρηματολογεί με

Με κατάλληλες
οδηγίες,
ικανοποιητικά,
βάσει της εργασίας
που του/της έχει
ανατεθεί
επιχειρηματολογεί για
συγκεκριμένα θέματα.
Ικανοποιητικά
εκφράζει την
προσωπική του/της
άποψη υπέρ ή κατά

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
ικανοποιητικά
επιχειρηματολογεί για μια
ποικιλία θεμάτων.
Ικανοποιητικά υιοθετεί
διαφορετικές απόψεις και
διατυπώνει τα επιχειρήματά
του με σαφήνεια,
συνεκτικότητα και καλή
δομή, χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά μέσα.
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σαφήνεια,
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά
μέσα.
Ικανότητα
ερμηνευτική

Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
ικανοποιητικά
ερμηνεύει ένα
λογοτεχνικό ή μη
λογοτεχνικό κείμενο.
Επίσης,
ικανοποιητικά
αξιολογεί το κείμενο.

Ικανότητα
επιστημονική

Ικανοποιητικά
επιδεικνύει γνώσεις
των πιο σημαντικών
από τα βασικά
στοιχεία και τους
βασικούς όρους ενός
θέματος (κάνει
αναφορές σε
λογοτεχνικά στοιχεία
και
γραμματικοσυντακτικούς όρους).

(Γνώσεις
εξειδικευμένες και
ειδικού λεξιλογίου)
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και επιχειρηματολογεί με
σαφήνεια και
συνεκτικότητα,
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά
μέσα.
Με κατάλληλες
οδηγίες,
ικανοποιητικά
ερμηνεύει και κατανοεί
τα νοήματα ενός
λογοτεχνικού ή μη
λογοτεχνικού κειμένου
ή/και κάνει υποθέσεις
σχετικά με αυτό.
Επίσης, ικανοποιητικά
αξιολογεί το κείμενο.
Ικανοποιητικά
επιδεικνύει γνώσεις των
πιο σημαντικών από τα
βασικά στοιχεία και
τους βασικούς όρους
ενός θέματος (κάνει
αναφορές σε
λογοτεχνικά στοιχεία,
γραμματικοσυντακτικούς όρους και
γλωσσική ορολογία)
που, με την
καθοδήγηση του
διδάσκοντος,
συσχετίζει με άλλα
γνωστικά αντικείμενα
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Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
ικανοποιητικά
ερμηνεύει, κατανοεί τα
νοήματα ενός
λογοτεχνικού ή μη
λογοτεχνικού κειμένου
ή/και κάνει υποθέσεις
σχετικά με αυτό. Επίσης,
ικανοποιητικά αξιολογεί
το κείμενο και κάνει
αναφορές σε αυτό με
κριτική σκέψη.
Ικανοποιητικά
επιδεικνύει γνώσεις των
πιο σημαντικών στοιχείων,
εννοιών και όρων ενός
θέματος (κάνει αναφορές
σε λογοτεχνικές,
γραμματικοσυντακτικές,
γλωσσικές έννοιες, καθώς
και σε βασικές έννοιες
πραγματολογίας και
κοινωνιοψυχογλωσσολογίας). Επίσης, χωρίς
επιπλέον οδηγίες, τις
συσχετίζει με άλλα
γνωστικά αντικείμενα
(Ιστορία, Φιλοσοφία,
Αρχαία Ελληνικά κ.ά.).

Ικανότητα
γλωσσική
(επεξεργασίας
διαφόρων ειδών και
τύπων κειμένων)

Ικανότητα κριτικής
σκέψης

Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
ικανοποιητικά
αναλύει τα στοιχεία
ενός κειμένου ως προς
το περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας,
παράγει, επίσης, ένα
απλό δικό του/της
κείμενο για ένα θέμα
που σχετίζεται με την
καθημερινή του/της
ζωή, βάσει
συγκεκριμένης
εργασίας που
του/της έχει
ανατεθεί.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
ικανοποιητικά
ανταποκρίνεται σε
θέματα που
σχετίζονται με την
καθημερινή του/της
ζωή και αποδίδει
γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής
της διαδικασίας.

(Ιστορία, Φιλοσοφία,
Αρχαία Ελληνικά κ.ά.).
Με κατάλληλες
οδηγίες,
ικανοποιητικά
αναλύει τα στοιχεία
ενός κειμένου ως προς
το περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας,
παράγει ποικίλα δικά
του/της κείμενα βάσει
μιας εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
ικανοποιητικά
αναλύει τα στοιχεία ενός
κειμένου ως προς το
περιεχόμενο και το πλαίσιο
επικοινωνία και παράγει
μια μεγάλη ποικιλία
δικών του/της κειμένων.

Με κατάλληλες
οδηγίες,
ικανοποιητικά
ανταποκρίνεται σε
θέματα της
καθημερινής
πραγματικότητας και
αποδίδει γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
ικανοποιητικά
ανταποκρίνεται σε θέματα
της κοινωνικής
πραγματικότητας και
αποδίδει γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

Ικανοποιητικά κάνει
μία παρουσίαση, η

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
ικανοποιητικά

Αφορά μόνο την προφορική επίδοση
Ικανότητα στον
προφορικό λόγο

2017-06-D-20-el-2

Ικανοποιητικά κάνει
μια παρουσίαση, η
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οποία ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί και
σχετίζεται με την
καθημερινή του/της
ζωή, επικοινωνεί και
αρχίζει μια συζήτηση
σε ένα συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο. Διατυπώνει
σωστές προτάσεις με
λεξιλόγιο
ικανοποιητικό, αλλά
χωρίς ιδιαίτερη
ποικιλία.
5-5.9

Επαρκώς

E

κάνει μια δομημένη
παρουσίαση, η οποία
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας
συνθετικής εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί.
Επίσης, ικανοποιητικά
επικοινωνεί σε ποικίλα
επικοινωνιακά πλαίσια.
Διατυπώνει σωστές
προτάσεις με λεξιλόγιο
ικανοποιητικό, αλλά χωρίς
ιδιαίτερη ποικιλία, και
χρησιμοποιεί σε
ικανοποιητικό βαθμό
κατάλληλο ύφος.

Κατανοεί επαρκώς
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα. Με
κατάλληλες οδηγίες,
επαρκώς
αναγνωρίζει,
χρησιμοποιεί και
αναλύει τα γενικά και
τα επί μέρους σημαντικά
στοιχεία ενός κειμένου.
Με κατάλληλες
οδηγίες, επαρκώς
παράγει δομημένα
κείμενα, τα οποία
ανταποκρίνονται στις

Κατανοεί επαρκώς
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα.
Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
επαρκώς αναγνωρίζει,
χρησιμοποιεί και αναλύει
τα γενικά και τα επί μέρους
σημαντικά στοιχεία ενός
κειμένου.

Ικανότητες προφορικής και γραπτής επίδοσης
Ικανότητα
κατανόησης
γραπτού λόγου

Ικανότητα
διαδικασίας και
παραγωγής γραπτού
λόγου
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οποία ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις μιας
σαφώς καθορισμένης
με οδηγίες εργασίας,
επικοινωνεί και αρχίζει
συζητήσεις σε
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο. Διατυπώνει
σωστές προτάσεις με
λεξιλόγιο
ικανοποιητικό, αλλά
χωρίς ιδιαίτερη ποικιλία.

Kατανοεί επαρκώς
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
επαρκώς αναγνωρίζει
και χρησιμοποιεί τα
γενικά και τα
επιμέρους σημαντικά
στοιχεία ενός κειμένου.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
επαρκώς παράγει
δομημένα κείμενα, τα
οποία ανταποκρίνονται
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Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
επαρκώς
παράγει δομημένα κείμενα,
τα οποία ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις μιας

Ικανότητα
επιχειρηματολογίας

Ικανότητα
ερμηνευτική
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στις απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί και η
οποία αφορά την
καθημερινή του/της
ζωή. Διατυπώνει
επαρκώς σωστές
προτάσεις
χρησιμοποιώντας
κατάλληλο, αλλά
περιορισμένο λεξιλόγιο
και με συχνά
ορθογραφικά λάθη.

απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί με
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο. Διατυπώνει
επαρκώς σωστές
προτάσεις
χρησιμοποιώντας
κατάλληλο λεξιλόγιο,
αλλά περιορισμένο, και
με συχνά ορθογραφικά
λάθη.

Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
επαρκώς
επιχειρηματολογεί σε
θέματα που
σχετίζονται με την
καθημερινή του/της
ζωή. Επαρκώς
εκφράζει την
προσωπική του/της
άποψη και
επιχειρηματολογεί
χρησιμοποιώντας τα
επιχειρήματά του με
σαφήνεια και με τα
κατάλληλα γλωσσικά
μέσα.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
επαρκώς ερμηνεύει

Με κατάλληλες
οδηγίες, επαρκώς
επιχειρηματολογεί ,
βάσει της εργασίας
που του/της έχει
ανατεθεί, πάνω σε
συγκεκριμένα θέματα.
Επαρκώς εκφράζει την
άποψή του/της υπέρ ή
κατά και
επιχειρηματoλογεί με
σαφήνεια και
συνεκτικότητα,
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά
μέσα.
Με κατάλληλες
οδηγίες, επαρκώς
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συγκεκριμένης εργασίας
που του/της έχει ανατεθεί
με συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει
επαρκώς σωστές
προτάσεις
χρησιμοποιώντας
κατάλληλο, αλλά
περιορισμένο λεξιλόγιο και
με συχνά ορθογραφικά
λάθη.
Επιδεικνύει ασαφή
κατανόηση του
κατάλληλου ύφους.
Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
επαρκώς
επιχειρηματολογεί για μια
ποικιλία θεμάτων. Επίσης,
εκφράζει επαρκώς
διαφορετικές απόψεις και
επιχειρηματολογεί με
σαφήνεια, συνεκτικότητα
και σωστή δομή,
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα γλωσσικά μέσα.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
επαρκώς

Ικανότητα
επιστημονική
(Γνώσεις
εξειδικευμένες και
ειδικού λεξιλογίου)

Ικανότητα
γλωσσική
(επεξεργασίας
διαφόρων ειδών και
τύπων κειμένων)
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ένα λογοτεχνικό και μη
λογοτεχνικό κείμενο.
Επίσης, επαρκώς
αξιολογεί το κείμενο.

ερμηνεύει και κατανοεί
τα νοήματα ενός
λογοτεχνικού και μη
λογοτεχνικού κείμενου
ή/και κάνει υποθέσεις
σχετικά με αυτό.
Επίσης, επαρκώς
αξιολογεί το κείμενο.

Επαρκώς επιδεικνύει
κάποιες γνώσεις των
πιο σημαντικών από
τα πιο βασικά
στοιχεία και τους πιο
βασικούς όρους ενός
θέματος (κάνει
αναφορές σε
λογοτεχνικά στοιχεία
και
γραμματικοσυντακτικούς όρους).

Επαρκώς
επιδεικνύει
κάποιες γνώσεις των
πιο σημαντικών
στοιχείων και όρων ενός
θέματος (κάνοντας
αναφορές σε
λογοτεχνικά στοιχεία,
γραμματικοσυντακτικούς όρους και
γλωσσική ορολογία),
που, με κατάλληλες
οδηγίες, συσχετίζει με
άλλα γνωστικά
αντικείμενα (Ιστορία,
Φιλοσοφία, Αρχαία
Ελληνικά κ.ά.).

Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
επαρκώς αναλύει τα
στοιχεία ενός κειμένου
ως προς το
περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας,
παράγει, επίσης, ένα

Με κατάλληλες
οδηγίες, επαρκώς
αναλύει τα στοιχεία ενός
κειμένου ως προς το
περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας,
παράγει ποικίλα ως
προς το είδος και τον
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ερμηνεύει και κατανοεί τα
νοήματα ενός λογοτεχνικού
και μη λογοτεχνικού
κειμένου, κάνει υποθέσεις
σχετικά με αυτό. Επίσης
ικανοποιητικά αξιολογεί το
κείμενο και κάνει
αναφορές σε αυτό με
κριτική σκέψη.
Επαρκώς
επιδεικνύει κάποιες
γνώσεις των πιο
σημαντικών στοιχείων,
εννοιών και όρων ενός
θέματος (κάνει αναφορές
σε βασικές λογοτεχνικές,
γραμματικοσυντακτικές, γλωσσικές έννοιες,
καθώς και σε βασικές
έννοιες πραγματολογίας,
κοινωνιοψυχογλωσσολογίας). Επίσης, χωρίς
επιπλέον οδηγίες,
τις συσχετίζει με άλλα
γνωστικά αντικείμενα
(Ιστορία, Φιλοσοφία,
Αρχαία Ελληνικά κ.ά.).
Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
επαρκώς
αναλύει τα στοιχεία ενός
κειμένου ως προς το
περιεχόμενο και το πλαίσιο
επικοινωνίας και παράγει
μεγάλη ποικιλία δικών
του/της κειμένων.

Ικανότητα κριτικής
σκέψης

απλό δικό του/της
κείμενο για ένα θέμα
που σχετίζεται με
την καθημερινή
του/της ζωή, βάσει
συγκεκριμένης
εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί.
Με την καθοδήγηση
του διδάσκοντος,
επαρκώς
ανταποκρίνεται σε
θέματα που
σχετίζονται με την
καθημερινή του/της
ζωή και αποδίδει
γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής
της διαδικασίας.

τύπο δικά του/της
κείμενα, βάσει των
εργασιών που του/της
έχουν ανατεθεί.

Με κατάλληλες
οδηγίες, επαρκώς
ανταποκρίνεται σε
θέματα της
καθημερινής
πραγματικότητας και
αποδίδει γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

Αφορά μόνο την προφορική επίδοση
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Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
επαρκώς αταποκρίνεται σε
θέματα της κοινωνικής
πραγματικότητας και
αποδίδει γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

Ικανότητα στον
προφορικό λόγο

3-4.9

Ανεπαρκώς

F

Επαρκώς κάνει μια
παρουσίαση, η οποία
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας σαφώς
καθορισμένης με
οδηγίες εργασίας,
επικοινωνεί και αρχίζει
συζητήσεις σε ένα
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει σωστές
προτάσεις με
κατάλληλο, αλλά
περιορισμένο λεξιλόγιο.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
επαρκώς κάνει μια
δομημένη παρουσίαση, η
οποία ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας συνθετικής
εργασίας που του/της έχει
ανατεθεί. Επίσης,
επαρκώς επικοινωνεί και
αρχίζει συζητήσεις σε
ποικίλα επικοινωνιακά
πλαίσια. Διατυπώνει
σωστές φράσεις
χρησιμοποιώντας
κατάλληλο λεξιλόγιο, αλλά
περιορισμένο. Δεν
αντιλαμβάνεται ποιο είναι
το κατάλληλο ύφος που
του ζητείται.

Ανεπαρκώς κατανοεί
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα.
Ακόμη και με
(επιπλέον) κατάλληλες
οδηγίες, ανεπαρκώς
αναγνωρίζει τα γενικά
και τα επί μέρους
σημαντικά στοιχεία ενός
κειμένου.

Ανεπαρκώς,
κατανοεί λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα,
καθώς και ανεπαρκώς
αναγνωρίζει τα γενικά και
τα επί μέρους σημαντικά
στοιχεία ενός κειμένου.

Ικανότητες προφορικής και γραπτής επίδοσης
Ικανότητα
κατανόησης
γραπτού λόγου

2017-06-D-20-el-2

Επαρκώς κάνει μια
παρουσίαση, η οποία
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί
και σχετίζεται με την
καθημερινή του/της
ζωή, επικοινωνεί και
αρχίζει μια συζήτηση
σε ένα συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει επαρκώς
σωστές προτάσεις με
κατάλληλο, αλλά
περιορισμένο λεξιλόγιο

Ανεπαρκώς κατανοεί
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα.
Ακόμη και με την
(επιπλέον)
καθοδήγηση του
διδάσκοντος,
ανεπαρκώς
αναγνωρίζει τα γενικά
και τα επί μέρους
σημαντικά στοιχεία
ενός κειμένου.
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Ικανότητα
διαδικασίας και
παραγωγής γραπτού
λόγου

Ικανότητα
επιχειρηματολογίας

2017-06-D-20-el-2

Ακόμη και με
(επιπλέον)
καθοδήγηση του
διδάσκοντος, παράγει
ανεπαρκώς σύντομα
κείμενα, τα οποία να
ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί με
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο. Διατυπώνει
λανθασμένες
προτάσεις
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλο και πολύ
περιορισμένο
λεξιλόγιο, με έναν
σχετικά μεγάλο αριθμό
ορθογραφικών λαθών.
Ακόμη και με την
(επιπλέον)
καθοδήγηση του
διδάσκοντος,
ανεπαρκώς
επιχειρηματολογεί για
θέματα που
σχετίζονται με την
καθημερινή του/της
ζωή. Εκφράζει
ανεπαρκώς την
προσωπική του/της

Ακόμη και με
(επιπλέον) κατάλληλες
οδηγίες, ανεπαρκώς
παράγει κείμενα, τα
οποία να
ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί με
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο. Διατυπώνει
λανθασμένες προτάσεις
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλο και πολύ
περιορισμένο λεξιλόγιο.
Παρατηρείται ένας
σχετικά μεγάλος
αριθμός
γραμματοσυντακτικών
λαθών.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
ανεπαρκώς παράγει ένα
δομημένο κείμενο, το
οποίο ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της
συγκεκριμένης εργασίας
που του/της έχει ανατεθεί
και με συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει λανθασμένες
προτάσεις,
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλο και πολύ
περιορισμένο λεξιλόγιο.
Παρατηρείται ένας σχετικά
μεγάλος αριθμός
ορθογραφικών λαθών.
Αντιλαμβάνεται
ανεπαρκώς ποιο θα ήταν
το κατάλληλο ύφος που
του/της ζητείται.

Ακόμη και με
(επιπλέον) κατάλληλες
οδηγίες, ανεπαρκώς
επιχειρηματολογεί για
συγκεκριμένα θέματα
βάσει μιας εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί,
εκφράζει άποψη υπέρ
ή κατά και
επιχειρηματολογεί
χωρίς σαφήνεια και
συνεκτικότητας,

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
ανεπαρκώς
επιχειρηματολογεί για μια
ποικιλία θεμάτων,
υιοθετεί διαφορετικές
απόψεις ανεπαρκώς και
διατυπώνει τα
επιχειρήματά του/της
χωρίς σαφήνεια,
συνεκτικότητα και σωστή
δομή, χρησιμοποιώντας
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Ικανότητα
ερμηνευτική

Ικανότητα
επιστημονική
(Γνώσεις
εξειδικευμένες και
ειδικού λεξιλoγίου)

2017-06-D-20-el-2

άποψη και
επιχειρηματολογεί
χωρίς σαφήνεια,
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλα γλωσσικά
μέσα.
Ακόμη και με την
(επιπλέον)
καθοδήγηση του
διδάσκοντος,
ανεπαρκώς ερμηνεύει
ένα λογοτεχνικό ή μη
λογοτεχνικό κείμενο.
Επίσης, ανεπαρκώς
αξιολογεί το κείμενο.
Επιδεικνύει
ανεπαρκώς γνώσεις
των πιο σημαντικών
από τα βασικά
στοιχεία και τους
βασικούς όρους του
θέματος (κάνει
ανεπαρκείς αναφορές
σε λογοτεχνικά
στοιχεία και
γραμματικοσυντακτικούς
όρους).

χρησιμοποιώντας
ακατάλληλα γλωσσικά
μέσα.

ακατάλληλα γλωσσικά
μέσα.

Ακόμη και με
(επιπλέον) κατάλληλες
οδηγίες, ανεπαρκώς
ερμηνεύει και κατανοεί
τα νοήματα ενός
λογοτεχνικού ή μη
κειμένου και κάνει
υποθέσεις σχετικά με
αυτό. Επίσης,
ανεπαρκώς αξιολογεί
το κείμενο.
Επιδεικνύει
ανεπαρκώς γνώσεις
των πιο σημαντικών
στοιχείων και όρων του
θέματος
(κάνει ανεπαρκείς
αναφορές σε
λογοτεχνικά στοιχεία,
γραμματικοσυντακτικούς όρους και
γλωσσική ορολογία),
που συσχετίζει
ανεπαρκώς, ακόμη
και με κατάλληλες
οδηγίες,
με άλλα γνωστικά
αντικείμενα (Ιστορία,

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
ανεπαρκώς ερμηνεύει και
κατανοεί τα νοήματα ενός
λογοτεχνικού ή μη κειμένου
και κάνει υποθέσεις
σχετικά με αυτό. Επίσης,
ανεπαρκώς αξιολογεί το
κείμενο και κάνει
αναφορές σε αυτό με
κριτική σκέψη.
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Επιδεικνύει ανεπαρκώς
γνώσεις των πιο
σημαντικών στοιχείων,
εννοιών και όρων ενός
θέματος (κάνει ανεπαρκείς
αναφορές σε λογοτεχνικές,
γραμματοσυντακτικές,
γλωσσικές έννοιες, καθώς
και βασικές έννοιες
πραγματολογίας,
κοινωνιοψυχογλωσσολογίας), που, χωρίς
επιπλέον οδηγίες,
συσχετίζει ανεπαρκώς με
άλλα γνωστικά αντικείμενα
(Ιστορία, Φιλοσοφία,
Αρχαία Ελληνικά κ.ά.).

Ικανότητα
γλωσσική
(επεξεργασίας
διαφόρων ειδών και
τύπων κειμένων)

Ικανότητα κριτικής
σκέψης

2017-06-D-20-el-2

Ακόμη και με την
(επιπλέον)
καθοδήγηση του
διδάσκοντος,
ανεπαρκώς αναλύει
τα στοιχεία ενός
κειμένου ως προς το
περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας.
Παράγει ανεπαρκώς
ένα απλό δικό του/της
κείμενο βάσει μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί
και για ένα θέμα που
σχετίζεται με την
καθημερινή του/της
ζωή.
Ακόμη και με την
(επιπλέον)
καθοδήγηση του
διδάσκοντος,
ανεπαρκώς
ανταποκρίνεται σε
θέματα που
σχετίζονται με την
καθημερινή του/της
ζωή και αποδίδει
γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής
της διαδικασίας.

Φιλοσοφία, Αρχαία
Ελληνικά κ.ά.).
Ακόμη και με
(επιπλέον) κατάλληλες
οδηγίες, ανεπαρκώς
αναλύει τα στοιχεία ενός
κειμένου ως προς το
περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας.
Παράγει ανεπαρκώς,
ακόμη και με
(επιπλέον) οδηγίες,
περιορισμένα ως προς
το είδος και τον τύπο
δικά του/της κείμενα.

Ακόμη και με
(επιπλέον) κατάλληλες
οδηγίες, ανεπαρκώς
ανταποκρίνεται σε
θέματα της
καθημερινής
πραγματικότητας και
αποδίδει γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.
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Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
ανεπαρκώς αναλύει τα
στοιχεία ενός κειμένου ως
προς το περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας.
Παράγει ανεπαρκώς,
χωρίς επιπλέον οδηγίες,
περιορισμένα ως προς το
είδος και τον τύπο δικά του
/της κείμενα.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
ανεπαρκώς
ανταποκρίνεται σε θέματα
της κοινωνικής
πραγματικότητας και
αποδίδει γλωσσικά
ανεπαρκώς τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

Αφορά μόνο την προφορική επίδοση
Ικανότητα στον
Κάνει μια παρουσίαση
προφορικό λόγο
ανεπαρκώς, η οποία
δεν ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί και
σχετίζεται με την
καθημερινή του/της
ζωή. Ανεπαρκώς,
επικοινωνεί και αρχίζει
μια συζήτηση σε ένα
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει
λανθασμένες
προτάσεις
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλο και πολύ
περιορισμένο
λεξιλόγιο.

2017-06-D-20-el-2

Κάνει μια παρουσίαση
ανεπαρκώς, η οποία
δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας
σαφώς καθορισμένης
με οδηγίες εργασίας.
Ανεπαρκώς,
επικοινωνεί και
αρχίζει συζητήσεις σε
ένα συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο.
Διατυπώνει
λανθασμένες προτάσεις
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλο και πολύ
περιορισμένο λεξιλόγιο.
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Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
ανεπαρκώς κάνει μια
παρουσίαση δομημένη, η
οποία δεν ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις μιας
συνθετικής εργασίας.
Ανεπαρκώς, επικοινωνεί
και αρχίζει συζητήσεις σε
ποικίλα επικοινωνιακά
πλαίσια. Διατυπώνει
προτάσεις
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλο και πολύ
περιορισμένο λεξιλόγιο.
Αντιλαμβάνεται
ανεπαρκώς ποιο θα ήταν
το κατάλληλο ύφος που
του/της ζητείται.

0-2.9

Πολύ
Ανεπαρκώς

FX

Ικανότητες προφορικής και γραπτής επίδοσης
Ικανότητα
κατανόησης
γραπτού λόγου

Ικανότητα
διαδικασίας και
παραγωγής γραπτού
λόγου

2017-06-D-20-el-2

Πολύ ανεπαρκώς
κατανοεί λογοτεχνικά
και μη λογοτεχνικά
κείμενα. Ακόμη και
με την (επιπλέον)
καθοδήγηση του
διδάσκοντος, πολύ
ανεπαρκώς
αναγνωρίζει και
χρησιμοποιεί τα γενικά
και τα επί μέρους
σημαντικά στοιχεία
ενός κειμένου.
Ακόμη και με την
(επιπλέον)
καθοδήγηση του
διδάσκοντος, παράγει
πολύ ανεπαρκώς
σύντομα κείμενα, τα
οποία ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί με
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο. Διατυπώνει
λανθασμένες
προτάσεις
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλο και πάρα
πολύ περιορισμένο
λεξιλόγιο, με πολύ

Πολύ ανεπαρκώς
κατανοεί λογοτεχνικά και
μη λογοτεχνικά κείμενα.
Ακόμη και με
(επιπλέον) κατάλληλες
οδηγίες, δεν
αναγνωρίζει, τα γενικά
και τα επί μέρους
σημαντικά στοιχεία ενός
κειμένου.

