
Τα νέα Π.Σ. στην Α΄ 

Λυκείου 

 

 

 

…μια ανάγνωση 



Η φιλοσοφία των νέων Π.Σ. 

 Κριτικός γραμματισμός 

 Ψηφιακός γραμματισμός 

 Κριτικός αναστοχασμός 

 Μαθητοκεντρική, εποικοδομιστική και 
ομαδοσυνεργατική μεθοδολογία 

 Ποικίλες μέθοδοι αξιολόγησης: 
αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση,  

    [e-]portfolio 

 

 



Επίσης… 

 Το σχολικό βιβλίο αντιμετωπίζεται ως ένα 
εργαλείο, όχι όμως η μοναδική πηγή γνώσης. 

 Ο εκπαιδευτικός έχει μεγαλύτερη ελευθερία και 
ευελιξία στην επιλογή και οργάνωση του υλικού 
τους, των εργαλείων και διδακτικών πρακτικών 
του. 

 Δίνεται προτεραιότητα στην ομαδική εργασία των 
μαθητών και στις βιωματικές, διερευνητικές 
δραστηριότητες και μεθόδους. 

 Καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, απελευθέρωση 
του μαθητή από την αποστήθιση, πρωτοβουλία 
στη μάθηση. 

 Η διαθεματική προσέγγιση. 



ΑΡΧΑΙΑ  

 Για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας θα χρησιμοποιηθεί το Εγχειρίδιο 
Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α΄ Λυκείου 
Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, 
Θουκυδίδης).  

 Οι 5 ώρες διδασκαλίας κατανέμονται 
εβδομαδιαίως ως εξής: 

 • 3 για τη διδασκαλία της ΑΕ γραμματείας 

 • 2 για τη διδασκαλία της ΑΕ γλώσσας. 



Περιεχόμενο 

 

 Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία (ως υλικό 

αναφοράς) 

 Ξενοφώντα Ελληνικά 

 Θουκυδίδη Γ΄ βιβλίο (Κερκυραϊκά) Ζ΄ και 
Η΄ βιβλίο (Σικελικά)  



Διευκρίνιση: 

 Τόσο η Εισαγωγή όσο και το Χρονολόγιο 
δεν εξετάζονται. Στην αρχή 
χρησιμοποιούνται, για να γίνει κατανοητό 
το πλαίσιο όπου θα ενταχθεί η ανάγνωση 
των κειμένων.  

 Στη συνέχεια αποτελούν υλικό αναφοράς, 
όπου μπορεί να καταφεύγει ο μαθητής, για 
να βρει ενδεχομένως απαντήσεις σε 
ερωτήματα που τίθενται κατά τη 
διδασκαλία συγκεκριμένων κεφαλαίων και, 
κυρίως, κατά τη γενική θεώρηση κάθε 
έργου. 



Διαθεματικές εργασίες 

 

 

 Σε τακτικά διαστήματα, ειδικά μετά την 
ολοκλήρωση θεματικών ενοτήτων, 
προβλέπεται να ανατίθεται στους μαθητές 
η σύνταξη διαθεματικών εργασιών.  



Στόχοι 

η επικοινωνία των μαθητών με 

σημαντικά έργα της αρχαιότητας με 

διαχρονικούς προβληματισμούς & 

αξίες 

 



 Το ΑΕ κείμενο αντιμετωπίζεται ως προϊόν 
της κοινωνίας που το παρήγαγε 

 Επιδιώκεται η συνειδητοποίηση της 
αφετηρίας 

   & της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας 

 Ενίσχυση της αυτοσυνειδησίας & 
διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας κα 
ιστορικής συνείδησης 

 

* Δίνεται έμφαση στην ανθρωποκεντρική 
διάσταση του ΑΕ πολιτισμού. 

 



Η διδασκαλία της ΑΕ Γλώσσας 

 

 Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν σε 
γενικές γραμμές την τυπολογία και τις 
δομές της ΑΕ γλώσσας, 

  να συνειδητοποιήσουν την εξέλιξη της 
ελληνικής γλώσσας από την αρχαία στη 
νέα μορφή της και 

 να βελτιώσουν τη γλωσσική τους 
κατάρτιση.  



Η Γραμματική & το Συντακτικό 

 Η εκμάθηση βασικών παραμέτρων της 
γραμματικής και του συντακτικού θα γίνει 
μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητες 
για να αναδειχθεί η παρουσία ενός 
οργανωμένου δικτύου σχέσεων στο λόγο 
και να διερευνηθεί η λειτουργία των 
γλωσσικών στοιχείων για την κατασκευή 
του κειμένου.  