Πολύ ανεπαρκώς κατανοεί
λογοτεχνικά και μη
λογοτεχνικά κείμενα,
καθώς και πολύ
ανεπαρκώς αναγνωρίζει
τα γενικά και τα επί μέρους
σημαντικά στοιχεία ενός
κειμένου.

Ακόμη και με
(επιπλέον) κατάλληλες
οδηγίες, πολύ
ανεπαρκώς
παράγει κείμενα, τα
οποία να
ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο. Διατυπώνει
λανθασμένες προτάσεις
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλο και πάρα
πολύ περιορισμένο
λεξιλόγιο. Παρατηρείται
ένας πολύ μεγάλος
αριθμός

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
πολύ ανεπαρκώς,
παράγει ένα δομημένο
κείμενο, το οποίο
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί με
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει λανθασμένες
προτάσεις,
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλο και πάρα πολύ
περιορισμένο λεξιλόγιο.
Παρατηρείται ένας πολύ
μεγάλος αριθμός
ορθογραφικών λαθών.
Αντιλαμβάνεται πολύ
ανεπαρκώς ποιο θα ήταν
το κατάλληλο ύφος που
του/της ζητείται.
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Ικανότητα
επιχειρηματολογίας

Ικανότητα
ερμηνευτική

Ικανότητα
επιστημονική
(Γνώσεις
εξειδικευμένες και
ειδικού λεξιλογίου)

2017-06-D-20-el-2

μεγάλο αριθμό
ορθογραφικών λαθών.
Ακόμη και με την
(επιπλέον)
καθοδήγηση του
διδάσκοντος, πολύ
ανεπαρκώς
επιχειρηματολογεί για
θέματα που
σχετίζονται με την
καθημερινή του/της
ζωή. Εκφράζει
πολύ ανεπαρκώς την
προσωπική του/της
άποψη και
επιχειρηματολογεί
χωρίς σαφήνεια,
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλα γλωσσικά
μέσα.
Ακόμη και με την
(επιπλέον)
καθοδήγηση του
διδάσκοντος, πολύ
ανεπαρκώς ερμηνεύει
ένα λογοτεχνικό ή μη
λογοτεχνικό κείμενο.
Επίσης πολύ
ανεπαρκώς αξιολογεί
το κείμενο.

Επιδεικνύει πολύ
ανεπαρκώς γνώσεις
των πιο σημαντικών
από τα βασικά
στοιχεία και τους
βασικούς όρους ενός
θέματος (κάνει πολύ

γραμματοσυντακτικών
λαθών.
Ακόμη και με
(επιπλέον) κατάλληλες
οδηγίες, πολύ
ανεπαρκώς
επιχειρηματολογεί σε
συγκεκριμένα θέματα
βάσει εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί,
εκφράζει άποψη υπέρ
ή κατά και
επιχειρηματολογεί
χωρίς σαφήνεια και
συνεκτικότητα,
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλα γλωσσικά
μέσα.
Ακόμη και με
(επιπλέον) κατάλληλες
οδηγίες, πολύ
ανεπαρκώς
ερμηνεύει και κατανοεί
τα νοήματα ενός
λογοτεχνικού ή μη
λογοτεχνικού κειμένου
και κάνει υποθέσεις
σχετικά με αυτό.
Επίσης, πολύ
ανεπαρκώς αξιολογεί
το κείμενο.
Επιδεικνύει πολύ
ανεπαρκώς γνώσεις
των πιο σημαντικών
στοιχείων και βασικών
όρων ενός θέματος
(κάνει πολύ ανεπαρκείς
αναφορές σε
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Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
πολύ ανεπαρκώς
επιχειρηματολογεί για μια
ποικιλία θεμάτων. Επίσης,
υιοθετεί διαφορετικές
απόψεις πολύ ανεπαρκώς
και διατυπώνει τα
επιχειρήματά του/της
χωρίς σαφήνεια,
συνεκτικότητα και σωστή
δομή, χρησιμοποιώντας
ακατάλληλα γλωσσικά
μέσα.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
πολύ ανεπαρκώς
ερμηνεύει και κατανοεί τα
νοήματα ενός λογοτεχνικού
ή μη λογοτεχνικού
κειμένου, και κάνει
υποθέσεις σχετικά με αυτό.
Επίσης, πολύ ανεπαρκώς
αξιολογεί το κείμενο και
κάνει αναφορές σε αυτό
με κριτική σκέψη.
Επιδεικνύει πολύ
ανεπαρκώς γνώσεις των
πιο σημαντικών στοιχείων,
εννοιών και όρων ενός
θέματος (κάνει πολύ
ανεπαρκείς αναφορές σε
λογοτεχνικές,

Ικανότητα
γλωσσική
(επεξεργασίας
διαφόρων ειδών και
τύπων κειμένων)

Ικανότητα κριτικής
σκέψης

2017-06-D-20-el-2

ανεπαρκείς αναφορές
σε λογοτεχνικά
στοιχεία και
γραμματικοσυντακτικούς όρους).

λογοτεχνικά στοιχεία,
γραμματικοσυντακτικούς όρους, γλωσσική
ορολογία) που
συσχετίζει πολύ
ανεπαρκώς, ακόμη και
με κατάλληλες
οδηγίες, με άλλα
γνωστικά αντικείμενα
(Ιστορία, Φιλοσοφία,
Αρχαία Ελληνικά κ.ά.).

Ακόμη και με την
(επιπλέον)
καθοδήγηση του
διδάσκοντος, πολύ
ανεπαρκώς αναλύει
τα στοιχεία ενός
κειμένου ως προς το
περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας,.
Παράγει πολύ
ανεπαρκώς ένα απλό
δικό του/της κείμενο
βάσει μιας
συγκεκριμένης
εργασίας που
του/της έχει ανατεθεί
και για ένα θέμα που
σχετίζεται με την
καθημερινή ζωή
του/της.
Ακόμη και με την
(επιπλέον)
καθοδήγηση του
διδάσκοντος, πολύ
ανεπαρκώς
ανταποκρίνεται σε
θέματα που
σχετίζονται με την

Ακόμη και με
(επιπλέον) κατάλληλες
οδηγίες, πολύ
ανεπαρκώς
αναλύει τα στοιχεία ενός
κειμένου ως προς το
περιεχόμενο και το
πλαίσιο επικοινωνίας.
Παράγει πολύ
ανεπαρκώς, βάσει
μιας συγκεκριμένης
εργασίας που του/της
έχει ανατεθεί, ακόμη
και με (επιπλέον)
οδηγίες πολύ
ανεπαρκώς ως προς το
είδος και τον τύπο δικά
του/της κείμενα.
Ακόμη και με
(επιπλέον) κατάλληλες
οδηγίες, πολύ
ανεπαρκώς
ανταποκρίνεται σε
θέματα της
καθημερινής
πραγματικότητας και
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γραμματικοσυντακτικές,
γλωσσικές έννοιες, καθώς
και βασικές έννοιες
πραγματολογίας,
κοινωνιοψυχογλωσσολογίας) που χωρίς
επιπλέον οδηγίες,
συσχετίζει πολύ
ανεπαρκώς με άλλα
γνωστικά αντικείμενα
(Ιστορία, Φιλοσοφία,
Αρχαία Ελληνικά κ.ά.).
Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
πολύ ανεπαρκώς αναλύει
τα στοιχεία ενός κειμένου
ως προς το περιεχόμενο
και το πλαίσιο
επικοινωνίας. Παράγει
πολύ ανεπαρκώς, χωρίς
επιπλέον οδηγίες, πολύ
ανεπαρκώς ως προς το
είδος και τον τύπο δικά
του/της κείμενα.

Χωρίς επιπλέον οδηγίες,
πολύ ανεπαρκώς
ανταποκρίνεται σε θέματα
της κοινωνικής
πραγματικότητας και
αποδίδει πολύ
ανεπαρκώς τα

καθημερινή του/της
ζωή και αποδίδει
γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής
της διαδικασίας.

αποδίδει γλωσσικά τα
αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας.

Αφορά μόνο την προφορική επίδοση
Ικανότητα στον
προφορικό λόγο
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Κάνει μια παρουσίαση
πολύ ανεπαρκώς, η
οποία δεν
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης εργασίας
που του έχει ανατεθεί και
η οποία σχετίζεται με
την καθημερινή του/της
ζωή. Πολύ ανεπαρκώς
επικοινωνεί και αρχίζει
μια συζήτηση, σε ένα
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Διατυπώνει λανθασμένες
προτάσεις,
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλο λεξιλόγιο.

Κάνει μια παρουσίαση
πολύ ανεπαρκώς, η
οποία δεν
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας σαφώς
καθορισμένης με
οδηγίες εργασίας.
Πολύ ανεπαρκώς
επικοινωνεί και αρχίζει
συζητήσεις σε
συγκεκριμένο
επικοινωνιακό
πλαίσιο. Διατυπώνει
λανθασμένες
προτάσεις,
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλο λεξιλόγιο.

43/91

Χωρίς επιπλέον
οδηγίες, πολύ
ανεπαρκώς κάνει μια
παρουσίαση, η οποία να
ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις μιας
συνθετικής εργασίας.
Πολύ ανεπαρκώς
επικοινωνεί και αρχίζει
συζητήσεις σε ποικίλα
επικοινωνιακά πλαίσια.
Διατυπώνει προτάσεις,
χρησιμοποιώντας
ακατάλληλο λεξιλόγιο.
Αντιλαμβάνεται πολύ
ανεπαρκώς ποιο είναι
το κατάλληλο ύφος
που του/της ζητείται.

ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
20ΧΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ Ι
Υπόδειγμα γραπτών εξετάσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 4 ΩΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
Α. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑ)
Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896). Γεννήθηκε στη Βιζύη της Ανατολικής Θράκης και πέθανε στην Αθήνα.
Σπούδασε Φιλοσοφία στη Γερμανία και δίδαξε στην Αθήνα. Έγραψε ποιήματα και διηγήματα ηθογραφικά
με αυτοβιογραφικά στοιχεία (Το αμάρτημα της μητρός μου, Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου, ΜοσκώβΣελήμ κ.ά.). Θεωρείται ο δημιουργός της ηθογραφίας στην Ελλάδα και το έργο του αντανακλά την
ευρωπαϊκή παιδεία του, τον πατριωτισμό και τη θρησκευτικότητά του.
Το μόνον της ζωής του ταξίδιον, Γεώργιος Βιζυηνός, Διηγήματα Β΄, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 1988,
σελ. 146-149.
Ένας παππούς περιέγραφε για πολλά χρόνια στον εγγονό του, ένα μικρό ραφτόπουλο, τις περιπέτειές
του. Ωστόσο, στο απόσπασμα αποδεικνύεται ότι η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική από αυτήν
που πίστευε το παιδί. Τα συναισθήματα αλλάζουν και η αλήθεια λάμπει, λίγο πριν από τον θάνατο του
παππού.
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– Και στης θάλασσας τον αφαλό, παππού, που βγαίνει η Φώκια και πιάνει τα καράβια,
και τα ρωτά για τον Αλέξανδρο τον βασιλέα; Κ’ εκεί δεν επήγες;
– Όχι, ψυχή μου! Κι’ αυτό με τ’ αφηγήθηκ’ η γιαγιά μου.
– Και το σπήλαιον, παππού, πού είν’ η Μάγισσα που μαρμαρώνει τους ανθρώπους,
κι’ εκεί δεν επήγες;
– Όχι, ψυχή μου! Η γιαγιά μου με τ’ αφηγήθηκε, η γιαγιά μου.
Απερίγραπτος είναι η αύξουσα έντασις της απογοητεύσεώς μου ανά πάσαν αυτού
απόκρισιν. Όλη λοιπόν η μεγάλη εκείνη ιδέα μου περί των ταξιδίων του παππού, όλη
μου η προς αυτόν υπόληψις και εμπιστοσύνη δια την κοσμογνωσίαν και πολυπειρίαν του περιωρίζετο έξαφνα εις τας διηγήσεις, δηλαδή τα παραμύθια, τα
οποία ήκουσεν από την μάμμην του, καθ’ ον χρόνον είχε την αφέλειαν να πιστεύει ο
πτωχός ότι ήτο θηλυκού και ουχί αρσενικού γένους! Απελπισία και αγανάκτησις κατείχε
την καρδίαν μου.
– Και τες βασιλοπούλες, παππού, και αυτές λοιπόν δεν τες είδες με τα μάτια σου; και
δεν έφαγες και δεν εκουβέντιασες μαζί των;
– Ποιες βασιλοπούλες, ψυχή μου;
–Να! αυτές που ερωτεύονται με τα ραφτόπουλα, και αρρωστούν από την αγάπη, και
στέλνουν τον πατέρα τους, τον βασιλέα με την κορώνα, να πάγει να παρακαλέσει τον
γαμβρό; Δεν θυμάσαι, που με τώλεγες; Δεν θυμάσαι την χρυσόμαλλη Νεράϊδα και τα
λευκονδυμένα νεραϊδόπουλα, που τραγουδούν, παππού, και γελούν και χωρατεύουν,
και ράφτουν τα νυφιάτικα, χωρίς ραφή και ράμμα;
– Αχ! ψυχή μου! είπεν ο γέρων τότε λυπημένος. Αυτό το άκουσα από την γιαγιά μου,
όταν μ’ εμάθαινε να κεντώ και να ράφτω! Μα θαρρώ, ψυχή μου, πως μήδ’ εκείνη δεν το
είδε με τα μάτια της!
Τούτο διέλυσε και την ελαχίστην μου πλάνην!... Εις το χαρέμιον της ΒαλιδέΣουλτάνας, όπισθεν του στρογγυλού ερμαρίου εν τω τοίχω, δεν μ’ επερίμενε λοιπόν
η βασιλοπούλα! Και δεν ήτον αυτή που μ’ έδιδε τα μοσχομυρισμένα εκείνα γλυκίσματα,
αλλά τις οίδε τι πιναρός, ρικνοπρόσωπος, πλατύστομος γέρο-Αράπης! Είχον δίκαιον οι
συμμαθηταί μου!
Αλλά λοιπόν αι κακουχίαι και τα βάσανα, όσα υπέστην, και όσα έμελλον να υποστώ,
με την γλυκείαν ελπίδα, να επιστρέψω ποτέ εις το χωρίον μου με μίαν βασιλοπούλαν εις
το πλευρόν μου, επήγαιναν εις τα χαμένα; επήγαν δια τίποτε; Καλά, παππού! Αν με διεις
και συ ποτέ να ξαναπιάσω βελόνι, πες πως είμαι θηλυκός και δεν το ξεύρω!
Και τον ενδιάθετον τούτον λόγον ητοιμαζόμην να προφέρω, ελέγχων συνάμα τον
παππούν, διότι έγινεν αιτία να υπάγω εις την Πόλιν να κακουχηθώ επί ματαίω. Αλλ’ότε,
υψώσας τους οφθαλμούς, είδον τον παππούν με το ονειροπολούν αυτού βλέμμα
διαρκώς προσηλωμένον μακράν επί του κωνοειδούς εκείνου χώματος, από του οποίου
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ήλπισέ ποτε να εισέλθει εις τα ουράνια, δεν ηξεύρω ποία μυστηριώδης δύναμις
εδέσμευσε την φωνήν επί της γλώσσης μου.
Ο ήλιος είχε κατέλθει πολύ χαμηλότερα προς την δύσιν. Πάσα ύπαρξις, πάσα
εκδήλωσις ζωής απεσύρετο σιγαλά και βραδέως προς τα ενδοτέρω της πόλεως.
Η έκφρασις της χωριογραφίας μοι εφάνη τώρα μελαγχολικωτέρα, θλιβερωτέρα. Η
καρδία μου εταράχθη εκ νέου. Μεταξύ της φυσιογνωμίας της σκηνής και της εκφράσεως
του ωχρού και μαραμένου του παππού προσώπου, όπως εφωτίζετο υπό των
τελευταίων του ηλίου ακτίνων, υπήρχε τόση ομοιότης, τόση στενή συγγένεια!...
Ο καϋμένος ο παππούς! εσκέφθην προς εμαυτόν, επάλαισε κ’ ενίκησε τον άγγελον
χωρίς της βοηθείας μου, αλλά εξηντλήθη και αδυνάτησε τόσο πολύ, που, αν
ξανακυλήσει, έτσι, καθώς είναι κανείς δεν τον γλυτώνει.
– Άρχισε να κάμνει κρύο, ψυχή μου – Είπεν ο γέρων έξαφνα – Έλα να πάμε.
[. ..]. Τη δε πρωία της επιούσης […]. Μόλις αφυπνίσθην και έδραμον εις την οικίαν του
αγαπητού μου πάππου. Αλλ’ οποία διαφορά από της χθες μέχρι σήμερον!
Πλήθος συγγενών και οικείων συνωστίζοντο σοβαροί και άφωνοι εις την αυλήν, εις το
κατώγειον εις την σάλαν της γιαγιάς, εν τω μέσω της οποίας έκειτο μακρύς ο παππούς.
Εφαίνετο πως δεν εξύπνησεν ακόμη.
Βαθεία ειρήνη εβασίλευεν επί της μορφής του. Μία υπερκόσμιος αίγλη, εν είδει
μειδιάματος βαθμηδόν αποσβεννυμένου έπαιζε με τα χαρακτηριστικά του προσώπου
του.
Η γιαγιά με τας χείρας θηλυκωμένας περί τα γόνατά της, με το απελπισμένον της
βλέμμα απλανές, επί της όψεως του παππού, εκάθητο ωχρά, βωβή, ακίνητος ως
απολιθωμένη παρά το πλευρόν του. Η ταλαίπωρος! Τι δεν θα έδιδεν όπως τον
εμποδίσει από τούτο το ταξίδιον. Διότι το μειδίαμα του παππού ήτον η λάμψις, ην έσυρεν
οπίσω της η προς τον ουρανόν αποδημούσα ψυχή του.
Διότι ο καϋμένος ο παππούς συνεπλήρωνεν αληθώς τώρα το μόνον της ζωής του
ταξίδιον.
(Λέξεις 721)
ΕΡΩΤΗΣΗ:
1α. Ποιος αφηγείται και ποιο είναι το είδος της αφήγησης στο κείμενο που έχετε; Τι πετυχαίνει ο
συγγραφέας με αυτή την επιλογή του; Να αιτιολογήσετε κατάλληλα την απάντησή σας.
Μον. 20
1β. «Διότι ο καϋμένος ο παππούς συνεπλήρωνεν αληθώς τώρα το μόνον της ζωής του ταξίδιον.» (σειρές
63-64). Να ερμηνεύσετε το συγκεκριμένο χωρίο.
Μον. 30
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Β. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Χρυσάνθη Λαΐου-Αντωνίου. Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Νομικής με μεταπτυχιακές σπουδές σε
Ευρωπαϊκά θέματα. Ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ), δημιουργός
του πρώτου δικτύου Αγροτικών Γυναικείων Συνεταιρισμών στην Ελλάδα και μέλος Εθνικών και Διεθνών
Επιτροπών για θέματα γυναικών.
Χρυσάνθη Λαΐου-Αντωνίου, «Το μέλλον του τουρισμού», (διασκευή), Εφημερίδα Το Βήμα,
(ηλεκτρονική έκδοση), 1-8-1999.
Το μέλλον του τουρισμού
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Στη σημερινή κινητικότητα των λαών ο τουρισμός αποκτά για την Ευρώπη μια νέα
διάσταση, πέρα από το συμβατικό περιεχόμενό του ως πηγής εθνικού εισοδήματος για τις
ελκυστικές τουριστικά χώρες και ως αγαθού ποιότητας ζωής για τους τουρίστες. Ο
τουρισμός αποτελεί μια ευκαιρία προσέγγισης των κατοίκων της Ευρώπης, καθώς και των
κοινωνιών που αναπτύσσονται στα πλαίσια της Ευρώπης και οι οποίες έχουν διαφορετικές
πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις.
Αρχίζει να γίνεται συνείδηση ότι η ανάπτυξη των ήπιων μορφών τουρισμού, ο τουρισμός
στον αγροτικό χώρο και ιδιαίτερα ο αγροτουρισμός, που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία
του σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, είναι οι πλέον κατάλληλες μορφές
τουρισμού που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη γνωριμία και επικοινωνία των
κατοίκων της Ευρώπης, στην καλύτερη επαφή των κατοίκων της Ευρώπης με τον φυσικό
πλούτο της και στη συνειδητοποίηση ότι οι φυσικοί πόροι αυτής της ηπείρου πρέπει να
προστατευθούν, όχι μόνο για τους σημερινούς κατοίκους αλλά και για τις επόμενες γενιές.
Ο «αγροτικός τουρισμός» και ο «αγροτουρισμός» αποτελούν για την Ευρώπη μια
προσπάθεια να συγκρατηθεί και να αναχαιτισθεί η επιθετικότητα του «βιομηχανοποιημένου
τουρισμού», να ενταχθούν οι αγροτικές κοινωνίες σε έναν αναλογικότερο καταμερισμό του
εθνικού τουριστικού εισοδήματος, να εξασφαλίσουν οι αγρότες συμπληρωματικό εισόδημα,
να αναβιώσουν οι παραδοσιακοί οικισμοί, να προταχθεί η πολιτιστική κληρονομιά στο
τουριστικό αγαθό, να μετατραπεί ο τουρίστας σε περιηγητή, οδοιπόρο και ταξιδιώτη, να
εξανθρωπιστούν οι σχέσεις του επισκέπτη με τους κατοίκους της χώρας και όλοι μαζί να
γίνουν ευαίσθητοι στην αξία της φύσης και των πόρων της, ανεξάρτητα από εθνικότητα.
Ο τουρισμός γενικά, κυρίως σε χώρες μικρές σαν την Ελλάδα, αποτελεί μια δραστηριότητα
που εντάσσεται στις προσπάθειες οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, περιέχει όμως πολλά
στοιχεία αστάθειας στις σχέσεις ανθρώπου και περιβάλλοντος και περικλείει πολλούς
κινδύνους. Ας θυμηθούμε ότι σε μικρές κοινωνίες (π.χ. νησιά) ο ανθρώπινος πληθυσμός
στην τουριστική περίοδο μπορεί και να δεκαπλασιαστεί, με όλα τα επακόλουθα αυτής της
αύξησης για τους τοπικούς φυσικούς πόρους, τους ρυθμούς ζωής της συγκεκριμένης
κοινότητας και τον πολιτισμό της. Η συμβατική λύση που δίνει ο βιομηχανοποιημένος
τουρισμός είναι κατ' ανάγκη επιθετική. Μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα βιάζουν
πολλές φορές το περιβάλλον, «πακέτα» για την καλύτερη «εκμετάλλευση» των τουριστών
ετοιμάζονται κ.ά.
Ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα διδάσκει πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα
αγροτουρισμού σε μια νέα περιοχή. Από την ως σήμερα εμπειρία και σύμφωνα με την
έκθεση του εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Henri Grolleau, το πιο
επιτυχημένο πρόγραμμα δομημένου αγροτουρισμού έχει αποδειχθεί το δίκτυο των
Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών, που ξεκίνησε το 1983 ως ιδέα και
πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ισότητας των δύο φύλων. ΄Ανοιξε τον δρόμο σε πολλούς
νέους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Αρκετές αναπτυξιακές
εταιρείες που στηρίζονται από τις περιφέρειες, τις νομαρχίες και την τοπική αυτοδιοίκηση
καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις με παραδοσιακούς ξενώνες, αγροτοβιοτεχνικές και
αγροτοοικοτεχνικές μονάδες έχουν προωθήσει επιτυχημένα προγράμματα τα οποία
δείχνουν ότι ο αγροτουρισμός συμβάλλει θετικά στη βιώσιμη περιφερειακή οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη, εξασφαλίζει αυταπασχόληση και προσωπικό εισόδημα
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για νέους και γυναίκες, συμβάλλει στη
διαφύλαξη του περιβάλλοντος, αναδεικνύει και διατηρεί την πολιτιστική κληρονομιά και
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αξιοποιεί τα τοπικά αγροτικά προϊόντα.
(Λέξεις 497)
ΕΡΩΤΗΣΗ:
1α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου, σε 120 περίπου λέξεις.
(Μον. 10)
1β. Τι προσφέρουν, κατά τη γνώμη σας, τα ταξίδια αναψυχής και οι περιηγήσεις στους νέους
ανθρώπους; Ποιες προτάσεις έχετε, ώστε τα ταξίδια να προσφέρουν ψυχαγωγία και πνευματική
καλλιέργεια; Πώς μπορούν να επωφεληθούν οι μαθητές, από τη συμμετοχή τους σε σχολικές εκδρομές και
προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα άρθρο 600 λέξεων, το
οποίο θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας.
(Μον. 40)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
Α. 1. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑ)
Κωνσταντίνος Θεοτόκης (1872-1923). Γεννήθηκε και πέθανε στην Κέρκυρα, σπούδασε στο Παρίσι,
μιλούσε πέντε ξένες γλώσσες και γνώριζε καλά Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά. Ήταν άνθρωπος
προοδευτικών ιδεών και πρωτοπόρος του κοινωνικού διηγήματος και μυθιστορήματος (Η Τιμή και το
Χρήμα, Ο Κατάδικος, Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα, Οι Σκλάβοι στα Δεσμά τους). Επίσης, έγραψε
ποικίλα αφηγήματα, σονέτα και μετέφρασε στα νεοελληνικά Αριστοφάνη, Βιργίλιο και ξένους συγγραφείς.
Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα, Κων/νος Θεοτόκης, εκδόσεις Δωρικός, Αθήνα, 1996, σελ. 139142.
Το έργο αυτό, που έχει ως θέμα τη θέση του μόνου και αδύνατου στην κοινωνία ατόμου. Ο Καραβέλας,
όταν πεθαίνει η γυναίκα του, βρίσκεται εντελώς μόνος, τα χάνει όλα, την περιουσία του, την υπόληψη και
την αξιοπρέπειά του. Η ζωή του καθορίστηκε από το πάθος του για μια νέα παντρεμένη γυναίκα, τη Μαρία,
με ακραία έκφραση τη σκληρή στάση του απέναντι στην άρρωστη και ετοιμοθάνατη γυναίκα του. Στη
συνέχεια, προβληματιζόμενος για την αιτία ξεπεσμού του και για τον τρόπο που του φέρθηκαν οι άνθρωποι
κατέληξε ότι αυτό οφειλόταν στην αδυναμία του να αντισταθεί και να προκαλέσει πόνο στους άλλους.
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Τώρα ο γέρος εσταμάτησε κάτου από τη κληματαριά του σπιτιού τους, κι έδεσε εκεί
το ζώο, κι εκοίταξε περίεργα ολόγυρά του. Ο τόπος είχε αλλάξει. Το παλιό του το σπίτι
δεν ήταν πλια στη θέση του, και στο ίδιο μέρος, εσηκωνότουν περήφανο το καινούριο
το χτίριο με τα δύο παράθυρά του. Έμεινε μία στιγμή αναποφάσιστος, και στο τέλος
εκούνησε με αδιαφορία το κεφάλι. Κι ο Αργύρης τον εζύγωσε τότες βαρύς βαρύς και
χαμογελώντας με το ωχρό του χείλι, τον εκαλησπέρισε∙ μα ο γέρος δεν του αποκρίθηκε.
─ Πού ήσουνα, Θωμά; τον ερώτησε∙ εμείς ερίξαμε το σπίτι σου, το ξαναχτίσαμε
παλάτι, και δεν ήσουν εδώ! Και κοιτάζοντάς τον, με κακοφανισμό, ξακολούθησε σοβαρά:
Σε τι κατάσταση είσαι σκισμένος, λερωμένος, ελεεινός…
πώς εγίνηκες έτσι; Είναι να φορείς αυτά τα ρούχα; ή το κάνεις επίτηδες για να μας
ντροπιάζεις;
─ Ναι του απάντησε, σφίγγοντας τα χαλασμένα δόντια του και κοιτάζοντάς τον με
πάθος.
─ Μα πού ήσουνε τόσες μέρες; του ξανάπε ο Αργύρης αλλάζοντας κουβέντα.
─ Ωχ, είπε αναστενάζοντας ο γέρος τι ζωή ήτανε αυτή εδώ μέσα στο σπίτι σας…
Τα παιδιά σας, όλα, κι αυτή η Όλγα, πόσα μου κάνατε… Κι η Μαρία μ’ εφαρμάκωσε, κι η
ισόβια πρόσοδο δε χαλιέται, κι εγίνηκα κακός, κι εκόλασα την ψυχή μου! Είναι όλα δικά
σας που να μην τα χαρείτε… Κι εχτίσατε το σπίτι μου, σαν να ’χα πεθάνει κι όλας, χωρίς
να μου πάρετε ούτε το ερώτημα… Κι έφυγα από δω, κι επήγα στα ανιψίδια μου, και με
διώξανε με το δίκιο τους. Είναι άνθρωποι φτωχοί, αλλά τίμια παιδιά και καλά. Κι εδώ πάλε
όλο Καραβέλα, και δώσ’ του Καραβέλα, και δώσ’ του!... Ω αδικητάδες! Όλη μέρα, όλη
μέρα, και νύχτα… Κι έδωκα μία κι έφυγα με το γάιδαρό μου τον κακομοίρη. Κι ηθέλησα
να μπω στο φτωχοδοχείο, στη χώρα και δε με δεχτήκανε ουδέ κει γιατί δεν είμαι, λένε,
φτωχός… Και δεν επούλησα το γάιδαρό μου, γιατί ήτανε το μοναχό που μου απόμενε
στον κόσμο και δε μ’ επίκραινε… Κι εβγήκα να ζητιανέψω στη χώρα, και κανένας δε μου
’δινε τίποτα, τίποτα, τίποτα… γιατί είμαι δυνατός και μπορώ ακόμα να δουλέψω… Κι
εκόντεψε να ψοφήσω της πείνας κι εγώ κι ο γάιδαρός μου ο κακομοίρης… Και τι να κάμω!
Να ’μαι πάλε εδώ, στα χέρια σας
… Ήρθα για να τελειώσω εδώ τη ζωή μου… Το κρίμα μου όμως θα σας κυνηγάει.
─ Ησύχασε, τον αντίκοψε ο Αργύρης έλα να φας να πιεις, να χορτάσεις.
Θα ζήσεις καλά μαζί μας, Θωμά θα ’σαι φρόνιμος, και κανένας δεν θα σε πειράξει. Το σπίτι
σου το ρίξαμε, το κάμαμε παλάτι, μα θα ’ναι δικό σου, θα κατοικήσεις μέσα ώστε ζεις…
Για την ώρα σού βάλαμε σ’ αυτό το μαγαζί το κρεβάτι σου. Πάμε…
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Ο Καραβέλας χαμογέλασε αδιάφορα και ακολούθησε τον Αργύρη στο ακάμωτο
σπίτι, λησμονώντας για μια στιγμή την απόφασή του. Η Μαρία ήταν στην πόρτα. Την
εκοίταξε βαρύθυμος, αναστέναξε κι εβάλθηκε να τρέμει.
Στην άκρη του χειλιού της είδε σαν ένα χαμόγελο, που η γυναίκα, θυμωμένη με τον
εαυτό της, επάσκισε να το κρύψει, κι ενόμισε πως ήθελε πάλι να τον κοροϊδέψει, όπως
κι όλοι οι άλλοι χωριανοί του από τη στιγμή που ’χε πατήσει το χωριό.
(Λέξεις 533)
Α. 2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΠΟΙΗΜΑ)
O Γιάννης Ρίτσος (1909 - 1990) είναι ένας από τους μεγαλύτερους Νεοέλληνες ποιητές. Το ποίημα «Ἡ
Σονάτα τοῦ Σεληνόφωτος » (1956) πήρε το πρώτο Κρατικό Βραβείο ποίησης.
Γιάννης Ρίτσος, « Ἡ Σονάτα τοῦ Σεληνόφωτος », Τέταρτη Διάσταση, εικοστή πρώτη έκδοση, εκδόσεις
Κέδρος, Αθήνα, 2003, στίχοι 186-227 (σελ. 51-52).
Ο ποιητής επανατοποθετείται απέναντι στον κόσμο. Η Σονάτα του Σεληνόφωτος, από τα πιο αγαπημένα
και γνωστά κείμενα του Ρίτσου, είναι ένας σκηνικός μονόλογος, μια «εκ βαθέων» εξομολόγηση, μια
παρατεταμένη ικεσία για ζωή κι ελπίδα, μέσα από ροή παραστάσεων και συμβόλων. Παρών είναι και
ένας νέος, βουβό πρόσωπο, που ακούει χωρίς να αντιδρά.
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Συχνά πετάγομαι στό φαρμακεῖο ἀπέναντι γιά καμμιάν ἀσπιρίνη,
ἄλλοτε πάλι βαριέμαι καί μένω μέ τόν πονοκέφαλό μου
ν' ἀκούω μές στούς τοίχους τόν κούφιο θόρυβο πού κάνουν οἱ σωλῆνες
τοῦ νεροῦ,
ἤ ψήνω ἕναν καφέ, καί, πάντα ἀφηρημένη,
ξεχνιέμαι κ' ἑτοιμάζω δυό — ποιός νά τόν πιεῖ τόν ἄλλον; —
ἀστεῖο ἀλήθεια, τόν ἀφήνω στό περβάζι νά κρυώνει
ἤ κάποτε πίνω καί τόν δεύτερο, κοιτάζοντας ἀπ' τό παράθυρο τόν πράσινο
γλόμπο τοῦ φαρμακείου
σάν τό πράσινο φῶς ἑνός ἀθόρυβου τραίνου πού ἔρχεται νά μέ πάρει
μέ τά μαντίλια μου, τά στραβοπατημένα μου παπούτσια, τή μαύρη
τσάντα μου, τά ποιήματά μου,
χωρίς καθόλου βαλίτσες — τί νά τίς κάνεις;
Ἄφησέ με νἄρθω μαζί σου.
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Ἄ, φεύγεις; Καληνύχτα. Ὄχι, δέ θἄρθω. Καληνύχτα.
Ἐγώ θά βγῶ σέ λίγο. Εὐχαριστῶ. Γιατί, ἐπιτέλους, πρέπει
νά βγῶ ἀπ' αὐτό τό τσακισμένο σπίτι.
Πρέπει νά δῶ λιγάκι πολιτεία, — ὄχι, ὄχι τό φεγγάρι —
τήν πολιτεία μέ τά ροζιασμένα χέρια της, τήν πολιτεία τοῦ μεροκάματου,
τήν πολιτεία πού ὁρκίζεται στό ψωμί καί στή γροθιά της
τήν πολιτεία πού ὅλους μᾶς ἀντέχει στή ράχη της
μέ τίς μικρότητές μας, τίς κακίες, τίς ἔχτρες μας,
μέ τίς φιλοδοξίες, τήν ἄγνοιά μας καί τά γερατειά μας, —
ν' ἀκούσω τά μεγάλα βήματα τῆς πολιτείας,
νά μήν ἀκούω πιά τά βήματά σου
μήτε τά βήματα τοῦ Θεοῦ, μήτε καί τά δικά μου βήματα. Καληνύχτα.
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(Λέξεις 221)
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ο ποιητής Τάκης Καρβέλης αναφέρει ότι ο Θεοτόκης φώτισε τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων του
χωριού, που το χρήμα και το συμφέρον διαστρέβλωσε και αλλοίωσε τους χαρακτήρες τους. Στόχος του
συγγραφέα ήταν να αναδείξει τις πληγές των ανθρώπων και να αναταράξει συνειδήσεις, όχι να τις
εφησυχάσει.
Να σχολιάσετε αυτή την άποψη, συνδέοντάς την με την κοινωνική και ιδεολογική τοποθέτηση του
συγγραφέα Κων. Θεοτόκη. Επίσης, αφού ερμηνεύσετε το απόσπασμα του ποιήματος, να βρείτε και να
σχολιάσετε τρεις ομοιότητες και τρεις διαφορές ανάμεσα στα δύο αυτά λογοτεχνικά έργα.
Μον. 50
B. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Μπ. Ντάβου. Καθηγήτρια στο τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια του
Εργαστηρίου Ψυχολογικών Εφαρμογών & Επικοινωνιακού Σχεδιασμού. Έχει ευρύ ερευνητικό και διδακτικό
έργο στον τομέα της γνωστικής ψυχολογίας (ζητήματα επικοινωνίας, επιδράσεις των ασυνείδητων
διεργασιών στην ανθρώπινη σκέψη και συμπεριφορά, αγωγή και εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας κ.ά.).
“Η προσοχή, η σημασία και το νόημα της πληροφορίας”, (διασκευή), Μπ. Ντάβου, Οι διεργασίες
της σκέψης στην εποχή της πληροφορίας, Θέματα γνωστικής ψυχολογίας και επικοινωνίας,
Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2000, σελ. 462-470.
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Η ανάγκη να κατανοούμε τον κόσμο υπαγορεύεται από τον αγώνα της επιβίωσης.
Ανεξάρτητα από το αν το νόημα της επιβίωσης θα οριστεί ως ένα προσωπικό,
διυποκειμενικό ή κοινωνικό δημιούργημα, η έλλειψή του δημιουργεί αβεβαιότητα.
Πληροφορίες που είναι ακατανόητες δεν είναι δυνατό να υποβληθούν σε επεξεργασία,
δεν μπορούν δηλαδή να υποταχτούν και να ελεγχθούν από τον άνθρωπο. Στον
προαιώνιο αγώνα του ανθρώπου να επιβάλει τάξη στον κόσμο, ώστε να μπορεί να
ελέγχει την τύχη του, ό,τι δεν κατανοείται και δεν κατατάσσεται, απειλεί με απώλεια
ελέγχου των καταστάσεων. Πληροφορίες που είναι αποσπασματικές, ελλιπείς ή χωρίς
νόημα συμβάλλουν στην αβεβαιότητα και την απειλή απώλειας του ελέγχου. Φαίνεται
πως ο άνθρωπος είναι προδιαγεγραμμένος να τείνει να προβάλει νόημα σε πληροφορίες
που φαίνονται κενές νοήματος ή ελλιπείς, ώστε να μπορέσει να τις υποτάξει (τις
πληροφορίες) και να τις επεξεργαστεί. Παράδειγμα αυτής της τάσης είναι οι προλήψεις,
που δεν είναι παρά μια αυθαίρετη απόδοση νοήματος (σε επίπεδο προσωπικό,
κοινωνικό ή πολιτισμικό). Οι προλήψεις συνιστούν μια αυθαίρετη ερμηνεία φαινομένων
και αντικειμένων που φαίνονται ανεξήγητα, βάσει της οποίας ο άνθρωπος ελπίζει να τα
προβλέψει και να τα ελέγξει.
Η προσοχή του ατόμου είναι στενά συνδεδεμένη με το νόημα των πληροφοριών και
είναι, συνεπώς, αυτονόητο ότι οι πληροφορίες που έλκουν την προσοχή κάθε
υποκειμένου είναι κυρίως εκείνες που περιέχουν κάποιο προσωπικό νόημα. Η
σημασιολογική σύνδεση των πληροφοριών, η οποία βασίζεται στο νόημα που έχουν οι
πληροφορίες για το άτομο είναι καθοριστικός παράγοντας για τον συσχετισμό και την
οργάνωση των πληροφοριών, την απόκτηση γνώσεων και την εμβάθυνση σε αυτές. Η
οργάνωση των πληροφοριών είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική και η επίδρασή της
στην επικοινωνιακή δραστηριότητα διαφέρει και εξαρτάται από το διαφορετικό νόημα
που αποδίδεται από κάθε άτομο στις πληροφορίες που δέχεται. Από το ίδιο κείμενο, την
ίδια εκπομπή, το ίδιο κινηματογραφικό έργο, το ίδιο μουσικό κομμάτι, συγκρατεί καθένας
διαφορετικά πράγματα, αναλόγως με το προσωπικό νόημα που είχαν γι' αυτόν. Από την
άλλη πλευρά, και στο βαθμό που το προσωπικό νόημα εξαρτάται από υποκειμενικές
ανάγκες και αξίες, μια εικονική ομοιογένεια αναγκών και αξιών μπορεί να μειώσει ακόμη
και αυτές τις διαφοροποιήσεις του προσωπικού νοήματος.
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Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η στενή σχέση νοήματος και προσοχής αξιοποιείται
στο έπακρο από τις διάφορες διαφημιστικές στρατηγικές. Μια μικρή ασάφεια στις
πληροφορίες που δίνονται από ένα διαφημιστικό μήνυμα, κινητοποιεί την προσοχή του
παραλήπτη και τον προκαλεί να τις οργανώσει με τον δικό του τρόπο, προκειμένου να
τις κατανοήσει. Έτσι, δημιουργείται για τον διαφημιζόμενο ένα διπλό όφελος, το οποίο
βασίζεται στην ανάγκη του ανθρώπου να μειώνει την αβεβαιότητα. Κατά την απόδοση
της ερμηνείας από τον παραλήπτη ενός αφηρημένου διαφημιστικού μηνύματος,
αυξάνονται οι πιθανότητες προβολής μιας ποικιλίας προσωπικών αναγκών που θα
μπορούσαν να καλυφθούν από το διαφημιζόμενο προϊόν. Συνεπώς, η διαφήμιση πρέπει
να έχει τόση ασάφεια, ώστε να αναζητά την ερμηνεία της και τόση γενικότητα, ώστε να
επιτρέπει την προβολή ενός προσωπικού νοήματος. Όταν οι πληροφορίες έχουν μια
ασαφή οργάνωση, επιτρέπουν στον παραλήπτη να προβάλει τη δική του υποκειμενική
ερμηνεία, η οποία θα βρίσκεται κοντύτερα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του, έτσι
ώστε το προϊόν να φαίνεται οικείο και χρήσιμο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό
καταναλωτών.
Όταν το άτομο αισθάνεται ότι κάποιες πληροφορίες το “αγγίζουν”, τότε αυτές οι
πληροφορίες συνδέονται περισσότερο με όσα έχει ήδη γνωρίσει, βιώσει ή αισθανθεί. Οι
εντυπωσιακοί τίτλοι στον τύπο ή τα εντυπωσιακά τρέιλερ στην τηλεόραση, που
δημιουργούν απευθείας αναφορές στο προσωπικό “συμφέρον” του καταναλωτή (π.χ.
“Παγώνουν οι μισθοί”), δημιουργούν τις προϋποθέσεις έλξης της προσοχής και
διατήρησης της πληροφορίας για περαιτέρω επεξεργασία, πράγμα το οποίο βεβαίως
απαιτεί την ανάγνωση του κειμένου ή την παρακολούθηση της σκηνής που ακολουθεί
(ασχέτως από το αν τα περιεχόμενα, ελάχιστα συνδέονται εντέλει με τις πληροφορίες
που προηγήθηκαν με στόχο την έλξη της προσοχής). Έτσι, με τους κατάλληλους
χειρισμούς μπορεί να κατευθυνθεί η προσοχή του υποκειμένου σε συγκεκριμένα θέματα
και να αποτραπεί από άλλα, τα οποία αν και “καλύφθηκαν” (όπως το απαιτούν οι σχετικοί
λόγοι δεοντολογίας) πέρασαν στα “ψιλά” ή στα “γρήγορα”, αναλόγως του μέσου
επικοινωνίας.
(Λέξεις 647)
ΕΡΩΤΗΣΗ:
1α. "Η ανάγκη να κατανοούμε τον κόσμο υπαγορεύεται από τον αγώνα της επιβίωσης” (σειρά 1η):
Πώς κατανοείτε το περιεχόμενο της πρότασης αυτής; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε 300 περίπου
λέξεις, αξιοποιώντας και στοιχεία του κειμένου.
(Μον. 25)
1β. Να καταγράψετε τα δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου και να αναφέρετε τον τρόπο
ανάπτυξής της τεκμηριώνοντας με κατάλληλα στοιχεία την απάντησή σας (σειρές 46-58).
(Μον. 15)
1γ. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε πέντε (05) χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταφορικής
χρήσης της γλώσσας. Αφού αιτιολογήσετε τη χρήση τους από τη συγγραφέα, να γράψετε για καθένα από
αυτά την κυριολεκτική τους σημασία.
(Μον. 10)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.
ΠΟΙΗΣΗ
Ο Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996) ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, μέλος
της λογοτεχνικής γενιάς του '30. Διακρίθηκε το 1960 με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το 1979 με το
βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Γνωστότερα ποιητικά του έργα είναι τα Άξιον Εστί, Ήλιος ο
πρώτος, Προσανατολισμοί, κ.ά. Διαμόρφωσε ένα προσωπικό ποιητικό ιδίωμα και θεωρείται ένας από τους
ανανεωτές της ελληνικής ποίησης. Πολλά ποιήματά του μελοποιήθηκαν, ενώ συλλογές του έχουν
μεταφραστεί μέχρι σήμερα σε πολλές ξένες γλώσσες. Το έργο του περιλαμβάνει ακόμα μεταφράσεις
ποιητικών και θεατρικών έργων.
ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, ΤΑ ΠΑΘΗ, «Ψαλμός Ε΄», Οδυσσέας Ελύτης, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 1970, σελίδα
40.
Ο Οδυσσέας Ελύτης στον Ψαλμό Ε΄ εμπνέεται από τη θρησκευτική παράδοση και την αγωνιστικότητα
του ελληνικού λαού. Συγχρόνως, απευθύνεται στη μνήμη δίνοντάς της με αυτόν τον τρόπο ανθρώπινη
οντότητα και υπόσταση, ενώ συνδέει το φυσικό τοπίο με προσωπικά του βιώματα και ιστορικά γεγονότα.
ΨΑΛΜΟΣ Ε΄
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ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΟΥ στὰ βουνὰ
καὶ τὰ βουνὰ σηκώνουν οἱ λαοὶ στὸν ὦμο τους
καὶ πάνω τους ἡ μνήμη καίει
ἄκαυτη βάτος.
Μνήμη τοῦ λαοῦ μου σὲ λένε Πίνδο καὶ σὲ λένε Ἄθω.
Ταράζεται ὁ καιρὸς
κι ἀπ' τὰ πόδια τὶς μέρες κρεμάζει
ἀδειάζοντας μὲ πάταγο τὰ ὀστᾶ τῶν ταπεινωμένων.
Ποιοί, πῶς, πότε ἀνέβηκαν τὴν ἄβυσσο;
Ποιές, ποιῶν, πόσων οἱ στρατιές;
Τ' οὐρανοῦ τὸ πρόσωπο γυρίζει κι οἱ ἐχθροί μου ἔφυγαν μακριά.
Μνήμη τοῦ λαοῦ μου σὲ λένε Πίνδο καὶ σὲ λένε Ἄθω.
Ἐσὺ μόνη ἀπ' τὴ φτέρνα τὸν ἄντρα γνωρίζεις
Ἐσὺ μόνη ἀπ' τὴν κόψη τῆς πέτρας μιλᾶς.
Ἐσὺ τὴν ὄψη τῶν ἁγίων ὀξύνεις
κι ἐσὺ στοῦ νεροῦ τῶν αἰώνων τὴν ἄκρη σύρεις
πασχαλιὰν ἀναστάσιμη!
Ἀγγίζεις τὸ νοῦ μου καὶ πονεῖ τὸ βρέφος τῆς Ἄνοιξης!
Τιμωρεῖς τὸ χέρι μου καὶ στὰ σκότη λευκαίνεται!
Πάντα πάντα περνᾶς τὴ φωτιὰ γιὰ νὰ φτάσεις τὴ λάμψη.
Πάντα πάντα τὴ λάμψη περνᾶς
γιὰ νὰ φτάσεις ψηλὰ τὰ βουνὰ τὰ χιονόδοξα.
Ὅμως τί τὰ βουνά; Ποιὸς καὶ τί στὰ βουνά;
Τὰ θεμέλιά μου στὰ βουνὰ
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καὶ τὰ βουνὰ σηκώνουν οἱ λαοὶ στὸν ὦμο τους
καὶ πάνω τους ἡ μνήμη καίει
ἄκαυτη βάτος!
(Λέξεις 188)

Όρος Άθως

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
- Να αναφέρετε το κύριο θέμα του «Ψαλμού Ε΄» και να ερμηνεύσετε το νοηματικό περιεχόμενο του στίχου
«Μνήμη τοῦ λαοῦ μου σὲ λένε Πίνδο καὶ σὲ λένε Ἄθω.» (στο κείμενο στίχοι 5 και 12), με αφόρμηση την
παραπάνω φωτογραφία.
- Με βάση τη μορφή του ποιήματος, να εντάξετε τον ποιητή Οδυσσέα Ελύτη στη γενιά και στο λογοτεχνικό
κίνημα που ανήκει.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.
Γρ. Δ. Σκαλκέας. Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ευρύτατο επιστημονικό
έργο στον τομέα της χειρουργικής. Ακαδημαϊκός από το 1989, είχε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει επανειλημμένα τιμηθεί με διακρίσεις και
μετάλλια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για το σύνολο της προσφοράς του στην επιστήμη και την έρευνα.
Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ομιλία που εκφώνησε ο κ. Σκαλκέας ως Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
στις 30 Δεκεμβρίου 2003, κατά την τελετή απονομής των ετήσιων βραβείων του ανώτατου πνευματικού
ιδρύματος της Ελλάδας.
“Επιστήμη και Ανθρωπισμός” (διασκευή), Γρ. Δ. Σκαλκέας, Εφημερίδα Το Βήμα (ηλεκτρονική έκδοση),
18/1/2004.
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H επιστήμη, ως αέναος αγώνας του ανθρώπου για την κατάκτηση της γνώσεως, με τον
διαλογισμό, την οξυδερκή παρατήρηση, τη διαίσθηση και την έρευνα, ανοίγει συνεχώς
νέους ορίζοντες και φωτίζει τον νου. Οι κλασικοί Έλληνες φιλόσοφοι, που είχαν
αναπτύξει σε ύψιστο βαθμό τον θεωρητικό στοχασμό, της απέδωσαν καθαρώς
θεωρητικό σκοπό και παραθεώρησαν την αξία και τη σημασία της εμπειρικής γνώσεως.
Αλλά δεν άργησε η πρακτική εφαρμογή τού επιστημονικού λόγου - με τον Αρχιμήδη και
τους διαδόχους του για παράδειγμα - ώστε στους καιρούς μας να εξελιχθεί σε
αναπόσπαστο μέλος της επιστήμης και να κυριαρχήσει στην οικουμένη όλη ως
τεχνολογία.
Επιστήμη, βέβαια, και τεχνολογία δεν ταυτίζονται, διότι η επιστήμη παραμένει
προσηλωμένη στην όλο και πιο βαθιά κατάκτηση της γνώσεως, ενώ η τεχνολογία έχει
ως επιδίωξη την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσεως για την υπηρέτηση των
τρεχουσών, πρακτικών αναγκών του ανθρώπου.
H επιστήμη αναπτύσσεται συνήθως σε σχέση με τις πρακτικές ανάγκες των ανθρώπων,
ακολουθεί όμως βασικά την εξέλιξη μιας κοινωνίας και αντικατοπτρίζει το συγκεκριμένο
πνευματικό και ηθικό της επίπεδο.
Ο μηχανοποιημένος και κατακερματισμένος χαρακτήρας της εργασίας στις τεχνοκρατικές
κοινωνίες σήμερα έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωση του ανθρώπου-δημιουργού από
τα δημιουργήματά του. H σύγχυση πραγματικών και πλασματικών αναγκών, η πνιγηρή
εντατικοποίηση του ρυθμού της ζωής στις μεγαλουπόλεις, η εσωτερική μοναξιά, το άγχος
και η αγωνία αλλοτριώνουν βαθύτατα και παρεμποδίζουν την πνευματική ολοκλήρωση
των ανθρώπων ως Ανθρώπων αυθεντικών. Μέσα στο κλίμα αυτό ζει, μεγαλώνει και
εργάζεται ο σύγχρονος επιστήμονας, με αποτέλεσμα το έργο του να εντάσσεται
επιτακτικά στις γενικότερες αυτές τάσεις της εποχής. H ένταξη όμως αυτή εγείρει - οφείλει
να εγείρει - στη συνείδησή του το πρόβλημα της ηθικής ευθύνης, αξιώνοντας την άμεση,
υπεύθυνη αντιμετώπισή του.
Ο επιστήμονας βαρύνεται με πολύμορφη ευθύνη για τη γνώση που παράγει και οφείλει
να προβλέπει οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο θα μπορούσε να προέλθει από τη χρήση της
- ή την κατάχρησή της - στο μέλλον για τον άνθρωπο και για την οικουμένη. Τον έλεγχο
αυτό ουδείς άλλος μπορεί ή επιτρέπεται να επιβάλλει στη συνειδητή ελευθερία του
επιστήμονα παρά μόνον η συναίσθηση της ανθρώπινης και γενικά της κοινωνικής του
ευθύνης. Δυστυχώς, όμως, οι αποφάσεις για τη χρησιμοποίηση από τη σύγχρονη
τεχνολογία επιστημονικών γνώσεων και ανακαλύψεων δεν ανήκουν πάντοτε στην
απόφαση ή στη σύμφωνη γνώμη εκείνων που τις ανακάλυψαν.
Για να παραμείνουν όμως οι στόχοι της επιστήμης ανθρωποκεντρικοί, κρίνεται απολύτως
αναγκαίος ο επανακαθορισμός τους από «προσωπικότητες με υψηλά ηθικά
ιδανικά», κατά τον Αϊνστάιν, δηλαδή από έντιμους, υψηλόφρονες, συνεπείς και
ανιδιοτελείς, διορατικούς, ειλικρινείς και αντικειμενικούς ανθρώπους-επιστήμονες.
Και για τον μεγάλο και κρίσιμο αυτό σκοπό, κρίνεται απαραίτητη η ανθρωπιστική τους
συγκρότηση και καλλιέργεια, η βαθιά γνώση του δικαίου και του ηθικού τους καθήκοντος,
η ορθή αντίληψη περί του αληθινά συμφέροντος τον ΄Ανθρωπο, καθώς και μια
ανεπτυγμένη κοινωνική συνείδηση ηθικής και αλληλεγγύης. Διότι η ορθή λειτουργία μιας
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ανθρώπινης κοινωνίας κορυφώνεται στον βαθύ εξανθρωπισμό του ανθρώπου, στην
ηθική ολοκλήρωση των μελών της.
(Λέξεις 466)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
-Πώς μπορεί, στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας, να ενισχυθεί στην πράξη η ανθρωπιστική συγκρότηση
και καλλιέργεια;
-Συμμερίζεστε την άποψη ότι «ουδείς άλλος μπορεί ή επιτρέπεται να επιβάλλει στη συνειδητή ελευθερία
του επιστήμονα έλεγχο παρά μόνον η συναίσθηση της ανθρώπινης και γενικά της κοινωνικής του ευθύνης»;
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Ο Θανάσης Βαλτινός (1932- ) πεζογράφος, σεναριογράφος και μέλος/πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.
Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1958. Το 1963 δημοσίευσε το αφήγημα Η κάθοδος των εννιά, έργο
που κυκλοφόρησε και σε γερμανική μετάφραση το 1976. Έχει τιμηθεί με το βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ
Καννών για την ταινία Ταξίδι στα Κύθηρα (1984), με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος για το βιβλίο του
«Στοιχεία για τη δεκαετία του ΄60» (1990), με το διεθνές βραβείο Καβάφη (2001), με το βραβείο της
Ακαδημίας Αθηνών «Πέτρος Χάρης» (2002) κ.ά.
Θανάση Βαλτινού, Η κάθοδος των εννιά, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ, 2011, σελ. 59-61.
Πρόκειται για μια πλασματική μαρτυρία ενός ηττημένου στρατιώτη, ο οποίος στη διάρκεια του εμφύλιου
πολέμου ακολουθεί άλλους οχτώ συντρόφους στην πορεία τους στην Πελοπόννησο για αναζήτηση της
σωτηρίας στη θάλασσα. Υπάρχει μια σύνδεση του έργου με την «Κάθοδο των Μυρίων» του Ξενοφώντα,
αλλά και ειρωνική αντιστροφή του έργου του ιστορικού, αφού από τους εννέα συντρόφους μόνο ένας θα
επιζήσει για να καταγράψει τα βιώματά του, τη βία και τον παραλογισμό του πολέμου που οδηγεί σε
απάνθρωπες συμπεριφορές.
O Μπρατίτσας σκαρφάλωσε δεξιά να κατατοπιστεί. Από κει πάνω μάς είπε: η
θάλασσα.