 Οι μορφολογικές και συντακτικές δομές 
αποκτούν νόημα στο πλαίσιο της φράσης 
και γίνονται κλειδιά για την ανάγνωση του 
κειμένου.  



Προκρίνονται 

 

 Η κειμενική, διακειμενική και διαθεματική 
προσέγγιση.  

 

 Προϋπόθεση: η συστηματική άσκηση στην 
αναγνωστική ακρίβεια.  



Η μετάφραση 

 Η ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου γίνεται 
εφικτή με τη βοήθεια των μεταφράσεων, ώστε 
μέσα από τη σύγκριση και την κριτική των 
μεταφραστικών επιλογών να αναδεικνύεται η 
σύνδεση μετάφρασης και ερμηνείας.  

 Επίσης, οι διαφορετικές μεταφράσεις 
προσφέρονται για τη συγκριτική μελέτη του 
λεξιλογίου και των δομών της αρχαιοελληνικής 
και της νεοελληνικής γλώσσας, η οποία μπορεί να 
έχει πολλές διδακτικές εφαρμογές: 

  Αναζήτηση συντακτικών και λεξιλογικών 
αντιστοιχιών και διαφορών μεταξύ των δύο 
γλωσσών, 

 σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τρόπων 
προσέγγισης και νεοελληνικής απόδοσης της 
αρχαιοελληνικής σκέψης κ.ο.κ.  



Συνεπώς… 

 Εγκαταλείπεται η έως τώρα ισχύουσα 
πρακτική, και ζητούμενο πλέον είναι ο 
μαθητής να κατανοήσει το κείμενο και όχι 
να το μεταφράσει.  

 Αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς η 
μεταφραστική εργασία αποτελεί έναν 
δείκτη τόσο υψηλής γλωσσικής επάρκειας, 
που δεν είναι δυνατόν να απαιτηθεί σε 
μάθημα γενικής παιδείας.  

 



Γραμματική & Συντακτικό 

 • Δεν απομνημονεύουμε γλωσσικούς τύπους, 
αλλά μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τύπους και 
τη λειτουργία τους στο κείμενο στο οποίο 
εντάσσονται. 

 • Δεν μαθαίνουμε κανόνες σύνταξης λέξεων, αλλά 
προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις δομές μιας 
φράσης και τη λειτουργία τους για την κατασκευή 
του κειμένου.  

 • Δίνεται έμφαση στη σύνταξη απλών ή σύνθετων 
διαγραμμάτων, όπου αναδεικνύονται η δομή και ο 
τρόπος συγκρότησης του κειμένου: τα θεματικά 
κέντρα, τα υποκείμενα, ο χώρος και ο χρόνος 
δράσης, τα γεγονότα και η διαδοχή τους, η σχέση 
αιτίου−αιτιατού κ.ο.κ. 

 



Λεξιλόγιο  

 Καλλιεργείται η δυνατότητα αναδόμησης 
ενός κειμένου: 

 με αντικαταστάσεις λέξεων ή φράσεων στο 
συνταγματικό ή τον παραδειγματικό άξονα 

  τονισμό κρίσιμων γλωσσικών στοιχείων 
(λ.χ. συνδέσμων, ονοματικών συνόλων, 
υφολογικών σχημάτων κ.ο.κ.) μέσα από 
την επαγωγική ή παραγωγική μέθοδο 
προσέγγισης, όπου μέσα από πολλά 
παραδείγματα θα μπορούν να συλλάβουν 
τους κανόνες ή να τους εφαρμόσουν σε 
επιμέρους περιπτώσεις.  

 

 



 

Λεξιλόγιο 

 

 • Ενισχύεται η λεξιλογική διερεύνηση και 
ειδικότερα η αναζήτηση γενικού ή ειδικού 
λεξιλογίου στα λεξικά (λ.χ. των δικανικών 
όρων) κ.ο.κ. 

 • Δίνεται έμφαση στη συγκριτική 
προσέγγιση της ΑΕ μέσω της ΝΕ γλώσσας, 
τη συνειδητοποίηση της εξέλιξης της 
ελληνικής γλώσσας από την αρχαία στη 
νέα μορφή της και τη διεύρυνση της 
γλωσσικής κατάρτισης των μαθητών.  