5

Ανεβήκαμε δίπλα του και είδαμε κάνα χιλιόμετρο μπροστά μας τη θάλασσα ανάμεσα
από τις μικρές ξερικές ελιές. O Νικήτας πέρασε τη γλώσσα πάνω στα σκασμένα χείλια του
και σηκώθη ορθός.
- Δεν μπορεί να 'ναι η Σκάλα εδώ, είπε ο Μπρατίτσας.
Σηκωθήκαμε κι αρχίσαμε να πηγαίνουμε κατά τη θάλασσα. Η ακρογιαλιά ήταν σ' όλο
το μάκρος της γεμάτη βραχάκια, διάτρητα από την αρμύρα κι αναμμένα στον ήλιο σαν
παξιμάδια. Αμμουδιά δεν υπήρχε ούτε πόντος.
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Κάτσαμε πάνω στα βράχια με τον ήλιο στον σβέρκο. Έβγαλα τις αρβύλες μου και
μπήκα στη θάλασσα. Το νερό ήταν χλιαρό. Έσκυψα πήρα στη χούφτα μου κι έβρεξα το
πρόσωπο μου. Τότε μας χτύπησαν από δεξιά, από ένα μικρό ύψωμα. Περίμεναν αυτή
την ώρα. Πέσαμε χάμω οι δυο μας, ο Νικήτας έμεινε ακούνητος σα να μην άκουγε. Οι
σφαίρες έκαναν ψωμάκια στη θάλασσα κι έσβηναν οργισμένες. Μ' ένα πήδημα ο
Μπρατίτσας τον τράβηξε κοντά του και τον ανάγκασε να καλυφτεί. Από κει δεν μας βόλευε
να κάνουμε πυρά, θα μας έπιαναν. Τραβηχτήκαμε γιαλό γιαλό και μπήκαμε στη ρεματιά
πάλι. Αλλά μας χτύπησαν και κει σε λίγο.Ένα οπλοπολυβόλο τη γάζωνε στο μάκρος της
και δεν υπήρχε ούτε πέτρα να βάλουμε μπροστά μας. Τότε ο Μπρατίτσας τίναξε μια
χειροβομβίδα κι αμέσως σκαρφαλώσαμε στην αριστερή όχθη κι αρχίσαμε να τρέχουμε
στο γυμνό χωράφι.
Μέσα στη βία δεν πρόλαβα να πάρω τα παπούτσια μου και τώρα ένιωθα τις πατούσες
μου να ξεσκίζουνται. Από πίσω μας γινόταν χαλασμός. Προλάβαμε και χωθήκαμε στο
ρουμάνι, μέσα στα σκίνα και τους πρίνους.
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O Νικήτας έχανε αίμα από το χέρι. Έδωσα την πετσέτα που ήταν διπλωμένο το ψωμί
στον Μπρατίτσα και του το 'δεσε. O ίδιος αδιαφορούσε.
Πήραμε ανάσα και προχωρήσαμε απροσανατόλιστοι, με το ένστιχτο. Βγήκαμε στην
κορφή κι από κει είδαμε στο πίσω μέρος καπνό. Τον ακολουθήσαμε. Μέσα σ' ένα ξέφωτο
βρήκαμε ένα καμίνι για κάρβουνα. Το 'χαν φιμώσει και κάπνιζε μοναχό του.
Παραμονέψαμε μήπως φανεί άνθρωπος κι ύστερα ζυγώσαμε. Ψάξαμε για νερό εκεί γύρω
αλλά δε βρήκαμε. Κάτσαμε να ξαποστάσουμε κι αποφασίσαμε να ξενυχτίσουμε δίπλα στο
καμίνι. Όλη τη νύχτα ακούγαμε τη φωτιά που δούλευε.
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Τα χαράματα ξύπνησα. Τα πόδια μου έκαιγαν. Ξύπνησα και τους άλλους. Έβγαλα έναν
μπερέ που είχα στο σακίδιο κι έδεσα το δεξί. Με το φώτημα κινήσαμε. Στην αρχή δεν
μπόρηγα να περπατήσω. Ύστερα έστρωσα. Ως το μεσημέρι ψάχναμε για νερό. Στο τέλος
βρήκαμε κοντά σε κάτι αμπέλια. Ήταν ένας βράχος υγρός γεμάτος μούσκλια κι από μια
σκισμή έσταζε κάθε τόσο.
O Μπρατίτσας έβαλε το παγούρι του να γεμίσει κι όσο να πιάσει λίγο, παίρναμε μούσκλια και βρέχαμε τα χείλια μας.

40

Σε λίγο ήπιαμε από μια γουλιά και ξαναβάλαμε το παγούρι. Φύσαγε λίβας. Ερχότανε
καυτός απ' τη μεριά του και η γη μπροστά μας ασφυκτιούσε. Σα να 'λιωναν οι αδένες της.
(Λέξεις 464)

Από την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
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-Προορισμός των εννέα είναι να φτάσουν στη θάλασσα. Τι εξυπηρετεί αυτό πρακτικά και τι μπορεί να
συμβολίζει;
-Το θεματικό μοτίβο της δίψας είναι έντονο σε όλο το κείμενο. Με ποιους τρόπους εντοπίζεται στο
απόσπασμα; Ποια μεταφορική προέκταση θα δίνατε στη «δίψα»; Πώς «συνομιλεί» το κείμενο με τις
παραπάνω εικόνες;
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6. Παράρτημα: ΣΧΟΛΙΑ/Αnnex
Τα διάφορα στοιχεία που εμπεριέχονται στο παρακάτω κείμενο διευκρινίζουν ακόμη περισσότερο
κάποια σημεία του προγράμματος σπουδών(Π.Σ.). Οι αναφορές σ΄αυτό είναι γραμμένες με έντονα
γράμματα και πλάγιους χαρακτήρες.
1. Γενικοί σκοποί
√ Να αναπτύσσουν βαθύτερη σχέση με τα προφορικά-γραπτά, μονοτροπικά-πολυτροπικά,
συνεχή-ασυνεχή κ.ά. κείμενα και τα στοιχεία, τους όρους, τις έννοιες του/των θέματος/θεμάτων
που πραγματεύονται μέσα από την παρατήρηση, επεξεργασία με διερεύνηση, αναγνωστική
ευαισθησία και ανάδειξη εμπειριών/πείρας κ.λπ.
Οι μαθητές,/μαθήτριες μεταξύ των άλλων, θα πρέπει -με βάση έναν ορισμένο αριθμό κειμένων
που δίνονται ως πόροι- να μελετούν και να παραγάγουν κείμενα λαμβάνοντας υπόψη το θέμα, το
στενό και ευρύτερο πλαίσιο επικοινωνίας (καταστασιακό πλαίσιο), τη νοηματική δομή, την κοινωνική
πράξη και την αυτοαξιολόγηση. Αξιολογείται, κυρίως, το κατά πόσο και πώς οι μαθητές/μαθήτριες
κατανοούν τα δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με τους οποίους αξιοποιούν τα διαθέσιμα
κείμενα κ.ά. Kρίνεται, επίσης, χρήσιμο τα κείμενα -ιδιαιτέρως της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας- να
μελετώνται παράλληλα με τα μεγάλα γεγονότα της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας. Θα πρέπει,
ιδιαιτέρως, να τονιστεί πως έχει μεγάλη σημασία το σχολείο να ζητά από τους/τις μαθητές/μαθήτριες να
διαβάζουν λογοτεχνικά κείμενα στο σπίτι και να ακολουθεί σχετική ανατροφοδότηση. Οι έντυπες και
διαδικτυακές πηγές μπορούν να χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, όσο το δυνατόν πιο συχνά και
εποικοδομητικά. Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, π.χ. το θέμα, το είδος κ.ά. ένας αριθμός κειμένων
συνενώνονται σε μικρές ομάδες και μπορεί να αντιμετωπίζονται, ενδεικτικά, συγκριτικά. Έτσι, μπορούν
να προβληθούν ειδικότεροι στόχοι και να ικανοποιηθεί η βασική διδακτική αρχή της αναγωγής στο
όλον. Με τη θεματική οργάνωση επικεντρώνεται η προσοχή σ’ ένα θέμα και στις πιθανές παραλλαγές
του, μέσα από κείμενα διαφορετικών εποχών, συγγραφέων, γλώσσας ή και είδους. Η οργάνωση αυτή
εξυπηρετεί ειδικούς στόχους, όπως οι μαθητές/μαθήτριες:
-να κατανοούν τη σημασία που έχει κάποιο θέμα (ιστορικό, κοινωνικό, μυθολογικό κ.ά.) για τους
ανθρώπους μιας εποχής ή ενός πολιτισμού
-να αναγνωρίζουν τη συνέχεια κάποιων θεμάτων μέσα στον χρόνο και να ανιχνεύνουν τη δυναμική της
επιβίωσής τους
-να διαπιστώνουν τις αναλογίες ή τις διαφορές στη διαπραγμάτευση από τους διάφορους συγγραφείς
και να προσπαθούν, πιθανώς, να τις αιτιολογούν.
√ Να καλλιεργούν την αναγνωστική ανταπόκρισή τους και τη δημιουργική γραφή εξελισσόμενοι
σε ικανούς (φιλ)αναγνώστες
Οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου απορρέουν και από το/τα λογοτεχνικό/λογοτεχνικά κείμενο/κείμενα
που διαβάζουν οι μαθητές/μαθήτριες. Για τον λόγο αυτό, ζητείται από αυτούς/αυτές η αναγνωστική
ανταπόκριση και η δημιουργική γραφή.
Ι. Αναγνωστική ανταπόκριση (με την έννοια ότι οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να παραγάγουν λόγο
που προκύπτει από τα ζητήματα που εξετάστηκαν στην τάξη και συνδέονται με σχετικές δραστηριότητες).
Οι μαθητές/μαθήτριες απαντούν σε ό,τι τους ζητείται/απαιτείται, αναπτύσσουν τις προσωπικές τους
απόψεις/ιδέες με σχετική τεκμηρίωση κ.λπ.
ΙΙ. Δημιουργική γραφή (αναδιήγηση τμήματος της ιστορίας με άλλη οπτική, δημιουργία νέας σκηνής στην
οποία ο αναγνώστης συναντιέται με τον δημιουργό κ.λπ.).
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται:
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• να αναδιηγηθούν σε άλλο κειμενικό είδος π.χ. επιστολή, ημερολόγιο
• να αλλάξουν, να συμπληρώσουν δημιουργικά το αρχικό κείμενο π.χ. έναν διάλογο, μια σκηνή, μια
εικόνα
• να διατυπώσουν σκέψεις, να εκφράσουν συναισθήματα με αφόρμηση το κείμενο και με βάση την
εκφώνηση.
Εν γένει, τόσο για την αναγνωστική ανταπόκριση όσο και τη δημιουργική γραφή ελέγχεται η ικανότητα
των μαθητών/μαθητριών:
• να σχολιάζουν ιδέες, απόψεις, στάσεις, συμπεριφορές κ.λπ. με βάση το κείμενο και το εισαγωγικό
σημείωμα
• να συγκρίνουν ιδέες, απόψεις, στάσεις, συμπεριφορές κ.λπ. με αντίστοιχες του σήμερα
• να συσχετίζουν ιδέες, απόψεις, στάσεις, συμπεριφορές κ.λπ. του κειμένου με προσωπικά βιώματα,
εμπειρίες, συναισθήματα κ.λπ.
Επιπλέον, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών:
-να αποδίδουν πληροφοριακά γνωστικά στοιχεία
-να εντοπίζουν κύριες ιδέες, θέματα, χαρακτήρες κ.λπ.
-να συνθέτουν δύο κείμενα ή βιβλία-μακροκείμενα της ύλης κ.λπ.
-να απαντούν με βάση ένα απόσπασμα, αλλά και τις γνώσεις του συνολικά για το περιεχόμενο του/-ων
βιβλίου/-ων
-να ανταποκρίνονται στο κειμενικό είδος που τους ζητείται
-να επιλέγουν το ύφος, το λεξιλόγιο, τους ιδιωματισμούς, τη σύνταξη που υπηρετούν τον σκοπό του
κειμένου και ταιριάζουν στο κειμενικό είδος και το επικοινωνιακό πλαίσιο
-να χρησιμοποιούν σωστά τη γλώσσα (ορθογραφία, σύνταξη, σαφήνεια, στίξη) κ.λπ.
2. Διδακτικές αρχές
√ να αναπτύσσονται εξίσου οι ικανότητες τόσο της κατανόησης όσο και της παραγωγής του
προφορικού και γραπτού λόγου, προκειμένου, μέσα από ποικίλα κειμενικά είδη και βάσει του
θέματος/των θεμάτων και του επικοινωνιακού πλαισίου που τους ζητούνται, οι μαθητές να
επικοινωνούν με επιτυχία
Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες:
Κατανόηση προφορικού λόγου
-Να προσλαμβάνουν και να κατανοούν διάφορα είδη προφορικού λόγου και ποικίλης θεματολογίας
από ποικίλους πομπούς/συνομιλητές
-Να αξιολογούν τις σκέψεις και τα επιχειρήματα του πομπού/συνομιλητή, τον λόγο που
ακούν/προσλαμβάνουν λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό του πομπού και την περίσταση της επικοινωνίας
ή/και τη σχετική θεματολογία
Παραγωγή προφορικού λόγου
- Να μεταδίδουν προφορικά με σαφήνεια, λογική αλληλουχία και τεκμηριωμένα τις σκέψεις και τα
συναισθήματά τους
- Να εκφράζονται με φυσικότητα, αυτοποεποίθηση και αμεσότητα, έτσι ώστε να προάγεται ο
εποικοδομητικός διάλογος
- Να χειρίζονται ορθά τη γλώσσα (μορφοσυντακτικές δομές, λεξιλόγιο, κ.τλ.) και να αξιοποιούν τα
παραγλωσσικά και τα εξωγλωσσικά γνωρίσματα της ομιλίας, για να «ζωντανέψουν» με κατάλληλο
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τονισμό και επιτονισμό τον λόγο τους π.χ. να προφέρουν ορθά τις περισσότερο απαιτητικές και πιο
σπάνιες λέξεις.
- Να παρακολουθούν τις αντιδράσεις (λεκτικές ή μη) του ακροατηρίου τους και να ανταποκρίνονται σε
αυτές
- Να κατανοούν ως ακροατές μιας συζήτησης τη θέση των ομιλητών και να σχολιάζουν την
πειστικότητα και την αποτελεσματικότητα των επιχειρημάτων ή των συμπερασμάτων τους
- Να οργανώνουν τον λόγο τους, ανάλογα με την περίσταση της επικοινωνίας σε ποικίλα συγκείμενα,
τυπικής ή μη μορφής, και του δοθέντος θέματος.
Ο διδάσκων μπορεί τροποποιεί το εσφαλμένο εκφώνημα του/της μαθητή/ μαθήτριας με φυσικό
τρόπο, ως απάντηση στη φράση του/της και στο πλαίσιο της διαλογικής διδακτικής
δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη το κειμενικό συγκείμενο που -με αυτόν τον τρόπο- δεν
διδάσκεται αποπλαισιωμένο.
Κατανόηση γραπτού λόγου
Αφορά:
-την κατανόηση του γραπτού κειμένου ή ποικίλων κειμένων (οπτικές από τις οποίες προσεγγίζεται ένα
θέμα/τα θέματα, οι στόχοι και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, οι προβληματισμοί, τα κίνητρα, οι αξίες,
ιδέες, επιλογές που (εκ)θέτει, οι θέσεις που υποστηρίζει κ.ά.), καθώς και του επικοινωνιακού πλαισίου στο
οποίο εντάσσεται το κείμενο (πομπός, δέκτης, μέσο επικοινωνίας, σκοπός για τον οποίο γράφτηκε το
κείμενο, ύφος κ.ά.)
-τον εντοπισμό και την παρουσίαση πληροφοριών (βασικό μήνυμα, συσχετισμός με περιστάσεις
επικοινωνίας, σχολιασμός χωρίου, σύνδεση με εικόνα, φωτογραφία δηλ. πώς συνομιλεί το κείμενο με την
εικόνα κ.ά.)
-την οργάνωση του κειμένου-λόγου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση, τίτλοι ενοτήτων, συνοχή, αλληλουχία,
τρόποι ανάπτυξης, συλλογιστική πορεία κ.ά.)
Ενδεικτικά επιδιώκεται από τους/τις μαθητές/μαθήτριες:
√ η αναγνώριση της δομής* ολόκληρου του κειμένου ή του τρόπου ανάπτυξης μιας παραγράφου
√ η απόδοση με πλαγιότιτλους ή με διάγραμμα της νοηματικής αλληλουχίας του κειμένου
√ ο εντοπισμός διαρθρωτικών λέξεων/φράσεων, σημείων με αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία κ.ά.
*Δομή και γλώσσα
• διάκριση περιεχομένου/δομής, τι λέει/πώς το λέει
• επισήμανση βασικών οργανωτικών δομών αφήγησης, ποιητικής γραφής κ.λπ.
• εντοπισμός δεικτών (π.χ. αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, σχήματα λόγου) και
σχολιασμός λειτουργίας τους
• εντοπισμός και αξιολόγηση των γλωσσικών και υφολογικών επιλογών του συγγραφέα κ.λπ.
Παραγωγή γραπτού λόγου
- Να γράφουν δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο, τη χρήση της γλώσσας (σύνταξη, διατύπωση, στίξη,
ορθογραφία κ.τλ.), την οργάνωση του λόγου (συνοχή και συνεκτικότητα), την καταλληλότητα του ύφους
(επιλογή του κατάλληλου λεξιλογίου, του κατάλληλου τρόπου σύνταξης, γενικά της κατάλληλης
γλωσσικής ποικιλίας, ανάλογα με την περίσταση και το είδος του κειμένου), καθώς και στην
αποτελεσματικότητα του κειμένου (η ικανότητα του πομπού να πετύχει τον σκοπό που επιδιώκει με το
κείμενο) κ.λπ. Ενδιαφέρει, ως εκ τούτου, και ο δημιουργικός μετασχηματισμός κειμένων από τους
μαθητές που θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, ζωντάνια κ.λπ.

2017-06-D-20-el-2

62/91

- Να γράφουν με κριτική σκέψη ποικίλα είδη που περιλαμβάνουν διαφόρους γλωσσικούς τύπους και
γλωσσικές λειτουργίες και αναφέρονται σε διάφορα θέματα. Εάν για την παραγωγή κειμένου αφόρμηση
αποτελεί ένα απόσπασμα λογοτεχνικού είδους, μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικοί χρονικοί
περίοδοι, η ένταξή τους χρονικά και πολιτισμικά, η σύγκριση με άλλα είδη/θέματα κ.ά.
Έτσι, μέσω του κειμένου που καλείται ο μαθητής/η μαθήτρια να παραγάγει ελέγχονται:
Α) ο βαθμός προσαρμογής στις παραμέτρους της επικοινωνίας
Β) ο βαθμός μορφολογικής επάρκειας
Γ) ο βαθμός δομικής επάρκειας
Δ) ο βαθμός νοηματικής επάρκειας
Ε) ο βαθμός τήρησης των χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους που ανήκει.
Ωστόσο, η ικανότητα της παραγωγής λόγου δεν κατακτάται χωρίς να δίνεται χρόνος, επιπλέον, και στη
βελτίωση των κειμένων που γράφονται. Θα πρέπει να δίνεται έμφαση στη στίξη, τα είδη λόγου, τα
ετυμολογικά στοιχεία (π.χ. θέμα, κατάληξη, πρόθεμα, κλίση), στη χρήση στοιχείων που συμβάλλουν στην
κατανόηση του κειμένου (υπο-κεφαλίδες, παραγραφοποίηση, αρίθμηση, διαφορετική γραμματοσειρά,
έντονη-πλάγια κ.λπ. γραφή, σύνδεση με χρήσιμες Ιστοσελίδες κ.ο.κ.), τόσο στη διαδικασία της παραγωγής
του κειμένου όσο και του αναστοχασμού επ' αυτού. Η έκταση και οι απαιτήσεις των κειμένων που θα
επεξεργαστούν οι μαθητές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών και να
σχετίζονται, όπως προαναφέρθηκε, άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους στους μαθητές από
τη σχολική διδασκαλία.
Επιπροσθέτως, οι εξεταστές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
Α) Το περιεχόμενο, δηλ. το σύνολο των οργανωμένων σκέψεων που διατυπώνει ο μαθητής/η μαθήτρια
πάνω στο δεδομένο πρόβλημα/θέμα.
- Οι ερωτήσεις αντανακλούν αυτό που θα έπρεπε να μάθουν οι μαθητές/μαθήτριες και το πώς θα έπρεπε
να το παρουσιάζουν
- Οι ερωτήσεις κινούνται σε ανώτερα επίπεδα, πέρα από την απλή αναπαραγωγή
- Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν όλες τις επιμέρους πτυχές που απαιτούνται
- Τα γενικά κριτήρια αναλύονται σε επιμέρους μετρήσιμα στοιχεία
- Καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός αποδεκτών εννοιών/σημείων για πληρότητα της απάντησης
- Ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά.
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:
1. Η ξεκάθαρη θέση που παίρνει ο μαθητής/η μαθήτρια απέναντι στο πρόβλημα, η προσωπική του/της
άποψη που μπορεί να είναι και αντίθετη με τις ως τώρα γνωστές και παραδεκτές απόψεις, αρκεί να είναι
τεκμηριωμένη. Ο εξεταστής δεν πρέπει να επηρεάζεται από τη δική του προσωπική άποψη
2. Το είδος των γνώσεων-σκέψεων, που χρησιμοποιεί ο μαθητής/η μαθήτρια, για να στηρίξει τη θέση
του/της, και μαζί η κριτική του/της ικανότητα και η ορθότητα επιλογής των προσφορότερων γνώσεων. Ο
εξεταστής πρέπει να προσέξει: αν οι γνώσεις είναι αφομοιωμένες και αποτελούν κτήμα του μαθητή/της
μαθήτριας (επιστημονικό λεξιλόγιο, τεχνικοί όροι, ορισμοί, υψηλός βαθμός ονοματοποίησης, αναφορική
λειτουργία της γλώσσας, λεξική πύκνωση, υποτακτική σύνταξη, μακροπερίοδος λόγος)
3. Οι βασικές δομές που χρησιμοποιεί π.χ. ταξινομήσεις των φαινομένων με κριτήριο την υπερωνυμία,
ταξινόμηση διαδικασιών στη λογική ως κυρίαρχο τρόπο πειθούς στα επιστημονικά κείμενα, καθώς και τη
συχνή επίκληση στην αυθεντία προς επίρρωση της πειστικότητας του λόγου
4. Η ελευθερία, η ευρύτητα, η άνεση και η σοβαρότητα της σκέψης· η έλλειψη προκατάληψης και εριστικής
διάθεσης κ.ά.

2017-06-D-20-el-2

63/91

Β) Η δομή/διάρθρωση των σκέψεων που καθορίζουν το σχέδιο και την οικονομία του παραγόμενου
κειμένου/της έκθεσης.
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:






Η συγκρότηση των σκέψεων σε πειστικά επιχειρήματα (Ομαδοποιήσεις/Διακρίσεις, ορθή κατάταξη
των επιχειρημάτων σε κλιμακωτή μορφή, προοδευτική αποκάλυψη και δικαιολόγηση της
προσωπικής θέσης, φυσική και αβίαστη κατάληξη σ' ένα λογικό συμπέρασμα π.χ. Εισαγωγή-Κύριο
Μέρος-Επίλογος)
Η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων μερών του
κειμένου, διαρθρωτικές/συνδετικές λέξεις)
Η ανεξαρτησία από προκαθορισμένα γενικά πρότυπα και η πρωτοτυπία
Η έλλειψη επαναλήψεων κ.ά.

Γ. Η έκφραση/μορφή του κειμένου Αυτή αποτελεί το είδος, την ποιότητα του λόγου που χρησιμοποιεί ο/η
μαθητής μαθήτρια, για να διαρθρώσει και να παρουσιάσει το σύνολο των σκέψεών του/της.
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:
-Η ακρίβεια της διατύπωσης, η σαφήνεια και η καθαρότητα, η μετρημένη χρήση των εκφραστικών τρόπων
-Η ομοιομορφία του λόγου σ' ολόκληρη την έκθεση, που δείχνει ότι οι διατυπωμένες σκέψεις είναι
προσωπικό κτήμα του μαθητή
-Η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων
-Η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά.
Θεώρηση του συνόλου
Θετικά στοιχεία θεωρούνται: η ευανάγνωστη γραφή, το καθαρογραμμένο γραπτό, η ορθή χρήση των
σημείων στίξης, η ορθή διάκριση παραγράφων κ.λπ.
Για την αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών στο τέλος κάθε κύκλου (γραπτές και προφορικές εξετάσεις)
ακολουθούν διάφορα στοιχεία (βλ. σ. 29 κ.ε.).
√ Να εξελίσσονται με βάση τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ, τον ρυθμό μάθησης, τις κοινωνικές
δεξιότητες, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, αξιοποιώντας κατάλληλα τις αρχές που
προάγουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην τάξη συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλαισίου που
ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών. Ένας οργανωμένος και, ταυτόχρονα,
ευέλικτος τρόπος προληπτικής προσαρμογής της διδασκαλίας και της μάθησης, ώστε αυτή να
ανταποκρίνεται στο επίπεδο όλων των μαθητών/μαθητριών και να επιτρέπει σ΄ αυτούς/αυτές να
αναπτυχθούν ως «μανθάνοντες/μανθάνουσες» στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Με λίγα λόγια, το ζητούμενο
είναι πώς θα διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
μαθητές/μαθήτριες έχουν διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, διαφορετικά ταλέντα, οπότε μαθαίνουν
διαφορετικά ο ένας από τον άλλον την ίδια ύλη. Η διαδικασία που ακολουθείται προσαρμόζεται με
ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις και μεθόδους στις ιδιαιτερότητες των μαθητών/μαθητριών και στα
ποικίλα μαθησιακά στυλ τους, έτσι ώστε κάθε ένας από αυτούς να κατακτά τη γνώση εποικοδομητικά και
σύμφωνα με τις ανάγκες του. Με αυτόν τον τρόπο, τα μαθησιακά στυλ και οι δυνατότητες των μαθητών
(π.χ. οπτικός, ακουστικός κ.λπ. τύπος), συσχετίζονται με την πολλαπλή νοημοσύνη των ανθρώπων
(γλωσσική, λογική, μουσική).
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Για τα διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας μπορεί να υπάρχουν αντίστοιχοι στόχοι και σκοποί. Η
διδακτική πράξη μπορεί να υλοποιείται μέσω των διαφόρων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης,
όπως, επίσης, μέσω κατάλληλα επιλεγμένων ως προς τον βαθμό δυσκολίας και το εύρος κειμένων,
θεμάτων και εργασιών λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τους ιδιαίτερους τρόπους
μάθησης, τις προτιμήσεις των μαθητών.
√ Να επιλέγονται και να αξιοποιούνται από τους μαθητές οι ποικίλες διδακτικές μεθόδοι,
προσεγγίσεις, στρατηγικές και δεξιότητες που χρησιμοποιούνται και αναπτύσσονται, κατά τη
διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας
H εφαρμογή δραστηριοτήτων που προάγουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών, όπως
για παράδειγμα η εργασία σε ζεύγη ή ομάδες, οι ερευνητικές εργασίες (projects), τα παιχνίδια ρόλων, η
δημιουργία προσωπικού φακέλου για κάθε μαθητή/μαθήτρια (portfolio ή e-portfolio) αποδεικνύονται
αποτελεσματικά εργαλεία της γλωσσικής διδασκαλίας. Ένας από τους στόχους του εν λόγω
προγράμματος σπουδών είναι να ενθαρρύνει όλους τους μαθητές να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη
προσωπική ευθύνη στη διάρκεια της μαθησιακής τους πορείας και να συγκεντρώνουν πληροφορίες για
τις διαδικασίες, γενικότερα, της μάθησης. Η ανατροφοδότηση/αυτοαξιολόγηση του μαθητή/μαθήτριας,
κατά την παραγωγή γραπτών κειμένων, συνεισφέρει στη βελτίωση της δεξιότητας παραγωγής γραπτού
λόγου και βοηθά στην απόκτηση γλωσσικής επίγνωσης. Προκειμένου, μάλιστα, όλοι οι μαθητές να είναι
ενεργοί, αυτόνομοι και -όσον αφορά στη μάθησή τους- να προωθούν τον αναστοχασμό, θα πρέπει να
υιοθετήσουν στρατηγικές που καλλιεργούν την αποτελεσματική γλωσσική και τη μαθησιακή τους πορεία.
Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν απλώς να συζητούν στην αρχή κάθε μαθήματος τους
μαθησιακούς στόχους με τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους και να τους/τις προτρέπουν να χρησιμοποιούν
ένα ημερολόγιο μάθησης που θα τους/τις βοηθά, στη συνέχεια, να αυτοαξιολογούνται. Η διδασκαλία
πρέπει να γίνεται σε επικοινωνιακό-βιωματικό πλαίσιο και, κατά κύριο λόγο, επαγωγικά (οι μαθητές
βρίσκουν τον κανόνα μέσα από το κείμενο). Η διάρκεια υλοποίησης μιας απαιτητικής ερευνητικής
εργασίας από τους μαθητές (π.χ. βιβλιοκρισία/βιβλιοκριτική, θεματική ενότητα) είναι, συνήθως,
ένα εξάμηνο. Υπό προϋποθέσεις, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης θέματος του πρώτου εξαμήνου και
στο δεύτερο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που απαιτείται να διερευνηθούν νέα ερωτήματα που
προέκυψαν, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας συγκεκριμένης Ερευνητικής Εργασίας. Σε κάθε
περίπτωση, πριν αποφασισθεί η επέκταση του θέματος της ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να
κατατίθενται όλα τα βασικά παραδοτέα της, προκειμένου να υπάρχει σχετική ανατροφοδότηση.
Στην περίπτωση ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης, οι μαθητές/μαθήτριες αξιολογούνται ατομικά με
σημείο εκκίνησης τον ομαδικό βαθμό και τον ατομικό φάκελο, την ατομική επίδοση-προσπάθεια του
κάθε μαθητή/μαθήτριας, την παρατήρηση του εκπαιδευτικού στη διάρκεια της υλοποίησης της εργασίας.
Έτσι, οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν (Βαθμός Α)
α. το αποτέλεσμα της όλης ερευνητικής εργασίας,
β. τη συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της έρευνας, συγγραφής της
ερευνητικής έκθεσης και σύνθεσης του τελικού κειμένου και
γ. τη συγκρότηση και την πληρότητα της παρουσίασης και υποστήριξης της εργασίας.
Συμπερασματικά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η μέθοδος project (ερευνητική εργασία)
προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους των μαθητών, την ανακαλυπτική-διερευνητική
μάθηση (discovery learning), την ατομική-ομαδική εργασία, τη συνέχεια της σχολικής εργασίας σε χρόνο
μεγαλύτερο της μίας διδακτικής ώρας, την τελική της παρουσίαση στην τάξη, στο σχολείο (π.χ. σχολικό
Ιστολόγιο) ή και εξωσχολικά, την αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού από κύριο καθοδηγητή σε
συντονιστή και εμψυχωτή της σχολικής εργασίας κ.λπ.
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Η εργασία θα έχει για κάθε τάξη έκταση ανάλογη των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων των
μαθητών. Ειδικότερα, στην 6η τάξη η προσωπική εργασία (2000-4000 περίπου λέξεις) μπορεί να είναι
γλωσσικού περιεχομένου ή κειμενικής προσαρμογής, δημιουργική γραφή, portfolio, βιβλιοκρισία σε έναν
συγγραφέα, σε διαφόρους συγγραφείς του ίδιου κειμενικού/λογοτεχνικού είδους. Στην 7η μπορεί να είναι
ένα περισσότερο εκτενές δοκίμιο έκτασης περ. 4.000-5.000 λέξεων πάνω σε συγκεκριμένη θεματολογία
που προσεγγίζει ένα είδος ή έναν συγγραφέα μέσα, όμως, από μια ευρεία ποικιλία κειμένων. Οι δύο
αυτές εργασίες της 6ης και 7ης τάξης θα πρέπει να είναι διαφορετικές μεταξύ τους ως προς το είδος και
την προσέγγιση π.χ. δεν μπορεί να είναι δύο ίδιοι συγγραφείς ή δύο ίδια είδη, όπως επίσης αποκλείεται
η κειμενική προσαρμογή δύο διαφορετικών έργων, αλλά με το ίδιον τρόπο προσέγγισης, την ίδια μέθοδο,
το ίδιο υλικό κ.λπ.
Όπως και στις προηγούμενες τάξεις το παραγόμενο κείμενο μπορεί να είναι πολυτροπικό και να
βασίζεται σε διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους, εντάσσοντας και το υλικό ή/και τις προτάσεις των
ψηφιοποιημένων σχολικών εγχειριδίων (διαθέσιμων στον χώρο του ψηφιακού σχολείου,
digitalschool.minedu.gov.gr, κ.ά.), αλλά το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας πρέπει να είναι σε έντυπη
μορφή. Στην ομαδική εργασία είναι προφανές ότι εάν κάποιοι μαθητές αξιολογηθούν με βαθμό ανώτερο
του βαθμού της ομάδας, κάποιοι άλλοι θα πρέπει να αξιολογηθούν με κατώτερο βαθμό, προκειμένου να
διατηρηθεί ο βαθμός της ομάδας.
Ενδεικτικά, η γλωσσική εργασία μπορεί να είναι διαχρονική ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας ή μια
έρευνα με θέμα τις διαφόρους διαλέκτους της. Επίσης, να εστιάζει στην παρουσίαση, ερμηνεία ενός
κειμένου στον Τύπο, στη διασκευή του ίδιου έργου στον κινηματογράφο ή στο θέατρο, στην παρουσίαση
ενός γεγονότος από την τηλεόραση ή το Διαδίκτυο κ.ά. Στη δημιουργική γραφή, ειδικά, η χρήση του
portfolio είναι πολύ χρήσιμη, καθώς μπορεί να εμπεριέχει πολλά είδη κειμένων, όπως ποιημάτων,
διηγημάτων κ.λπ., καθώς και στον τρόπο που μετουσιώνονται και μεταφέρονται τα συναισθήματα του
μαθητή σε ένα νέο αυτή τη φορά κείμενο.
Η επιλογή πολυτροπικού υλικού δεν μπορεί να βαθμολογείται μεμονωμένα, αλλά λαμβάνεται υπόψη
και βαθμολογείται συνολικά, βάσει της ποιότητας και της έκτασης ολόκληρης της εργασίας.
√ Να χρησιμοποιούνται τα λάθη των μαθητών με τρόπο που μπορεί να συμβάλλουν
εποικοδομητικά στην εξέλιξη της μάθησης και να αξιοποιούνται κατάλληλα στην πρόοδο των
μαθητών. Mέσα από κατάλληλες επιλεγμένες εργασίες η διόρθωση των λαθών εκλαμβάνεται
αφενός ως μέρος της διδακτικής διαδικασίας και αφετέρου ως μέσον επιτυχίας της διδακτικής
πράξης
Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη ότι σε όλα τα μαθησιακά στάδια οι μαθητές/μαθήτριες
χρειάζεται να προσεγγίζουν τη γλώσσα προοδευτικά και ότι τα λάθη πρέπει να χρησιμοποιούνται με
τρόπο εποικοδομητικό. Ως εκ τούτου, η βοήθεια που προσφέρει ο διδάσκων μειώνεται σταδιακά, για να
αυξάνεται η αυτοαξιαλόγηση, η αυτονομία κ.λπ. των διδασκομένων. Με αυτόν τον τρόπο, οι
μαθητές/μαθήτριες μπορούν να αντιληφθούν ότι π.χ. τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα και τα ορθογραφικά
λάθη που επηρεάζουν αρνητικά την εκφραστική ή ορθογραφική εικόνα των γραπτών κειμένων τους
πρέπει να γίνονται αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης και ατομικής επεξεργασίας, μέσα από
κατάλληλες δραστηριότητες και σε βαθμό που δεν περιορίζει τη δημιουργικότητά τους.
Η ετεροαξιολόγηση, όπως και η αξιολόγηση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί να γίνεται μέσω
της ανταλλαγής και του σχολιασμού κειμένων μεταξύ των μαθητών/μαθητριών. Μπορεί να γίνεται σε κάθε
φάση της παραγωγής, κατά κύριο λόγο, αλλά και του προφορικού λόγου, ανάλογα με το είδος και τη
στόχευση της διδακτικής μεθόδου, και να αποβλέπει στην άσκηση της κριτικής σκέψης των μαθητών,
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στον σεβασμό απέναντι στις απόψεις των συμμαθητών, στη διάθεση για συνεργασία, συνεισφορά στο
πνεύμα της ομάδας.
Ιδιαιτέρως χρήσιμο θα ήταν στην εκφώνηση κάθε δραστηριότητας να διασαφηνίζεται το κειμενικό
είδος και η περίσταση επικοινωνίας στην οποία εντάσσεται το παραγόμενο κείμενο, με ιδιαίτερη αναφορά
στον σκοπό για τον οποίο γράφεται, στους συντάκτες και στους αποδέκτες του. Επίσης, πρέπει να
δίνονται πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη μορφή, το ύφος και την έκταση του παραγόμενου κειμένου,
που καθορίζεται κατά προσέγγιση. Τέλος, προτείνεται η παραγωγή γραπτού λόγου να γίνεται στο
σχολείο και να συνοδεύεται από διαδικασίες ανατροφοδότησης του/της μαθητή/μαθήτριας. Οι κατ΄οίκον
εργασίες μπορεί να είναι ασκήσεις για εμβάθυνση στη γνώση, προετοιμασία παρουσίασης στην τάξη,
μελέτη ενός θέματος που αφορά ένα μάθημα-γνωστικό αντικείμενο, αναζήτηση πληροφοριών.
Συμπλήρωση με στοιχεία του φακέλου εργασιών, παραγωγή γραπτού λόγου, ένα κείμενο, βιβλιοκρισία
κ.ά. Ωστόσο, η επιλογή των ασκήσεων για την εμβάθυνση της ύλης ως προς τον αριθμό και το επίπεδο
θα πρέπε -με κατάλληλο προγραμματισμό- να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες όλων των
μαθητών, έτσι ώστε η ενασχόληση των μαθητών κατ΄οίκον να έχει παιδαγωγικό και γνωστικό όφελος.
√ Να αντιλαμβάνονται ότι η κατάκτηση της γλώσσας, μέσα στο πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται
(κοινωνικό, ιστορικό, γεωγραφικό) προϋποθέτει τη σταδιακή κατανόησή της ως ένα σύστημα και
τον τρόπο που αυτή δομείται και εξελίσσεται







Να λαμβάνονται υπόψη στον προγραμματισμό του μαθήματος οι διαφορετικές ανάγκες όλων
ανεξαιρέτως των μαθητών για το μεγαλύτερο δυνατό όφελός τους
Να χρησιμοποιούν οι μαθητές/μαθήτριες κατάλληλα και όσο το δυνατόν πιο συχνά για την
εκμάθηση της γλώσσας ποικίλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και Επικοινωνίας), προκειμένου να κατακτήσουν τη γλωσσική ευχέρεια και την
αυτονομία
Να αντιλαμβάνονται ότι η κατάκτηση της γλώσσας, μέσα στο πλαίσιο στο οποίο αυτή
εντάσσεται (κοινωνικό, ιστορικό, γεωγραφικό) και τον τρόπο που αυτή δομείται και εξελίσσεται
προϋποθέτει τη σταδιακή κατανόησή της ως ένα σύστημα
Να αναπτύσσουν την κοινωνιογλωσσική και προσωπική τους ταυτότητα, καθώς και την
πολιτισμική, με τρόπο που θα συμπεριλαμβάνει τη συνειδητοποίηση διαφόρων γλωσσικών
στοιχείων, ποικιλιών κ.λπ.
Να δίνεται προτεραιότητα στη λειτουργική χρήση του λεξιλογίου, της γραμματικής και της
μορφολογίας, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργική, πρωτότυπη, με φαντασία κ.λπ.
χρήση της γλώσσας.

Η γλώσσα βασικός φορέας έκφρασης, δεν επιτυγχάνεται ανεξάρτητα ή με αποκομμένη εστίαση
από/σε συγκεκριμένα π.χ. δομικά, μορφοσυντακτικά, κοινωνικά κ.ά. στοιχεία του προτασιακού και
κειμενικού λόγου, αλλά με μεθοδικό, προοδευτικό και ολόπλευρο τρόπο που -σύμφωνα με τις σύγχρονες
επιστημονικές θεωρήσεις- αφορά όλες τις εκφάνσεις της (συστημική προσέγγιση της γλώσσας). Υπάρχει
συνδυασμός λεξικογραμματικών και άλλων γλωσσικών επιλογών με τις οποίες πραγματώνονται
επικοινωνιακοί στόχοι και αποτυπώνονται διάφοροι ιδεολογικοί προσανατολισμοί.
Η γλωσσική πρόοδος όλων των μαθητών βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, καθώς και στην
ενεργητική συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Το λεξιλόγιο και οι εκφράσεις πρέπει να
παρουσιάζονται και να αναπτύσσονται με τρόπο συστηματικό, ενταγμένο/ενταγμένες σε ανάλογες
περιστάσεις επικοινωνίας. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι ο λόγος καλλιεργείται σε τρεις διαστάσεις: της
καθημερινότητας, του σχολικού περιβάλλοντος και του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος μέσω διαφόρων
επιστημονικών προσεγγίσεων (επιστημονικά γραπτά κείμενα, ομιλίες κ.λπ.). Στόχος, προφανώς, είναι η
καλλιέργεια του λόγου σε όλο το εύρος του, ενώ θα επιδιώκεται η εναλλαγή ανάμεσα στην καθημερινή και
επιστημονική προσέγγιση ποικίλων ζητημάτων. Παράλληλα, για τη διδασκαλία των γραμματικοσυντακτικών
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φαινομένων μπορούν να αξιοποιηθούν τα κείμενα των οποίων γίνεται επεξεργασία κατά τη διάρκεια του
project ή/και τα παραγόμενα προφορικά και γραπτά κείμενα των ίδιων των μαθητών/μαθητριών.
Επισημαίνεται ότι μπορεί να απαιτηθεί να δοθεί έμφαση σε γραμματικές δομές και κατηγορίες που είναι
ανοίκειες στους/στις μαθητές/μαθήτριες ή παρουσιάζουν δυσκολία στην κατάκτηση και τη χρήση τους,
όπως είναι οι κατηγορίες λόγιων επιθέτων και η συμφωνία τους με τα ουσιαστικά.
Η γραμματική δεν διδάσκεται ως μεταγνώση, αλλά ως ένα χαρακτηριστικό της κειμενικής δομής. Είναι
καλύτερα να ξεκινούν οι μαθητές/μαθ’ητριες με την αναγνώριση και στη συνέχεια με τη χρήση του
γραμματοσυντακτικού φαινομένου π.χ. των αρχαιοπρεπών συντακτικών δομών. Έτσι,
αποστασιοποιείται από τη φορμαλιστική διδακτική προσέγγιση, καθώς οι γραμματικοί κανόνες
διατυπώνονται χωρίς λεπτομέρειες και χωρίς να επιβαρύνουν τη μνήμη, το γνωστικό υπόβαθρο και την
ψυχολογία των μαθητών/μαθητριών.
Σε διαδοχικές απόπειρες, τα ίδια γραμματικά φαινόμενα επανέρχονται στα κείμενα ξανά και ξανά.
Αυτό, όμως, που εξετάζεται κάθε φορά είναι η διαφορετική λειτουργία τους, ανάλογα με τους σκοπούς
του κειμένου και σε συνάρτηση με τα άλλα γραμματικά φαινόμενα που συνυπάρχουν στο κείμενο. Το ίδιο
ισχύει και για τις λεξιλογικές επιλογές και τα πολυτροπικά στοιχεία (εικόνες, διαγράμματα κ.λπ.).
Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/μαθ’ητριες θα μπορούν να εξηγούν τη συνεισφορά της
γραμματοσυντακτικής δομής κάποιου χωρίου στο νόημά του π.χ. Ενεργητική-Παθητική σύνταξη, να
αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών (π.χ. τη χρήση ενός χρόνου), να
μετασχηματίζουν -βάσει του επικοινωνιακού πλαισίου- λέξεις/(εκ)φράσεις, ένα απόσπασμα ως προς τη
μορφολογία /σύνταξη/ σημασιολογία (σημασίες λέξεων, συνώνυμα, αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή
παραγράφων με συγκεκριμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων με σημασιολογικά ισοδύναμες,
γλωσσικές ποικιλίες, αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας [δηλωτική και συνυποδηλωτική
χρήση κ.λπ.])/το λεξιλόγιο (χρήση ειδικού λεξιλογίου)/τα σημεία στίξης/το ύφος του κειμένου.
Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα εγγενές στοιχείο της σύγχρονης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής
πραγματικότητας, καθώς και ένα δυναμικό εργαλείο που αναβαθμίζει σημαντικά τη διδασκαλία της
γλώσσας στην τάξη και επιτρέπει στον μαθητή περαιτέρω εμπέδωση της ύλης, εξάσκηση με τον ιδιαίτερο
δικό του ρυθμό, καθώς και πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους ως μοναδικής και
πολύπλευρης οντότητας. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/μαθήτριες ενθαρρύνονται να
εστιάζουν τόσο στην ετεροαξιολόγηση (αλληλοαξιολόγηση) όσο και στην αυτοαξιολόγησή τους.
√ Να αναπτύσσουν την κοινωνιογλωσσική και προσωπική τους ταυτότητα, καθώς και την
πολιτισμική, με τρόπο που θα συμπεριλαμβάνει τη συνειδητοποίηση διαφόρων γλωσσικών
στοιχείων, ποικιλιών κ.λπ.
Κοινωνιογλωσσική είναι η ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τις γλωσσικές
κοινωνικές ποικιλίες (συγκείμενο, στυλ, διαλέκτους, κ.λπ.), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη
γλώσσα, αναλόγως των κοινωνικών συμβάσεων και των διαφόρων επικοινωνιακών καταστάσεων,
καθώς και να συμβάλλουν ενεργά στην εξέλιξη του διαλόγου π.χ. να γνωρίζουν οι μαθητές/μαθήτριες τις
διαφορές μεταξύ της επίσημης και ανεπίσημης επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από ποικίλα
κειμενικά είδη και βάσει του/των θέματος/θεμάτων και του επικοινωνιακού πλαισίου, οι
μαθητές/μαθήτριες θα μπορούν να έχουν γλωσσική επίγνωση, να επικοινωνούν, να αποκωδικοποιούν
απόψεις (ρητές και άρρητες), να παίρνουν τεκμηριωμένη θέση, αντλώντας, συνθέτοντας και
αναπτύσσοντας επιχειρήματα. Υπάρχει δυνατότητα επιλογών, προκειμένου να καλύπτονται οι διδακτικές
ανάγκες και απαιτήσεις που κρίνει κάθε διδάσκων ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν, τηρούμενων των
ιδιομορφιών κάθε τάξης και των προτεραιοτήτων που θέτει σε κάθε δραστηριότητα.
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Το σημείο εκκίνησης για τη διαπολιτισμική κατανόηση και συνειδητοποίηση διαπολιτισμικών κωδίκων
είναι η καλή γνώση των αιτίων που παράγουν τις πολιτισμικές διαφορές: κοινωνικοί κανόνες, ιστορικά
σύμβολα, μύθοι, τρόποι έκφρασης, δραστηριότητες καθημερινής ζωής, έθιμα, θρησκεία κ.λπ. Πρόκληση
για αλλαγή στάσεων που βιώνεται ως πολυπρισματική συλλογική δραστηριότητα με πολλά οφέλη και
εκλαμβάνεται ως απόσταγμα του διαλόγου μεταξύ του επιστημολογικού προβληματισμού όσο και του
παιδαγωγικού σκέλους. Όσο μεγαλύτερη επίγνωση των πολιτισμικών διαφορών διαθέτουν οι μαθητές
τόσο περισσότερο αποφεύγουν να καταλήγουν σε λανθασμένα συμπεράσματα για τον πολιτισμό των
Άλλων. Η μελέτη των κειμένων με κριτική διάθεση υπό το πρίσμα εξωκειμενικών παραμέτρων, όπως
είναι οι προσωπικές γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών/μαθητριών, βοηθά να αξιολογούν ιδέες, πράξεις
και χαρακτήρες και να καταπολεμούν αντιφάσεις, προκαταλήψεις, στερεότυπα κ.λπ.
3. Διδακτικοί στόχοι
Οι βασικές Δεξιότητες/Ικανότητες KC της Διά Βίου μάθησης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου του Συμβουλίου
της Ευρώπης (σ. 7) συγκλίνουν με τις ικανότητες του μαθητή [ικανότητες κατανόησης γραπτού
λόγου/κειμένου, παραγωγής γραπτού λόγου, επιχειρηματολογίας, γλωσσικής (γραπτής και προφορικής
επεξεργασίας κειμένου), ερμηνευτικής, εξειδικευμένης γνώσης, κριτικής σκέψης] ως εξής:
Ο/Η μαθητής/μαθήτρια
-μιλά και ακούει, κατανοεί, γράφει, παράγει και αλληλεπιδρά/επικοινωνεί στη μητρική του γλώσσα
(ικανότητα της οποίας η καλλιέργεια είναι το ζητούμενο σε όλο το παρόν Π.Σ./ KC 1)
-καλλιεργεί την επικοινωνιακή προσέγγιση και την εκμάθηση άλλων ξένων γλωσσών π.χ. μεταφράζοντας
ένα ξενόγλωσσο κείμενο (δεξιότητα/KC 2).
-εστιάζει στη διαθεματική προσέγγιση/διδασκαλία και στη χρήση των ΤΠΕ (δεξιότητες/KCs 3, 4)
-δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της αυτόνομης μάθησης εφαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη, χωρίς απλή
ανάκληση πληροφοριών, αλλά χρησιμοποιώντας κατάλληλα τη γνώση την οποία μετασχηματίζει
προφορικά και γραπτά, συγκρίνοντας, αξιολογώντας και παράγοντας νέα κείμενα (δεξιότητα/KC 5)
-καλλιεργεί την κοινωνική και πολιτισμική ικανότητα & αυτή του αυριανού πολίτη (δεξιότητες/KCs 6, 8)
-καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθησή του/της (δεξιότητα/KC 7).
-Να ερμηνεύουν και να αιτιολογούν τα νοήματα που προβάλλονται στο κείμενο που τους δίνεται,
να το αξιολογούν και να αναφέρονται σε αυτό κριτικά, καθώς και να διατυπώνουν επ΄αυτού
διάφορες ερμηνευτικές υποθέσεις
Ερμηνευτικές ερωτήσεις μπορεί να είναι αυτές που αναφέρονται σε αξίες, προβλήματα, στη στάση, στο
ήθος ή στον χαρακτήρα προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής της
συγγραφής του έργου, οπτικές από τις οποίες προσεγγίζεται η πραγματικότητα, στόχοι και επιχειρήματα
του συγγραφέα, προβληματισμοί που θέτει, θέσεις που υποστηρίζει κ.λπ.
3.1. Διδακτικοί στόχοι ανά κύκλο σπουδών
Στο τέλος του 3ου κύκλου
Οι μαθητές/μαθήτριες είναι ικανοί/ικανές:
-Να κατανοούν διάφορα κείμενα, να αναγνωρίζουν, να χρησιμοποιούν και να αναλύουν τα γενικά
και τα επί μέρους σημαντικά στοιχεία του κειμένου
Τα κείμενα κινούνται και στα τρία γένη του λόγου (περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία) και
εντάσσονται σε ποικίλα κειμενικά είδη

2017-06-D-20-el-2

69/91

Περιγραφικά

Περιγραφή, προσώπων,χώρων,
σκηνών από την
καθημερινότητα (π.χ. στην
οικογένεια, στο σχολείο).
Περιγραφή με στόχο οι μαθητές
να εκτιμήσουν το διαφορετικό
ύφος που σε κάθε περίπτωση
διαμορφώνεται (Ενημερωτικό
φυλλάδιο, ιστοσελίδα,
ταξιδιωτικός οδηγός) κ.ά.

Αφηγηματικά

Λογοτεχνικές, ιστορικές,
ρεαλιστικές αφηγήσεις (π.χ.
διηγήματα, μυθιστορήματα,
στίχοι τραγουδιών,
ιστοριογραφικά κείμενα,
προσωπικές μαρτυρίες,
ομιλίες, συνεντεύξεις,
ρεπορτάζ, ημερολόγια,
συνεντεύξεις).

Επιχειρηματολογία

Δημοσιογραφικά κείμενα (π.χ.
τίτλοι εφημερίδων, άρθρο
γνώμης, χρονογράφημα,
γελοιογραφία).
Ενημερωτικό φυλλάδιο,
ιστοσελίδα, αφίσα με οδηγίες,
συμβουλές κ.ά.

Βιογραφικό σημείωμα,
συστατική επιστολή, αυτοβιογραφία κ.ά.

-Να ανταποκρίνονται σε θέματα της κοινωνικής πραγματικότητας και να αποδίδουν γλωσσικά
τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ/Θεματικοί άξονες
S1- S3 και S4
Ειδικότερα για τις τάξεις S1-S4, ως θεματικές ενότητες προτείνονται αυτές που εμπεριέχονται στα διδακτικά
εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στις αντίστοιχες τάξεις (ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού και Α΄,
Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου) του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
- Σχολείο, Φύση, Υγεία και Διατροφή, Θέατρο/Κινηματογράφος, Δραστηριότητες, Ο κόσμος μέσα από την
οθόνη/ Εικόνα, Αθλητισμός, Γνώση, Τόπος και Πολιτισμός
- Ταξίδια, Οικογένεια, Φιλία, Εργασία, Ενημέρωση, Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
-Ελλάδα, Ευρώπη, Κόσμος, Ρατσισμός (φυλετικός, κοινωνικός, εθνοτικός κ.λπ.), κοινωνικά στερεότυπα και
προκαταλήψεις. Ειρήνη-Πόλεμος, Ενεργοί πολίτες, Τέχνη, Προβληματισμοί για το μέλλον
Για την S5 και S6- S7
-Προφορικός και γραπτός λόγος, Γλώσσα και γλωσσική ποικιλότητα, Γλωσσομάθεια, Ψηφιακός
γραμματισμός, Αναλφαβητισμός
-Διάλογος
-Αγάπη και έρωτας
-Ενδυμασία και μόδα
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-Νεότητα/Εφηβεία
-Γηρατειά και νεότητα
-Παρελθόν, παρόν και μέλλον
-Το κωμικό και η σημασία του γέλιου
- Διαφήμιση-Καταναλωτισμός-Οικονομία
-Κοινωνικά στερεότυπα και ρατσισμός
-Εργασία, επιλογή επαγγέλματος
-Ψυχαγωγία και Τέχνη
-Τεχνολογία, Επιστήμη και κοινωνία
-Πολιτισμός, Η εικόνα του δικού μας και των άλλων πολιτισμών
-Ζητήματα πολιτικής και δημοκρατίας
-Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνία των πολιτών
-Πληροφόρηση, Δημοσιογραφία, Τύπος
-ΜΜΕ και πολίτης
-Παιδεία-Εκπαίδευση
-Ελλάδα-Ευρώπη-Κόσμος
-Οικολογία
-Ελευθερία-Εξουσία
Η παραπάνω θεματολογία μπορεί να συνδυαστεί με τη θεματολογία των βιβλίων της Νεοελληνικής
Γλώσσας, καθώς και της Λογοτεχνίας.
4. Περιεχόμενο σπουδών
Ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου
Σε όλες τις τάξεις προτείνεται να οργανώνονται δραστηριότητες που προωθούν τη φιλαναγνωσία. Στο
πλαίσιο αυτό, οι μαθητές μπορούν να διαβάζουν στη διάρκεια του σχολικού έτους ένα ή δύο λογοτεχνικά
βιβλία είτε του ίδιου συγγραφέα είτε του ίδιου θέματος ή/και του ίδιου είδους. Σκόπιμο είναι κατά την επιλογή
του βιβλίου να λαμβάνονται υπόψη και οι αναγνωστικές προτιμήσεις των εφήβων αναγνωστών. Μπορεί
είτε όλοι οι μαθητές να διαβάζουν διαφορετικά βιβλία, είτε να γίνεται ανάγνωση κοινού βιβλίου, ανά ομάδες.
Την ανάγνωση του βιβλίου μπορούν να συνοδεύουν και άλλου είδους δραστηριότητες, όπως πρόσκληση
του συγγραφέα, δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, δραματοποίηση κ.ά. (στο πλαίσιο πάντα των
κανονισμών των Ε.Σ.). Είναι αυτονόητο ότι τα βιβλία που αναφέρονται στην ύλη κάθε τάξης θα πρέπει να
διδαχτούν, ανεξαρτήτως εάν προτείνονται από τον εκπαιδευτικό και άλλα ως παράλληλα για εμβάθυνση.
Πετυχημένη είναι εκείνη η ανάγνωση και παρουσίαση βιβλίου, η οποία επιτρέπει στον/στη
μαθητή/μαθήτρια:
α) να αντλεί βασικές πληροφορίες για το πού, πότε, πώς εκτυλίσσεται η ιστορία, ποιοι είναι οι βασικοί
ήρωες, ποιος μιλά, ποιος είναι ο αφηγητής, ποια η εξέλιξη της ιστορίας, ποιο το θέμα, ποιες οι ιδέες που
διατυπώνονται
β) να συσχετίζει τα κείμενα με τα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα
γ) να εκφράζει προσωπικές εκτιμήσεις, δικές του σκέψεις, συναισθήματα, ερμηνείες και να θέτει θέματα
προς συζήτηση
δ) να συνδέει και να συγκρίνει τα κείμενα με άλλα κείμενα και καλλιτεχνικές δημιουργίες
ε) να εξετάζει το κείμενο με κριτική διάθεση, να αξιολογεί ιδέες, πράξεις και χαρακτήρες, να εντοπίζει
αντιφάσεις, προκαταλήψεις, στερεότυπα κ.λπ.
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Επιπλέον, κάποια ερώτηση (ή κάποιες ερωτήσεις), που αφορά/αφορούν το κείμενο, μπορεί/μπορούν να
αποτελέσει/αποτελέσουν εργασία των μαθητών/μαθητριών για το σπίτι. Αυτός είναι και ένας σχετικά
ασφαλής τρόπος, για να συνεχίσουν οι μαθητές/μαθήτριες την ανάγνωση του κειμένου μόνοι/μόνες τους.
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής εργασίες-ερωτήσεις:
-Αναδιήγηση τμήματος της ιστορίας από την οπτική γωνία ενός άλλου ήρωα
-Δημιουργία μίας σκηνής, στην οποία ο αναγνώστης συναντιέται με τον ήρωα (π.χ. με μορφή συνέντευξης
ή αφήγησης)
-Γραφή ανάλογου κειμένου με προσωπικές παρατηρήσεις από την καθημερινή ζωή για το προσωπικό
ημερολόγιο
-Παρουσίαση εσωτερικών ή εξωτερικών συγκρούσεων, χαρακτήρων, διλημμάτων των ηρώων κ.ά.
-Αλλαγή του αφηγητή της ιστορίας.
-Αλλαγή επιλόγου ή τίτλου
-Παραγωγή κειμένου μέσω του οποίου εκφράζουν την ευαρέσκεια ή την απαρέσκειά τους για το
περιεχόμενό του κειμένου που μελέτησαν, αιτιολογώντας την απάντησή τους με σχετικές παραπομπές
(τους άρεσε ή δεν τους άρεσε επειδή ταυτίστηκαν ή διαφοροποιήθηκαν με/από τον ήρωα, επειδή τον
θαύμασαν, επειδή το κείμενο αναφέρεται σε σύγχρονα προβλήματα κ. ά.).
Ορισμένες από τις παραπάνω εργασίες μπορεί να είναι προφορικές ή γραπτές, ατομικές ή ομαδικές.
Οι ομάδες υποστηρίζουν την εργασία τους, συγκρίνουν τις διαπιστώσεις των άλλων ομάδων με τις δικές
τους, παρατηρούν και αιτιολογούν ομοιότητες και διαφορές.
Επίσης, παρακολουθούν την εξέλιξη του θέματος στον χρόνο. Παράλληλα, καταθέτουν απόψεις για
την προσωπική τους ανταπόκριση στο κείμενο, αξιοποιώντας δραστηριότητες που ζητούν τη συνάντηση
του αναγνώστη με τον ήρωα της ιστορίας.
Επιπροσθέτως, οι μαθητές μπορούν να γράφουν μία βιβλιοπαρουσίαση του συγκεκριμένου έργου ή
μία βιβλιοκριτική π.χ. για τη σχολική εφημερίδα (ειδικότερα στον πρώτο κύκλο, S1-S3, για να βοηθηθούν
οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δίνουν κάποιες οδηγίες, μία ‘σχάρα’ με τα χαρακτηριστικά του
συγκεκριμένου κειμενικού είδους). Επιπλέον, μπορούν να αναζητούν άλλα κείμενα του ίδιου συγγραφέα
και να παρουσιάζουν εν συντομία το περιεχόμενό τους ή να παρουσιάζουν άλλα κείμενα που διάβασαν
με παρόμοια θεματική.
Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές φροντίζουν να παραδίδουν εγκαίρως τις γραπτές εργασίες τους.
Ενδείκνυται οι μαθητές να φέρνουν μαζί τους και τα βιβλία αναφοράς (Γραμματική -Συντακτικό κ.λπ.) και
να τα χρησιμοποιούν, όσο το δυνατόν πιο συστηματικά. Όταν γίνεται διόρθωση των ασκήσεων στην τάξη
από τους ίδιους τους μαθητές, εμπεδώνεται καλύτερα η ύλη που ενυπάρχει στα κείμενα, αφού διδάσκεται
σπειροειδώς, επαναληπτικά, βιωματικά σε ένα πιο σύνθετο και αναστοχαστικό επίπεδο που
συμπληρώνει και εμπλουτίζει τη γλωσσική διδασκαλία προηγούμενων ετών/τάξεων.
5. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία ελέγχου προορισμένη να αποκαλύπτει τον βαθμό πραγμάτωσης των
εκπαιδευτικών στόχων και έτσι μπορεί να θεωρηθεί μια δημιουργική, εξισορροπητική, λειτουργία, αφού
υπηρετεί την κριτική στάση, τη διαγνωστική πρακτική, την προσέγγιση του προσφερόμενου διδακτικού
έργου με ανατροφοδοτικό τρόπο. Με την αξιολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας διαπιστώνεται εάν οι
μαθητές είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει από το μάθημα
αυτό, προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες και απαιτήσεις
στις οποίες η χρήση της γλώσσας είναι απαραίτητη. Υπογραμμίζεται για άλλη μια φορά ότι η κατάκτηση
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από τους μαθητές των διαφόρων δεξιοτήτων/ικανοτήτων δεν μπορεί να νοείται αποκομμένη από εκείνες
που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενες τάξεις ούτε να περιορίζονται σε στενά πλαίσια ελέγχου της
δυνατότητας ανάκλησης προγενέστερων γνώσεων. Σημαντικό είναι να δίνεται έμφαση, ώστε οι
προγενέστερες γνώσεις να συμβάλλουν στην αποτελεσματική χρήση τους σε νέες καταστάσεις ως μια
μεταγνωστική ικανότητα. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η καλλιέργεια του σχολικού λόγου και της
σχολικής πορείας όλων των μαθητών και, επιπλέον, εξασφαλίζεται η πλήρης και κριτική συμμετοχή τους
ως μελλοντικών πολιτών σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι, όπου η χρήση του
λόγου και των κειμένων παίζει καθοριστικό ρόλο.
5. β. Τελική/Αθροιστική αξιολόγηση
Δεύτερος Κύκλος, S4-S5
Ισχύει το έγγραφο 2013-05-D-34-en-16 Harmonised assessment at the end of year 5 and written
examinations leading to B marks in year 51 APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS
MEETING OF 9 AND 10 FEBRUARY 2017, IN BRUSSELS
4η τάξη
Θα πρέπει να εξοικειώνονται οι μαθητές/μαθήτριες από την 4η τάξη για τις τελικές εναρμονισμένες εξετάσεις
της 5ης τάξης.
Τρίτος Κύκλος, S6-S7
Μοντέλα για τις γραπτές εξετάσεις του Τρίτου Κύκλου, S6-S7, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
Οι κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Σχολείων περιγράφουν λεπτομερώς το γενικό πλαίσιο όλων των
προβλεπόμενων διαδικασιών για τη διεξαγωγή των γραπτών και προφορικών εξετάσεων που αφορούν
το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο και οι οποίες τηρούνται πιστά. Θα πρέπει να εξοικειώνονται οι μαθητές από
την 6η τάξη για τις τελικές εξετάσεις της 7ης.
Ως εκ τούτου, οι μαθητές/μαθήτριες τόσο στην S6 όσο και στην S7 (από το σχ. έτος 2017-2018)
για την L1 θα αξιολογούνται στα γραπτά βάσει των παρακάτω δύο μοντέλων.
Όπως προαναφέρθηκε, οι ικανότητες που αξιολογούνται στα μοντέλα αυτά είναι:
Η κατανόηση γραπτού λόγου, η παραγωγή γραπτού λόγου, η επιχειρηματολογία, η ερμηνευτική, η
επιστημονική (Γνώσεις εξειδικευμένες του θέματος και του επιστημονικού λεξιλογίου), η κριτική σκέψη και
η γλωσσική. Δίνονται, παρακάτω,οι εξής νοηματικές διευκρινίσεις:

Ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου
Η ικανότητα του/της μαθητή/ μαθήτριας
-να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί τις γενικές και τις επί μέρους σημαντικές πληροφορίες του κειμένου
-να ανταποκρίνεται στα μηνύματα οποιουδήποτε είδους κειμένου, το επικοινωνιακό πλαίσιο και την
οργάνωσή του, τους στόχους του συγγραφέα, τις διαφορετικές απόψεις που εκθέτει.
Επί μέρους ικανότητες:
-να κατανοεί και να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του κειμένου
-να εκμαιεύει τις σημαντικές λεπτομέρειες
-να αναλύει τα σημαντικές λεπτομέρειες των κειμένων από άποψη γλωσσική και λογοτεχνική.
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Ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου
Η ικανότητα του/της μαθητή/ μαθήτριας στον γραπτό λόγο
-να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με ικανοποιητική ευχέρεια συντακτικά, λεξιλογικά και χωρίς ορθογραφικά λάθη
-να παράγει κείμενα που λαμβάνουν υπόψη τις δοθείσες οδηγίες και το επικοινωνιακό πλαίσιο
-να χρησιμοποιεί διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια και υφολογικά είδη που έχουν σχέση με το κειμενικό
είδος, το θέμα και τον σκοπό που του ζητούνται.
Επί μέρους ικανότητες:
-να παραγάγει κείμενα που λαμβάνουν υπόψη τον σκοπό της ανάγνωσης
-να ανταποκρίνεται στα κριτήρια της κειμενικότητας, του ύφους και της κειμενικής καταλληλότητας σε
συνδυασμό με τους κανόνες.
Ικανότητα επιχειρηματολογίας
Η ικανότητα του/της μαθητή/μαθήτριας στον γραπτό λόγο και τον προφορικό λόγο
-να επιχειρηματολογεί απαντώντας σε σημαντικές ερωτήσεις και σε σημαντικά θέματα
κοινωνικού, πολιτικού ή και πολιτισμικού περιεχομένου υιοθετώντας διαφορετικές απόψεις
-να υιοθετεί, να πείθει, να αντικρούει ή να πείθεται για διάφορες απόψεις, χρησιμοποιώντας θέσεις,
επιχειρήματα και παραδείγματα
-να επιλέγει κατάλληλα μια με δομή και συνεκτικότητα στρατηγική, προκειμένου να επιχειρηματολογεί,
χρησιμοποιώντας ορθά συντακτικά, λεξιλογικά και γραμματολογικά στοιχεία
Επί μέρους ικανότητες:
-να εντοπίζει και να παρουσιάζει διάφορα επιχειρήματα
-να αξιοποιεί στρατηγικές, για να παρουσιάσει τα επιχειρήματά του και τα οποία σχετίζονται με το
κείμενο που έχει στη διάθεσή του
-να καταθέτει μια προσωπική άποψη στο υπό εξέταση θέμα
Γλωσσική ικανότητα
Η ικανότητα του/της μαθητή/ μαθήτριας στον γραπτό λόγο και προφορικό λόγο
-να αναγνωρίζει συγκεκριμένα γλωσσικά στοιχεία προφορικών ή γραπτών κειμένων
-να παράγει προφορικά ή γραπτά κείμενα, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό, το περιεχόμενο, το ύφος και
το επικοινωνιακό πλαίσιο
Ερμηνευτική ικανότητα
Η ικανότητα του/της μαθητή/μαθήτριας τόσο στον προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο
-να επεξηγεί, να εκτιμά και να αξιολογεί διάφορα (πολυτροπικά) κείμενα, όπως ποιήματα, πεζά, τραγούδια,
εικόνες κ.λπ.
-να αναγνωρίζει τους επιπλέον εξωγλωσσικούς παράγοντες που επηρεάζουν, καθορίζουν, τη χρήση της
γλώσσας (πραγματολογική δυνατότητα)
-να επαναδημιουργεί, να επαναδιατυπώνει υποθέσεις βάσει των προφορικών και γραπτών κειμένων που
έχει στη διάθεσή του, αντλώντας στοιχεία από κατάλληλες, κεκτημένες γνώσεις, παρόλο που δεν
συναντώνται στο κείμενο.
Επί μέρους ικανότητες:
-να εκμαιεύει τις προθέσεις της πηγής των κειμένων και να αναφέρεται σε αυτές με κριτική σκέψη
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-να διατυπώνει επεξηγηματικές, λογικές, υποθέσεις
Ικανότητα εξειδικευμένης/επιστημονικής γνώσης
Η ικανότητα του/της μαθητή/μαθήτριας τόσο στον προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο
-να κατακτά επιστημονικές έννοιες και ειδικό λεξιλόγιο/ορολογία σχετικές/-ό με τη θεματολογία που
ασχολείται
-να γνωρίζει τα κύρια σημεία ενός θέματος και να τα συνδέει με άλλα σχετικά
-να καταδεικνύει επιστημονική γνώση για ένα θέμα, χρησιμοποιώντας κατάλληλη γλώσσα και ακρίβεια στην
παρουσίαση του περιεχομένου
-να γνωρίζει το ευρύ περιβάλλον που επιδρά στην πρόσληψη και την παραγωγή γραπτού και προφορικού
λόγου στην Ελληνική γλώσσα
Επί μέρους ικανότητες:
-να προσδιορίζει και να κατανοεί ένα θέμα ή διάφορα γεγονότα, καθώς και συγκειμενικά στοιχεία ή σχετικές
επιδράσεις
-να αντλεί στοιχεία εξωκειμενικά (γενική γνώση του κόσμου και διαφόρων θεμάτων)
-να αντλεί και να επιλέγει την εξειδικευμένη γνώση σε διάφορα π.χ. λογοτεχνικά είδη και πολιτισμικά
στοιχεία
Ικανότητα κριτικής σκέψης
Η ικανότητα του/της μαθητή/τριας τόσο στον προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο
-να απαντά ως προς το πώς τα διάφορα είδη και τύπου κείμενα παρουσιάζουν τον πραγματικό ή
φανταστικό κόσμο στον ακροατή ή τον αναγνώστη
-να εκφράζει με κριτικό τρόπο προσωπικές απόψεις, πεποιθήσεις και αξίες επί των γλωσσικών και
λογοτεχνικών στοιχείων των κειμένων και επί της θεματολογίας του.
Με αυτόν τον τρόπο, οι γραπτές εξετάσεις θα είναι εναρμονισμένες (Doc: 2014-06-D-5-en-3, Annex II).
Διευκρινίζεται ότι τα δύο αυτά μοντέλα επελέγησαν, επειδή ελήφθησαν υπόψη τόσο το ισχύον ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα όσο και οι οδηγίες του ΙΕΠ. Συγχρόνως, η επιλογή αυτή διευκολύνει και τους
Κύπριους μαθητές, οι οποίοι φοιτούν στο ελληνόφωνο τμήμα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, καθώς θα
μπορούν και αυτοί να προετοιμαστούν κατάλληλα, προκειμένου να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις και να
εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας, της Κύπρου κ.λπ. Η αξιολόγηση στην 6η τάξη (S6)
θα πρέπει να εξοικειώνει τους μαθητές με τις εξετάσεις της 7ης τάξης (S7).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Μοντέλο 1:
Α. Ένα λογοτεχνικό κείμενο (περίπου 800 λέξεις - 1 ερώτημα: μία ανάλυση και μία ερμηνεία του κειμένου)
Αξιολογούνται οι ικανότητες: κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής γραπτού λόγου, ερμηνείας κειμένου,
απόκτησης/χρήσης επιστημονικών-εξειδικευμένων γνώσεων, γλωσσικής επεξεργασίας, κριτικής σκέψης.
B. Ένα κείμενο μη λογοτεχνικό (περίπου 400 λέξεις - 1 ερώτημα: μία παρουσίαση απόψεων και ένας
χαρακτηρισμός που αφορά την επιχειρηματολογία. Έκφραση προσωπικών απόψεων του μαθητή για τις
απόψεις, θέσεις, που διατυπώνονται)
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Αξιολογούνται οι ικανότητες: κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής γραπτού λόγου,
επιχειρηματολογίας,
απόκτηση/χρήσης
επιστημονικών-εξειδικευμένων
γνώσεων,
γλωσσικής
επεξεργασίας, κριτικής σκέψης.
Δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται μεταξύ τους το πρώτο με το δεύτερο μέρος.
Μοντέλο 2:
Α. Ένα λογοτεχνικό κείμενο (περίπου 400 λέξεις - 1 ερώτημα: ανάλυση του κειμένου).
Ένα ποίημα (περίπου 200 λέξεις, 1 ερώτημα: Ερμηνεία του ποιήματος και σύγκριση με το κείμενο). Τα δύο
κείμενα συνδέονται θεματικά.
Αξιολογούνται οι ικανότητες: κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής γραπτού λόγου, ερμηνείας κειμένου,
απόκτησης/χρήσης επιστημονικών-εξειδικευμένων γνώσεων, γλωσσικής επεξεργασίας, κριτικής σκέψης.
B. Ένα κείμενο μη λογοτεχνικό (περίπου 600 λέξεις -1 ερώτημα: μία παρουσίαση των απόψεων και ένας
χαρακτηρισμός που αφορά την επιχειρηματολογία).
Αξιολογούνται οι ικανότητες: κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής γραπτού λόγου,
επιχειρηματολογίας,
απόκτησης/χρήσης
επιστημονικών-εξειδικευμένων
γνώσεων,
γλωσσικής
επεξεργασίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
-Αξιολογούνται όλες οι ικανότητες που αναφέρονται σε κάθε μοντέλο υποχρεωτικά.
-Τα ερωτήματα μπορούν να έχουν και υπο-ερωτήματα (3-5).
-Ο αριθμός των λέξεων στα λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα μπορεί να κυμαίνεται από 1000-1600
λέξεις (συνολικά).
-Η έκταση των κειμένων και ο αριθμός των λέξεων σε ένα ποίημα μπορεί να είναι μικρότερος από 800 στο
πρώτο μοντέλο ή από 200 στο δεύτερο μοντέλο.
Παραγωγή λόγου που απορρέει από λογοτεχνικό/λογοτεχνικά κείμενο/κείμενα:
Ενδεικτικές ερωτήσεις που αφορούν:
-στη(ν) δομή/οργάνωση του κειμένου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση, τίτλοι ενοτήτων, τίτλοι έργου, συνοχή,
αλληλουχία, τρόποι ανάπτυξης, συλλογιστική πορεία κ.λπ.
-στα υφολογικά και αισθητικά θέματα
-στο γραμματειακό είδος του κειμένου στον συγγραφέα ή στο έργο του.
Έτσι, προτείνεται στους/στις μαθητές/μαθήτριες:
-Να διακρίνουν και να περιγράφουν έναν ή δύο λογοτεχνικούς χαρακτήρες, σχετιζόμενους με το θέμα του
κειμένου και να αιτιολογούν τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο
-Να βρίσκουν τον αφηγητή της ιστορίας και να αλλάζουν το πρόσωπο του αφηγητή, ώστε να φανεί η
αντίστοιχη αλλαγή στην οπτική της αφήγησης ή να μετατρέπουν το διαλογικό μέρος του κειμένου σε συνεχή
αφηγηματικό λόγο
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-Να διατυπώνουν σε συγκεκριμένο αριθμό λέξεων την άποψή τους για το περιεχόμενο του κειμένου,
συσχετίζοντάς το με τις αντιλήψεις της εποχής μας
-Να συγκρίνουν στοιχεία ποίησης π.χ. παραδοσιακή-μοντέρνα
-Να επισημαίνουν εκφραστικά μέσα και εκφραστικούς τρόπους και να σχολιάζουν τη λειτουργία τους (π.χ.
μεταφορές, παρομοιώσεις, εικόνες, στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, όπως λόγιες, ιδιωματικές λέξεις)
-Να επισημαίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ρεύματος στο οποίο ανήκει το απόσπασμα
-Να σχολιάζουν σε μία ή δύο παραγράφους σύμβολα ή θέματα του ποιήματος και να αιτιολογούν τις
απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο
-Να σχολιάζουν θέματα που αφορούν τον ερμηνευτικό σχολιασμό, γραμματολογικά στοιχεία που
προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από το απόσπασμα
-Να ερμηνεύουν ή να σχολιάζουν αισθητικά χωρία του κειμένου (κατανόηση περιεχομένου, δομή,
σχολιασμός φράσεων, στίχων ή παραγράφων, ανάπτυξη χωρίων, χαρακτηρισμούς προσώπων, στάσεων,
αντιλήψεων, παρατηρήσεις επί των εκφραστικών μέσων και τρόπων, υφολογικών στοιχείων κ.λπ.)
-Να επισημαίνουν και να σχολιάζουν σύμβολα (μυθικά ή άλλα)
-Να εντάσσουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στον τόπο και στον χρόνο της αφήγησης
-Να επαληθεύουν μια κρίση σχετική με το κείμενο (το είδος του, τη λογοτεχνική γενιά του δημιουργού ή το
λογοτεχνικό ρεύμα στο οποίο ανήκει το κείμενο, το ύφος, τη δομή του)
-Να επαληθεύουν ή να διαψεύουν, να κρίνουν τις επιλογές του δημιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής
ανάλυσης κ.ά.
√ Σε περίπτωση που το δοσμένο κείμενο είναι αφηγηματικό ή θεατρικό, οι μαθητές/μαθήτριες
καλούνται:
-Να διακρίνουν και να περιγράφουν τον κεντρικό λογοτεχνικό χαρακτήρα κάνοντας τις αντίστοιχες
παραπομπές στο κείμενο σε σχέση με τον κοινωνικό του ρόλο π.χ. ως άνδρα ή γυναίκας, τα στερεότυπα
που τον περιβάλλουν, τις σχέσεις των φύλων. Να αιτιολογούν τα παραπάνω, παραπέμποντας στο ιστορικό,
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται το κείμενο
-Να εκφέρουν άποψη για το θέμα του κειμένου, συνδέοντάς το με την καθημερινή τους εμπειρία
-Να διατυπώνουν το κεντρικό διακύβευμα, τη σύγκρουση, σε ένα θεατρικό έργο
-Να μετατρέπουν κομμάτι του θεατρικού κειμένου σε αφηγηματικό λόγο
-Να αλλάζουν τον αφηγητή της ιστορίας, προκειμένου να δοθεί έμφαση στη σημασία της «φωνής» (φωνή
ενηλίκου, άνδρα, γυναίκας, νέου, νέας)
- Να συγγράφουν ένα μικρό κείμενο ως «διαφήμιση» ή βιβλιοπαρουσίαση ή κριτική για το κείμενο που θα
δοθεί ή να τοποθετούνται (αν συμφωνούν ή διαφωνούν και γιατί) απέναντι σε κριτική που θα δοθεί
-Να ταυτίζονται με κάποιον ήρωα του κειμένου και να γράφουν σελίδες του ημερολογίου του ή επιστολών
του κ.ά.
√ Σε περίπτωση που το θέμα περιλαμβάνει δύο ποιήματα, οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται:
-Να συγκρίνουν, συσχετίζουν, ποικιλοτρόπως τα δύο ποιήματα
-Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά π.χ. της παραδοσιακής και της μοντέρνας ποίησης και να διακρίνουν
τα ποιήματα σε παραδοσιακά και μοντέρνα με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά
-Να κατατάσσουν τα ποιήματα σε μια σειρά από το πιο παραδοσιακό ως το πιο υπερρεαλιστικό και,
ενδεχομένως, να ανιχνεύουν (κυρίως να αναγνωρίζουν και να σχολιάζουν) το λογοτεχνικό κίνημα στο οποίο
εντάσσεται το καθένα
-Να εντοπίζουν τις πιο «ποιητικές» και τις πιο «καθημερινές» λέξεις στα ποιήματα και να τις τοποθετήσουν
σε πίνακα με δύο ή περισσότερες στήλες
-Να εντοπίζουν τα σύμβολα σε όσα ποιήματα υπάρχουν και να τα κατατάσσουν σε κατηγορίες ανάλογα με
το είδος τους (αντικείμενα, φυσικά φαινόμενα, εικόνες, ήχοι)
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-Να εντοπίζουν λυρικά ή δραματικά στοιχεία στα ποιήματα
-Να εκφράζουν συναισθηματική ανταπόκριση απέναντι στα γεγονότα, καταστάσεις που εμπεριέχονται στο
ποίημα κ.ά.
√ Στην περίπτωση που το κείμενο ανήκει στην πεζογραφία, οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν:
- Να επισημαίνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο κείμενο και να τα εντάσσουν στον τόπο και στον
χρόνο της αφήγησης
- Να διακρίνουν και να περιγράφουν έναν, δύο ή περισσότερους λογοτεχνικούς χαρακτήρες, κάνοντας
αναφορές στις σχέσεις τους, στον κοινωνικό τους ρόλο ή σε κοινωνικά στερεότυπα σχετιζόμενα με το θέμα
του κειμένου, και να αιτιολογούν τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο
- Να διατυπώνουν σε μία ή δύο παραγράφους την άποψή τους για το περιεχόμενο του κειμένου (π.χ.
συσχετίζοντάς το με τις αντιλήψεις της εποχής μας)
- Να απαντούν σε παρατηρήσεις επί των εκφραστικών μέσων και τρόπων που εμπεριέχονται στο κείμενο
- Να αναφέρονται στον συγγραφέα του κειμένου και σε γραμματολογικά στοιχεία που προκύπτουν άμεσα
ή έμμεσα από αυτό
- Να σχολιάζουν το κείμενο (ερμηνευτικός ή αισθητικός σχολιασμός) ή να σχολιάζουν, σε μία ή δύο
παραγράφους, συγκεκριμένο/-α χωρίο/-α του κ.ά.
Επαναλαμβάνουμε ότι τα πολυμέσα αποτελούν έξυπνους συνεργάτες που υποστηρίζουν τους
μαθητές/συγγραφείς, βήμα-βήμα, ώστε να αναπτύξουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και
δραστηριότητες σχετικά με την παραγωγή λόγου.
Ως εκ τούτου, οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να αναγνωρίζουν τον ρόλο της εικόνας και άλλων
σημειωτικών πόρων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ο λόγος σε πολυτροπικά κείμενα,
τα οποία παράγονται με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Οι ερωτήσεις, επομένως, μπορεί να αφορούν:
μετασχηματισμό σε μονοτροπικά κείμενα γράφοντας/συζητώντας (σύμφωνα με το είδος της
εργασίας/εξέτασης) για τις μεταξύ τους γλωσσικές διαφορές, τη λεκτική απόδοση των εικόνων και την
ανάγκη χρήσης σχολιαστικών σημείων στίξης κ.ά.

Προφορικές εξετάσεις
Αξιολογείται η ικανότητα του μαθητή να κατανοεί ένα γραπτό και προφορικό κείμενο, να
παραγάγει ένα δικό του προφορικό και να αλληλεπιδρά με συνοχή και ευχέρεια.
Αναμένεται ο υποψήφιος να αναλύει και να εκφράζει προσωπικές απόψεις για το υπό εξέταση
κείμενο, συνδυάζοντας γνώσεις και κατανόηση του κειμένου (π.χ. για τα γλωσσικά και λογοτεχνικά,
κοινωνικά, πολιτισμικά στοιχεία και το ιστορικό υπόβαθρο του έργου/αποσπάσματος/ποιήματος
προς εξέταση). Μπορεί να ζητηθεί από τον/την εξεταζόμενο/-η μαθητή/μαθήτρια να αναφερθεί στα
κείμενα που έχει μελετήσει στη διάρκεια της διδακτικής πράξης ή/και εξωσχολικά στη διάρκεια των
προσωπικών του αναγνώσεων. Επίσης, μπορεί να αναπτυχθεί διάλογος μεταξύ εξεταστώνμαθητή/μαθήτριας σχετικά με τις ατομικές του/της εργασίες και το/τα δοκίμιο/δοκίμια που
εκπόνησε/συνέταξε.
Τα άγνωστα στους/στις μαθητές/μαθήτριες κείμενα συνοδεύονται από περιεκτικές εισαγωγές και,
κατά περίπτωση, από επεξηγήσεις λέξεων, εννοιών ή λογοτεχνικών όρων και από ό,τι άλλο κρίνεται
αναγκαίο για την κατανόηση και τη λειτουργία του κειμένου.
Τα αποσπάσματα προς εξέταση δεν μπορεί να ξεπερνούν τη μία σελίδα (400 περ. λέξεις) και
πρέπει να σχετίζονται με τα θέματα που έχουν γίνει, ήδη, αντικείμενο μελέτης και λεπτομερής
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ανάλυσή τους στην τάξη. Επίσης, θα πρέπει να έχουν αρίθμηση, ανά 5 γραμμές, εισαγωγή και θα
αναφέρεται η πηγή τους (όπως, εξάλλου, και στις γραπτές εξετάσεις). Θα ακολουθούν μέχρι δύο
ερωτήσεις ως αφόρμηση για την εξέταση που θα ακολουθήσει. Οι απαιτήσεις των ερωτήσεων που
θα επεξεργαστούν και θα κληθούν να απαντήσουν οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών, στον χρόνο που θα έχουν στη
διάθεσή τους για να απαντήσουν, να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους
στους/στις μαθητές/μαθήτριες από τη σχολική διδασκαλία κ.λπ.
Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να επιδεικνύουν επίγνωση της
λειτουργίας/του ρόλου της εικόνας και των άλλων σημειωτικών πόρων που θα έχουν στη διάθεσή
τους, καθώς και να αξιοποιούν τα στοιχεία αυτά π.χ. αποδίδοντας λεκτικά τις εικόνες
(αντιλαμβανόμενοι τα επίπεδα νοήματος σε μια εικόνα από το είδος, τη θέση και την έκταση που
καταλαμβάνουν τα χρώματα, τα συνοδευτικά σύμβολα, οι υπο-κεφαλίδες, η αρίθμηση ή η
διαφορετική γραμματοσειρά, η έντονη-πλάγια κ.λπ. γραφή). Επίσης, επιλέγοντας κάθε φορά το
κατάλληλο ύφος προσαρμοσμένο στην περίσταση επικοινωνίας, προβλέποντας το περιεχόμενο του
κειμένου και εν γένει αξιοποιώντας οτιδήποτε συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του λόγου.
Οι μαθητές/μαθήτριες -με κλήρωση- επιλέγουν ένα θέμα και έχουν συνολικά στη διάθεσή τους,
για να προετοιμαστούν συνολικά 25 λεπτά. Ο χρόνος αυτός διατίθεται στην επιλογή του θέματος από
καθέναν/καθεμία μαθητή/μαθήτρια, τη μετάβασή του/της στην αίθουσα προετοιμασίας και στην
ανάγνωση/επεξεργασία του θέματος.
Η εξέταση ενώπιον της επιτροπής διαρκεί συνολικά 20 λεπτά και στη συνέχεια οι δύο εξεταστές
(διδάσκων και εξωτερικός εξεταστής) έχουν στη διάθεσή τους 5 επιπλέον λεπτά, προκειμένου να
καταλήξουν στην τελική βαθμολογία για τον/την κάθε εξεταζόμενο/εξεταζόμενη. Μπορεί να ζητηθεί
από τον/τη μαθητή/μαθήτρια να διαβάσει δυνατά ένα χωρίο/απόσπασμα του κειμένου που έχει στη
διάθεσή του/της, όπως επίσης να του/της ζητηθεί να ερμηνεύσει είτε το ίδιο χωρίο είτε με αφόρμηση
αυτό κάποιο άλλο με στόχο να αναπτυχθεί ο διάλογος. Μπορεί να αξιοποιείται το σύνολο του
κειμένου, όπως επίσης και σχετικές/βιωματικές, αναγνωστικές προσεγγίσεις και εμπειρίες του/της
μαθητή/μαθήτριας. Η έκφραση της ευαρέσκειας ή απαρέσκειας για το περιεχόμενο του προς εξέταση
κειμένου, συγκρίσεις ή σχόλια σε σχέση με δικά του/της αναγνώσματα, βιώματα κ.λπ. γίνονται δεκτά,
εφόσον αναπτύσσονται με τεκμηριωμένο τρόπο.
Εκτός από τους οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα των
Ευρωπαϊκών Σχολείων που αναφέρονται και περιγράφουν λεπτομερώς το γενικό πλαίσιο όλων των
προβλεπομένων διαδικασιών για τη διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων, η Εθνική Επιθεωρήτρια
η οποία είναι υπεύθυνη για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας L1 (Γενικής Παιδείας) δίνει,
επίσης, οδηγίες και καθορίζει συμπληρωματικά ό,τι έχει σχέση με την επιλογή και την παρουσίαση
των θεμάτων, καθώς και, εάν κριθεί αναγκαίο, τη διαδικασία των εξετάσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.1.

Ελληνική γλώσσα (LI)
Προφορικές εξετάσεις- Οδηγίες αξιολόγησης
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Ευρωπαϊκό Απολυτήριο 2018
(σχ. Έτος 2018-2019, S7)

Τα παρακάτω κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών στις
προφορικές εξετάσεις.
(Οι μαθητές/μαθήτριες θα αξιολογούνται ως προς την ικανότητά τους να κατανοούν και να
ανταποκρίνονται με κατάλληλο τρόπο σε ό,τι ερωτώνται).

/10

10-9.0

Κατανόηση του άγνωστου
προς εξέταση κειμένου (και
αναφορά είτε στο δοθέν
κείμενο είτε σε άλλα
κείμενα)

Κατανόηση και Παραγωγή
προφορικού λόγου

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Αναφέρεται τόσο συνολικά όσο
και στα επί μέρους νοήματα του
κειμένου με αυτονομία, λογική
αλληλουχία, ωριμότητα και
αναλύει με πειστικό τρόπο, το/-α
θέμα/-ατα, τη γλώσσα και τη
δομή του.

Κάνει γλωσσικές επιλογές με
πολύ μεγάλη ευχέρεια και
ακρίβεια, με ένα πολύ ευρύ και
πλούσιο λεξιλόγιο και εκφράσεις
που μεταδίδουν λεπτά και
σύνθετα νοήματα.

(ακρόαση-συνομιλία)

Επίσης:
Επίσης:
-εντοπίζει και αναφέρεται (σ)τα
ρητά και υπόρρητα νοήματα του
κειμένου, στις αφηρημένες/
δυσνόητες έννοιες, δίνοντας
επαρκείς επεξηγήσεις
-αξιολογεί χωρίς καμιά δυσκολία
το κείμενο λαμβάνοντας υπόψη
τις γλωσσικές και υφολογικές
ιδιαιτερότητές του βάσει του
κειμενικού είδους που αυτό
ανήκει
-ερμηνεύει το κείμενο
αναπτύσσοντας δημιουργικά
προσωπικές απόψεις, κρίσεις
προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τις
μεθόδους, τους σκοπούς και
στόχους του συγγραφέα
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-επιλέγει με κριτική σκέψη και
χρησιμοποιεί από το κείμενο
που έχει στη διάθεσή του
κατάλληλα αποσπάσματα ή
κάνει αναφορές στα
θέματα/κείμενα που έχει
διδαχθεί
-απαντά με νοηματική επάρκεια
και λογική αλληλουχία στις
ερωτήσεις
-συμμετέχει αβίαστα, με μεγάλη
άνεση, στη συζήτηση
-αναλαμβάνει πρωτοβουλία για
την ανάπτυξη της συζήτησης και
με αυτονομία μπορεί να
προαγάγει τη συνομιλία.
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-συσχετίζει και κάνει ποικίλες
αναφορές σε διδαγμένα θέματα
ή κείμενα, αξιολογώντας τη
σημασία που απορρέει από το
κοινωνικό, πολιτισμικό και
ιστορικό περικείμενό του.

8.9-8.0

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Κατανοεί και αναφέρεται χωρίς
δυσχέρεια συνολικά στο κείμενο,
εκφράζοντας προσωπικές
απόψεις με λογική αλληλουχία,
κάνοντας κατάλληλες,
λεπτομερείς, αναφορές,
δίνοντας πλήρεις επεξηγήσεις σε
ό,τι αφορά το/-α θέμα/θέματα, τη
γλώσσα και τη δομή του
κειμένου.

Συζητά με αυτοπεποίθηση και με
κατάλληλες γλωσσικές επιλογές,
καθώς και με εκφράσεις με
λογική αλληλουχία/δομή.

Επίσης,
-κατανοεί και αντιμετωπίζει τις
υπάρχουσες δυσκολίες του
κειμένου
-αναλύει τα αποτελέσματα που
ανακύπτουν από τη δομή και τις
ιδιαιτερότητες του κειμενικού
είδους που ανήκει το κείμενο,
καθώς και από τις γλωσσικές
επιλογές του συγγραφέα
-κατανοεί ότι το/-α κείμενο/-α
αναδεικνύει/-ουν διαφορετικούς
σκοπούς τους οποίους
ερμηνεύει αναπτύσσοντας
προσωπικές απόψεις

Επίσης:
-χρησιμοποιεί σωστά χωρία από
το κείμενο που έχει στη διάθεσή
του ή κάνει αναφορές σε άλλα
διδαγμένα
αποσπάσματα/κείμενα
-δίνει πειστικές και λεπτομερείς
απαντήσεις στις ερωτήσεις
-ακούει με προσοχή και προάγει,
υποστηρίζει κατάλληλα τη
(συμμετοχική) συζήτηση
-παρακολουθεί το ευρύ φάσμα
λειτουργιών του διαλόγου και
ανταποκρίνεται στα γλωσσικά
ερεθίσματα που δέχεται δίνοντας
νέες προεκτάσεις στη συζήτηση.

-αναφέρεται κατάλληλα στο
διδαγμένο θέμα ή σε άλλα
διδαγμένα κείμενα,
καταδεικνύοντας ότι
αντιλαμβάνεται τη σημασία των
κοινωνικών, πολιτισμικών και
ιστορικών δεδομένων που
εμπεριέχονται στο κείμενο.

7.9-7.0
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Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Κατανοεί και αναφέρεται με
κατάλληλο τρόπο συνολικά στα

Επικοινωνεί αποτελεσματικά και
με επιτυχία, χρησιμοποιώντας
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δεδομένα του κειμένου,
υπογραμμίζοντας βασικά
στοιχεία, δίνοντας έμφαση και
επεξηγώντας ζητήματα που
αφορούν το περιεχόμενο, τη
γλώσσα και τη δομή του
Επίσης:
-αντιλαμβάνεται μερικά από τα
υπόρρητα ή με αμφισημίες
μηνύματα του κειμένου
-κατανοεί τα αποτελέσματα που
έχουν η δομή, το είδος του
κειμένου και οι γλωσσικές
επιλογές του συγγραφέα
-αντιλαμβάνεται ότι το/τα
κείμενο/κείμενα μπορεί να έχουν
διαφορετικούς σκοπούς ή
προθέσεις

κατάλληλο λεξιλόγιο και σωστή
δομή
Επίσης:
- αναφέρεται σε σωστά
αποσπάσματα του κειμένου
που έχει στη διάθεσή του ή κάνει
αναφορές σε άλλα διδαγμένα
κείμενα
-απαντά προσεκτικά και
λεπτομερώς στις ερωτήσεις
-αναπτύσσει τη συζήτηση, χωρίς
επιπλέον προτροπή/βοήθεια
-παρακολουθεί και χειρίζεται τα
γλωσσικά ερεθίσματα και τις
αλλαγές/ την εξέλιξη της
συζήτησης.

-αναφέρεται με μικρές, αλλά
κατάλληλες, αναφορές στο
διδαγμένο θέμα ή στα διδαγμένα
κείμενα, καθώς και σε κάποια
κοινωνικά, πολιτισμικά και
ιστορικά θέματα που
εμπεριέχονται στο δοθέν
κείμενο.
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6.9-6.0

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Κατανοεί εν μέρει τα κύρια
σημεία του κειμένου,
παραφράζοντας ή αποδίδοντάς
το περιληπτικά. Επεξηγεί κάποια
βασικά στοιχεία της γλώσσας
ή/και της δομής του κειμένου

Επικοινωνεί με σαφήνεια
χρησιμοποιώντας κατάλληλο
λεξιλόγιο και σωστή δομή

Επίσης:
-εντοπίζει/προσδιορίζει και
επεξηγεί με απλό τρόπο κάποιες
υπαρκτές δυσκολίες ή
αμφισημίες του κειμένου
-περιγράφει κάποια εμφανή
στοιχεία της δομής ή του είδους
του κειμένου, καθώς και
αναγνωρίζει τις γλωσσικές
επιλογές του συγγραφέα και τις
επιπτώσεις που αυτές έχουν
στον αναγνώστη

Επίσης:
-χρησιμοποιεί μερικά
αποσπάσματα από το κείμενο
που έχει στη διάθεσή του και
κάνει αναφορές σε
άλλα διδαγμένα κείμενα
-απαντά στις ερωτήσεις που του
τίθενται
-ακούει προσεκτικά και
αναπτύσσει τις απόψεις του,
καθώς και απαντά με κατάλληλη
βοήθεια
-ανταποκρίνεται, αλλά σπανίως
διευρύνει, (σ)τη συζήτηση.

-αντιλαμβάνεται με ευχέρεια
τους στόχους και τους σκοπούς
της συγγραφής από τον
συγγραφέα
-αναφέρεται γενικά στο θέμα/τα
διδαγμένα κείμενα.
-αναφέρεται, περιορισμένα, στο
κοινωνικό, πολιτισμικό και
ιστορικό περικείμενο του
κειμένου.

5.9-4.0

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Αντιλαμβάνεται περιορισμένα τα
στοιχεία που αναδεικνύονται στο
κείμενο, με πιθανές
παραβλέψεις ή και παρερμηνείες
των επί μέρους ζητημάτων του
κειμένου

Εκφράζει κατάλληλα τις απόψεις
του με απλές
λεξιλογικές/εκφραστικές και
γλωσσικές επιλογές

Επίσης:

-κάνει μικρές αναφορές σε
αποσπάσματα/χωρία του
επιλεγμένου προς εξέταση
κειμένου ή τα κείμενα που
διδάχθηκε στην τάξη

-επεξηγεί εν μέρει κάποιες
εμφανείς δυσκολίες ή
προεκτάσεις του κειμένου
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Επίσης:
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-αναφέρεται σε κάποια στοιχεία
του κειμένου π.χ. δεδομένα και
δομές που εύκολα
αναγνωρίζονται. Επίσης,
αναφέρεται σε ιδιαιτερότητες του
κειμενικού είδους και γλωσσικές
επιλογές που μπορεί να
αναγνωριστούν, χωρίς
δυσκολία, από τον αναγνώστη
-αναγνωρίζει ότι τα κείμενα
μπορεί να έχουν διαφορετικούς
σκοπούς και στόχους

-απαντά περιορισμένα, χωρίς
επαρκή ανάπτυξη και
τεκμηρίωση στις ερωτήσεις
-δεν αναπτύσσει τον διάλογο,
παρά μόνον με συχνές
προτροπές και συχνή βοήθεια
-δεν ανταποκρίνεται εύκολα στα
γλωσσικά ερεθίσματα και στις
αλλαγές/στην εξέλιξη της
συζήτησης.

-αναφέρεται περιορισμένα στο
θέμα ή στα διδαγμένα κείμενα
-αναφέρεται ελάχιστα ή και
καθόλου σε κοινωνικά,
πολιτισμικά και ιστορικά
περικείμενα.

3.9-0.1

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Κατανοεί πολύ περιορισμένα το
σύνολο και τα επί μέρους
νοήματα/στοιχεία του κειμένου

Κάνει λανθασμένες γλωσσικές
επιλογές και παρουσιάζει
εμφανή έλλειψη γλωσσικής
ευχέρειας, που σε κάποιες
περιπτώσεις εμποδίζει την
επικοινωνία με τους συνομιλητές
του

Επίσης:
-δεν εντοπίζει τις δυσκολίες του
κειμένου ή αναφέρεται σε αυτές
πολύ περιορισμένα.
-επιδεικνύει περιορισμένη
ικανότητα να αντιλαμβάνεται τα
πιο σημαντικά στοιχεία της
δομής, του είδους και της
γλώσσας του κειμένου, καθώς
και τις επιδράσεις τους
-δεν αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα
τον σκοπό και τους στόχους των
κειμένων.
-κάνει μικρές αναφορές σε ό,τι
έχει κατανοήσει από το κείμενο
και δείχνει να μην
αντιλαμβάνεται το κοινωνικό,
πολιτισμικό και ιστορικό
περικείμενο.
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Επίσης:
-κάνει λίγες και γενικές
αναφορές στα επί μέρους
σημεία του κειμένου
-απαντά εν μέρει ή λανθασμένα,
χωρίς συγκεκριμένες
απαντήσεις, στις ερωτήσεις
-χρειάζεται συνεχή παρότρυνση
ή/και υποβολή επιπλέον
ερωτήσεων από τους εξεταστές,
για να συνεχιστεί η συζήτηση
-δεν αντιλαμβάνεται ή δεν
ανταποκρίνεται (σ)τις αλλαγές
των παραμέτρων
επικοινωνίας,όπως αυτές
προκύπτουν από τον διάλογο.
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Ο μαθητής/H μαθήτρια δεν συμμετείχε στις εξετάσεις

0

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Κατανόηση αδίδακτου
κειμένου

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Αναφέρεται τόσο συνολικά όσο
και στα επί μέρους νοήματα του
κειμένου με αυτονομία, λογική
αλληλουχία, ωριμότητα και
αναλύει με πειστικό τρόπο, το/τα
θέμα/θέματα, τη γλώσσα και τη
δομή του

Γράφει ένα άριστο κείμενο

/10

10-9.0

Επίσης:
-εντοπίζει και αναφέρεται (σ)τα
ρητά και υπόρρητα νοήματα του
κειμένου, στις
αφηρημένες/δυσνόητες έννοιες,
δίνοντας επαρκείς επεξηγήσεις
-αξιολογεί χωρίς καμιά δυσκολία
το κείμενο λαμβάνοντας υπόψη
τις γλωσσικές και υφολογικές
ιδιαιτερότητές του, βάσει του
κειμενικού είδους που αυτό
ανήκει
-ερμηνεύει το κείμενο,
αναπτύσσοντας δημιουργικά
προσωπικές απόψεις, κρίσεις
προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τις
μεθόδους, τους σκοπούς και
τους στόχους του συγγραφέα

με συνοχή και κατάλληλη
ανάπτυξη που προκαλεί το
ενδιαφέρον και ευχαριστεί τον
αναγνώστη
Επίσης:
-με λογική και πειστική
οργάνωση, ικανοποιητική
συνοχή και συνεκτικότητα
-με πλούσιο και κατάλληλα
επιλεγμένο λεξιλόγιο, χωρίς
λάθη γραμματοσυντακτικά ή
στίξης
-με τήρηση των
χαρακτηριστικών του κειμενικού
είδους που ανήκει και γενικότερα
της εικόνας του γραπτού
-με κατάλληλα, επιλεγμένα -με
κριτική σκέψη- χωρία, καθώς και
αναφορές και παραδείγματα που
ενσωματώνονται με κατάλληλο
τρόπο και τεκμηριώνουν, ακόμη
περισσότερο, την
επιχειρηματολογία του.

-συσχετίζει και κάνει ποικίλες
αναφορές σε διδαγμένα θέματα
ή κείμενα, αξιολογώντας τη
σημασία που απορρέει από το
κοινωνικό, πολιτισμικό και
ιστορικό περικείμενό του.
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8.9-8.0

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Κατανοεί και αναφέρεται χωρίς
δυσχέρειες συνολικά στο
κείμενο, εκφράζοντας
προσωπικές απόψεις, κάνοντας
κατάλληλες, λεπτομερείς,
αναφορές, δίνοντας πλήρεις
επεξηγήσεις σε ό,τι αφορά το/τα
θέμα/θέματα, τη γλώσσα και τη
δομή του

Γράφει ένα πολύ καλό κείμενο
με καλή οργάνωση και σχετικό
με το θέμα, το οποίο,
επιπροσθέτως, ανταποκρίνεται
πλήρως σε ό,τι ζητείται

Επίσης,
-κατανοεί και αντιμετωπίζει τις
υπάρχουσες δυσκολίες του
κειμένου
-αναλύει τα αποτελέσματα που
ανακύπτουν από τη δομή και τις
ιδιαιτερότητες του κειμενικού
είδους που ανήκει το κείμενο,
καθώς και από τις γλωσσικές
επιλογές του συγγραφέα
-κατανοεί ότι το/τα
κείμενο/κείμενα
αναδεικνύει/αναδεικνύουν
διαφορετικούς σκοπούς τους
οποίους ερμηνεύει,
αναπτύσσοντας προσωπικές
απόψεις
-αναφέρεται κατάλληλα στο
διδαγμένο θέμα ή σε άλλα
διδαγμένα κείμενα,
καταδεικνύοντας ότι
αντιλαμβάνεται τη σημασία των
κοινωνικών, πολιτισμικών και
ιστορικών δεδομένων που
εμπεριέχονται στο κείμενο.

7.9-7.0
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Επίσης:
-με προσεκτική επιλογή και
σωστή οργάνωση των
επιχειρημάτων που επαυξάνουν
την πειστικότητα
-με ευρεία και απαιτητική χρήση
λεξιλογίου,
γραμματοσυντακτικών
φαινομένων και στίξης που
υπηρετούν τον σκοπό του
κειμένου
-με λίγα λάθη σε ό,τι αφορά τα
χαρακτηριστικά του κειμενικού
είδους και γενικότερα την εικόνα
του γραπτού, που δεν
επηρεάζουν την κατανόηση και
την ευχαρίστηση του αναγνώστη
-με επιλογή κατάλληλων
χωρίων, παραδειγμάτων και
αναφορών που χρησιμοποιεί με
ευχέρεια, για να ενισχύσει την
επιχειρηματολογία του.

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Κατανοεί και αναφέρεται, με
κατάλληλο τρόπο, συνολικά στα
δεδομένα του κειμένου,
υπογραμμίζοντας βασικά
στοιχεία, δίνοντας έμφαση και
επεξηγώντας ζητήματα που
αφορούν το περιεχόμενο, τη
γλώσσα και τη δομή του

Γράφει ένα καλό κείμενο, το
οποίο ανταποκρίνεται με
πειστικότητα και με κατάλληλο
τρόπο σε ό, τι ζητείται στην
ερώτηση
Επίσης:
-με καλή δομή, οργάνωση και
αλληλουχία μεταξύ των
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Επίσης:
-αντιλαμβάνεται μερικά από τα
υπόρρητα ή με αμφισημίες
μηνύματα του κειμένου
-κατανοεί τα αποτελέσματα που
έχουν η δομή, το είδος του
κειμένου και οι γλωσσικές
επιλογές του συγγραφέα
-αντιλαμβάνεται ότι το/τα
κείμενο/κείμενα μπορεί να έχουν
διαφορετικούς σκοπούς ή
προθέσεις
-αναφέρεται με μικρές, αλλά
κατάλληλες, αναφορές στο
διδαγμένο θέμα ή στα διδαγμένα
κείμενα, καθώς και σε κάποια
κοινωνικά, πολιτισμικά και
ιστορικά θέματα που
εμπεριέχονται στο δοθέν
κείμενο.

6.9-6.0

-με λειτουργικό και κατάλληλο
λεξιλόγιο, ορθές
γραμματοσυντακτικές δομές,
καθώς και με σωστή χρήση των
σημείων στίξης
-με κάποια λάθη, σε ό,τι αφορά
τα χαρακτηριστικά του
κειμενικού είδους και την εικόνα
γενικότερα του γραπτού, τα
οποία, όμως, θεωρούνται
αμελητέα και δεν εμποδίζουν την
κατανόησή του κειμένου
-με κατάλληλη χρήση χωρίων,
αποσπασμάτων,
παραδειγμάτων, έτσι ώστε να
αναδεικνύονται κάποια σημεία
του κειμένου.

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Κατανοεί εν μέρει τα κύρια
σημεία του κειμένου,
παραφράζοντας ή αποδίδοντάς
το περιληπτικά. Επεξηγεί κάποια
βασικά στοιχεία της γλώσσας
ή/και της δομής του κειμένου

Γράφει ένα ικανοποιητικό
κείμενο, το οποίο
ανταποκρίνεται με πειστικότητα
και με ορθό τρόπο στα
περισσότερα στοιχεία της
ερώτησης

Επίσης:

Επίσης:

-εντοπίζει/προσδιορίζει και
επεξηγεί με απλό τρόπο κάποιες
υπαρκτές δυσκολίες ή
αμφισημίες του κειμένου.

-με απλή, αλλά κατάλληλη
οργάνωση και σύνδεση των
παραγράφων

-περιγράφει κάποια εμφανή
στοιχεία της δομής ή του είδους
του κειμένου, καθώς και
αναγνωρίζει τις γλωσσικές
επιλογές του συγγραφέα και τις
επιπτώσεις που αυτές έχουν
στον αναγνώστη
-αντιλαμβάνεται με ευχέρεια
τους στόχους και τους σκοπούς
της συγγραφής από τον
συγγραφέα
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παραγράφων που επαυξάνουν
την ξεκάθαρη
επιχειρηματολογία και πείθουν
τον αναγνώστη

-με λειτουργικό, αλλά όχι τέλειο
λεξιλόγιο, καθώς και
μορφοσυντακτικά και σημεία
στίξης που εντάσσονται στο
επικοινωνιακό πλαίσιο
-με συχνά λάθη σε ό,τι αφορά τα
χαρακτηριστικά του κειμενικού
είδους και την εικόνα γενικότερα
του γραπτού, που -ωστόσο- δεν
εμποδίζουν την επικοινωνία
- με τη χρήση χωρίων,
αποσπασμάτων,
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-αναφέρεται γενικά στο θέμα/τα
διδαγμένα κείμενα.
-αναφέρεται περιορισμένα στο
κοινωνικό, πολιτισμικό και
ιστορικό περικείμενο του
κειμένου.

5.9-4.0

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Αντιλαμβάνεται περιορισμένα τα
στοιχεία που αναδεικνύονται στο
κείμενο, με πιθανές
παραβλέψεις ή και παρερμηνείες
των επί μέρους ζητημάτων του

Γράφει ένα κείμενο, το οποίο
παρουσιάζει αδυναμίες και δεν
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά σε
ό,τι ζητείται στην ερώτηση, ενώ
περιορίζει την αναγνωστική
ανταπόκριση του αναγνώστη

Επίσης:
-επεξηγεί εν μέρει κάποιες
εμφανείς δυσκολίες ή δυνατές
προεκτάσεις του κειμένου
-αναφέρεται σε κάποια στοιχεία
του κειμένου π.χ. δεδομένα και
δομές που εύκολα
αναγνωρίζονται, ιδιαιτερότητες
του κειμενικού είδους και
γλωσσικές επιλογές που μπορεί
να αναγνωριστούν χωρίς
δυσκολία από τον αναγνώστη
-αναγνωρίζει ότι τα κείμενα
μπορεί να έχουν διαφορετικούς
σκοπούς και στόχους
-αναφέρεται περιορισμένα στο
θέμα/στα διδαγμένα κείμενα

3.9-0.1
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παραδειγμάτων, έτσι ώστε να
αναδεικνύονται κάποια σημεία
του κειμένου.

Επίσης:
-με παραγράφους που δεν
έχουν πάντα σωστή οργάνωση
ή δεν συνδέονται με τρόπο που
ενισχύουν ή δίνουν τη
δυνατότητα περαιτέρω
αξιοποίησής του κειμένου
-με φτωχό λεξιλόγιο και
προβληματική
γραμματοσυντακτική μορφή και
στίξη
-με αρκετά λάθη σε ό,τι αφορά
τα χαρακτηριστικά του
κειμενικού είδους και την εικόνα
γενικότερα του γραπτού, που κάποιες φορές- εμποδίζουν την
επικοινωνία

-αναφέρεται ελάχιστα ή και
καθόλου σε κοινωνικά,
πολιτισμικά και ιστορικά
περικείμενα.

-με συμπτωματικές αναφορές σε
χωρία, αποσπάσματα,
παραδείγματα.

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Ο μαθητής/Η μαθήτρια:

Αντιλαμβάνεται περιορισμένα τα
στοιχεία που εμπεριέχονται στο
κείμενο, με πιθανές

Γράφει ένα πάρα πολύ φτωχό
κείμενο/δοκίμιο, το οποίο
εμποδίζει την αναγνωστική
ανταπόκριση του αναγνώστη και

88/91

παραβλέψεις ή/και παρερμηνείες
των επί μέρους ζητημάτων του

δεν απαντά στις ερωτήσεις που
του έχουν ζητηθεί

Επίσης:

Επίσης:

-επεξηγεί εν μέρει κάποιες
εμφανείς δυσκολίες ή δυνατές
προεκτάσεις του κειμένου

-με έλλειψη παραγραφοποίησης
και γενικής οργάνωσης

-αναφέρεται σε κάποια στοιχεία
του κειμένου π.χ. δεδομένα και
δομές που εύκολα
αναγνωρίζονται, ιδιαιτερότητες
του κειμενικού είδους και
γλωσσικές επιλογές που μπορεί
να αναγνωριστούν χωρίς
δυσκολία από τον αναγνώστη
-αναγνωρίζει ότι τα κείμενα
μπορεί να έχουν διαφορετικούς
σκοπούς και στόχους
-αναφέρεται περιορισμένα στο
θέμα/στα διδαγμένα κείμενα

-με πολύ απλές, βασικές,
επιλογές λεξιλογίου,
γραμματοσυντακτικών στοιχείων
και στίξης
-με λάθη σε ό,τι αφορά τα
χαρακτηριστικά του κειμενικού
είδους και την εικόνα γενικότερα
του γραπτού, τα οποία
εμποδίζουν σε μεγηάλο βαθμό
την κατανόηση του κειμένου από
τον αναγνώστη
-με ελάχιστες έως καθόλου
αναφορές σε χωρία,
αποσπάσματα, παραδείγματα.

-αναφέρεται ελάχιστα ή και
καθόλου σε κοινωνικά,
πολιτισμικά και ιστορικά
περικείμενα.

0

Ο μαθητής/Η μαθήτρια δεν συμμετείχε στις εξετάσεις ή το γραπτό
έχει μηδενιστεί

Γενικές Παρατηρήσεις:
-Μετά τις εξετάσεις του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και του Pré-bac, αποστέλλονται στην
Εθνική Επιθεωρήτρια πλήρη στοιχεία (τίτλοι, συγγραφείς, πηγές κ.λπ.) των δοκιμίων, που έχουν
διδαχτεί ή πρόκειται να διδαχτούν μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. Το ίδιο ισχύει και για τα
ποιητικά ή πεζογραφίας κείμενα (αποσπάσματα, χωρία κ.λπ.), προκειμένου να υπάρχει απόλυτη
βεβαιότητα ότι τα κείμενα που θα εξεταστούν οι μαθητές στο BAC (καθώς και στις προηγούμενες
τάξεις S4-S6) είναι αδίδακτα.
- Κάθε αδίδακτο κείμενο θα πρέπει να είναι ίσης κατά προσέγγιση δυσκολίας με το διδαγμένο και με
όσες διευκρινίσεις κρίνονται αναγκαίες.
-Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της
δυσκολίας τους, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη το μοντέλο που έχει επιλεγεί προς εξέταση των
μαθητών. Οι βαθμολογικές μονάδες κάθε ερώτησης καθορίζονται, κατά τη διατύπωση των θεμάτων
και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές.
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7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική
-Βαλσαμάκη-Ράλλη Η., Η εξέταση και η βαθμολογία του μαθητή, Αθήνα 1979
-Γραμματική για την Α’ Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου των Σ. Χατζησαββίδη – Α. Χατζησαββίδου , ΑΘΗΝΑ, ΟΔΕΒ, 2011
-Δημητρόπουλος Ε. Γ., Εκπαιδευτική αξιολόγηση (Μέρος δεύτερο). Θεσσαλονίκη: Εκδ. Πουρνάρα, 1983
-Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ, Τεύχος 3, Κλάδος ΠΕ 02, Β Έκδοση. ΙΤΥ, 2012
-Ερμηνευτικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου των Μ. Γαβριηλίδου, Π. Λαμπροπούλου, Κ. Αγγελάκου, ΟΕΔΒ.
- Καλογρίδου-Κολυβά Μ., Η χρήση της Τεχνολογίας στη διαδικασία της μάθησης. Αθήνα: Δρόμων, 2011
-Καλογρίδου-Κολυβά Μ., Οι πολλές όψεις του διαδικτύου. Αθήνα: Δρόμων, 2011
-Καψάλης Α. Γ., Παιδαγωγική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1983, σ.148-149
- Μπίμπου-Νάκου, Ιωάννα (2004). «Το άγχος και η φοβία σε παιδιά» στο Προσαρμογή στο σχολείο. Πρόληψη και αντιμετώπιση
δυσκολιών, επιστημονική επιμ. Α. Καλαντζή-Αζίζι, Ζαφειροπούλου, Μ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ.287-327
-Νέα Ελληνική Γλώσσα, Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, Οδηγός
για τον Εκπαιδευτικό, 2011
-Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας & της Λογοτεχνίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, Π.Ι, 2011
-Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Λυκείου, 2011
-Τεντολούρης Φ. – Χατζησαββίδης Σ., Διδασκαλία της γλώσσας. Ιστορία – Επιστημολογία –Αναστοχαστικότητα, Εκδόσεις Νεφέλη.
Γλωσσολογία 16, 2014
-Χαραλαμπόπουλος Αγ. – Χατζησαββίδης Σ., Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: Θεωρία και πρακτική εφαρμογή,
Κώδικας: Θεσσαλονίκη 1997, σ. 79-102
-Χατζησαββίδης Σ. – Κωστούλη Τρ. – Τσιπλάκου Στ. – Αϊδίνης Αθ. – Στυλιανού Μ. –Παπανικόλα Ευάνθη Α., Νέα Ελληνική Γλώσσα,
Οδηγός Εκπαιδευτικού, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων.
Α΄ έκδοση, 2013
-Χατζηχρήστου,Χ. Βαΐτση Α., Δημητροπούλου Π., Κατή Α., Κωνσταντίνου Ε. Λαμπροπούλου Α., Λυκιτσάκου Κ., Μπακοπούλου
Α.(2004). Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης. Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο σχολείο. Βιβλίο
για τον Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. επιμ. Χρυσή Γ. Χατζηχρήστου. Αθήνα: Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Δαρδανός.
Ξένη
-Bloom Β. S. κ.ά., Ταξινομία διδακτικών στόχων, Τόμος Α΄, Γνωστικός Τομέας, μτφρ. Αλ. Λαμπράκη-Παγανού. Αθήνα: Κώδικας, 1986
-Chall J. S., Learning to read: The great debate. New York: McGraw-Hill, 1983
-Chomsky N., Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA: MIT Press, 1965
-Clay Μ. (1991). Becoming literate. The construction of inner control, Auckland: Heinemann, 1991
-Council of Europe (2006). European Language Portfolio (ELP): Key Reference Documents. Strasbourg: Council of Europe (Document
DGIV/EDU/LANG), 2006
-Guilford J. P. – Hoepfner R, The analysis of intelligence, New York: McGraw-Hill, 1971
-Halliday M. A. K., An introduction to Functional Grammar, London: Edward Arnold, 1985
-Lee Mckay S. & Hornberger N. H. (επιμ.) (2009). Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας. Μετάφρ. Γιώτα Κουρμεντάλα,
Επιμ. Στα Ελληνικά Τ. Κωστούλη. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. (Τίτλος πρωτοτύπου: Sociolinguistics and Language Teaching, CUP
1996.)
-Seidel S. κ.ά., Portfolio practices: Thinking through the assessment of Children’s Work. Washington: National Education Association,
1997
-Tomlinson, C. A. The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners, 2nd Edition, 2014

-Tomlinson, C. A. & Moon, T. R. Assessment and Student Success in a Differentiated Classroom, 2014
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
-Αρχαίο Θέατρο στον κύκλο του χρόνου. http://ancienttheater.culture.gr/el/
-Bιβλίο του εκπαιδευτικού http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-B
- Βιωματικές δράσεις Α΄ Γυμνασίου, Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Πρόγραμμα Σπουδών, Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. (2011).
Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο http://ebooks.edu.gr/new/epimorfotiko.php?course=DSGYM-A119
-http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf) & «Συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών»
(http://ebooks.edu.gr/new/ps.php)
-Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων http://www.isotita.gr/
-Γραμματική της Ε΄ και ΣΤ’ Δημοτικού της Ε. Φιλιππάκη - Warburton (http://ebooks.edu.gr/courses/DSDIME104/document/4bd94046bspo/52404c085nvo/52404c4eh5kw.pdf)
-Γραφείο διασύνδεσης σπουδών και σταδιοδρομίας ΕΚΠΑ, http://career-office.uoa.gr/
-Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των Φύλων
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ac10938
-Εθνική Πινακοθήκη http://www.nationalgallery.gr/site/content.php
-Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού. http://www.ekedisy.gr/
-Εκπαιδευτική Πύλη ακολούθησε τον Οδυσσέα. http://followodysseus.gr/
-Εκπαιδευτικό υλικό Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko.html
-Επεισόδιο 008: Μαθήματα –παθήματα Ψηφιακό αρχείο ΕΡΤ
-http://archive.ert.gr/33473/(ακουστικό υλικό)
-Ίδρυμα Βουλής, Εκπαιδευτικό υλικό (ρατσισμός, γυναίκες και εργασίας κ.ά.)
-European School Radio-Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. http://europeanschoolradio.eu/
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I453616
http://ebooks.edu.gr/new/tautotita.php?course=DSB105
-http://ebooks.edu.gr/new/ps.php).
-http://ebooks.edu.gr/info/newps/Γλώσσα- Λογοτεχνία/ Οδηγός Νεοελληνικής Γλώσσας για Δημοτικό και Γυμνάσιο/pdf
-http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=299
-http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1132I646I460539
-Κείμενα –Βουλή των Εφήβων, http://www.efivoi.gr/?CMD=2015_imgmenu_txts
-http://www.lit.auth.gr/sites/default/files/links_neoellinistes.pdf
-www.moec.gov.cy
- Νέα Παιδεία 145,28-9-2012. Αφιέρωμα: Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση σσ.22-28. www.neapaidia_glossa.gr/145.htm
-O επίσημος δικτυακός τόπος του Europass https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae
-Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf
-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el
-Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. http://www.theatroedu.gr/
-Πλατφόρμα «Αίσωπος» - Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια. http://aesop.iep.edu.gr/
-Συνήγορος του παιδιού http://www.0-18.gr/gia-paidia/scholika-entypa
-ΠΟΘΕΓ: Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας. http://www.potheg.gr/
-Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα
http://proteas.greek-language.gr/index.html
http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1190
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=345
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=3514
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1189
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1161
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1235
-Σύνταγμα της Ελλάδος –Άρθρο 22 για την προστασία της εργασίας, Άρθρο 22
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To Politevma/Syntagma/article-22/
-Σχολική και Κοινωνική Ζωή’, http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/gymnasia/1565-odhgies-mathimata-viwmatikes-draseisgymnasio.html, με τις οποίες υποστηρίζονται οι μαθητές/τριες σε αυτή τη φάση της προσαρμογής στο νέο περιβάλλον.
-Τα ηλεκτρονικά λεξικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα:
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
-Τα κείμενα από τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/guides/internet/greek/page_000.htm
(Πύλη για την ελληνική γλώσσα) Γραφείο διασύνδεσης σπουδών και σταδιοδρομίας ΑΠΘ
https://www.auth.gr/directorate/department/43
-http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/guides/net/greek/index.html
-http://www.kee.gr/attachments/file/PISA%202006%20Greek%20Report.pdf Pisa
-http://www.snhell.gr/
-Τα σώματα κειμένων δημοσιογραφικού λόγου των εφημερίδων ‘ΝΕΑ‘και ‘ Μακεδονία’ (Πύλη για την ελληνική γλώσσα)
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/index.html
-Το διαδραστικό βιβλίο μαθητή (εμπλουτισμένο με html)
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2910,11398
-Το Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα:
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html
-Φωτόδεντρο: Ιστοσελίδα για θέματα σχετικά με τον ρατσισμό, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7025?locale=el
Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση. http://www.greek-language.gr/digitalResources/index.html
-http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages_en.html (Όρμπαν Λεονάρντ, 13 Απριλίου 2007, IP/07/496 και Φίγκελ Γιαν)
κ.ά.
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