Ειδικότερα δίνεται έμφαση: 

 στην κατανόηση των ομοιοτήτων και των 
διαφορών των δύο μορφών της ελληνικής 
γλώσσας, τη συνειδητοποίηση του 
συνθετικού χαρακτήρα της ΑΕ και του 
αναλυτικού χαρακτήρα της ΝΕ·  

 

 στη διερεύνηση της πολυσημίας των 
λέξεων συγχρονικά και διαχρονικά. 

  

 



 στη διερεύνηση των κατασκευαστικών 
αρχών των λέξεων και των στενών δεσμών 
ετυμολογίας & σημασίας 

 στη σταδιακή εξοικείωση με λεξικά 
εγχειρίδια γραμματικής & συντακτικού ως 
βιβλίων αναφοράς 

 στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών 
εργαλείων. 



 

Αξιολόγηση  

 

 Η αξιολόγηση οφείλει να είναι σύμφωνη με τη 
διδασκαλία και να περιλαμβάνει:  

 (α) Ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου (Γνώσεις 
για τον κόσμο, Γνώσεις για τη γλώσσα, 
Καλλιέργεια γραμματισμών). 

 (β) Ερωτήσεις ερμηνευτικής προσέγγισης βασικών 
εννοιών και θεμάτων που θίγονται στο κείμενο 
(Γνώσεις για τον κόσμο). 

 (γ) Ασκήσεις γλωσσικές (λεξιλογίου, γραμματικής, 
σύνταξης), σύμφωνα με τις προτεινόμενες 
διδακτικές  

   πρακτικές (Γνώσεις για τη γλώσσα). 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 



Σκοπός 
 της διδασκαλίας της νέας ελληνικής 
γλώσσας στην Α’ τάξη Λυκείου είναι η 
ενδυνάμωση του γλωσσικού 
γραμματισμού που έχει αποκτηθεί τα 
προηγούμενα χρόνια σε μια 
κατεύθυνση περισσότερο 
κοινωνιοκεντρική και λιγότερο 
γλωσσοκεντρική 



 Η απόκτηση,δηλαδή γλωσσικής 
επάρκειας & δεξιοτήτων τέτοιων ,που να 
δίνουν τη δυνατότητα στους 
μαθητές/τριες  

 να κινούνται με άνεση στο σχολικό τους 
περιβάλλον 

 να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές 
ανάγκες του σήμερα  

 να είναι προετοιμασμένοι ότι οι 
συνθήκες & οι απαιτήσεις αυτές είναι 
υπό συνεχή διαμόρφωση & αλλαγή 



Στόχοι 

 

γλωσσικοί 

 

αξιακοί 



Γλωσσικοί 

 Να κατανοήσουν ότι η γλωσσική & 
κειμενική ποικιλότητα αποτελεί εγγενές 
χαρακτηριστικό των γλωσσών 

 Να εξοικειωθούν & να γνωρίσουν τα 
βασικά γνωρίσματα κειμενικών ειδών 

 Να κατανοήσουν ότι τα κείμενα 
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες 
κοινωνικές περιστάσεις 

 Να κινούνται με άνεση ανάμεσα σε 
καθημερινά & ακαδημαϊκού τύπου κείμενα 



Αξιακοί 

 Να εκτιμούν τη γλώσσα των άλλων ως ισότιμη 

 Να χειρίζονται το λόγο με δημοκρατικό τρόπο 

 Να μπορούν να αντιστέκονται δια του λόγου σε 

κάθε μορφή εξουσιαστικού & αυθαίρετου λόγου 

 Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα του δημόσιου 

λόγου,ΜΜΕ κτλ. 



Περιεχόμενο διδασκαλίας 

 Καθορίζεται από το γλωσσικό & γνωστικό 
επίπεδο των μαθητών & των μαθητριών 

 Δομείται πάνω σε τέσσερις άξονες 

 α)γνώσεις για τον κόσμο,στάσεις,αξίες & 

πεποιθήσεις 

 β)γραμματισμοί & δεξιότητες 

 γ)γνώσεις για τη γλώσσα 

 δ)διδακτικές πρακτικές 

 



 Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να στηριχθεί στα 

υπάρχοντα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου 

               «Έκφραση-Έκθεση», τεύχος Α’  

 Αφετηρία όμως δε θα πρέπει να είναι το υλικό 

αυτό αλλά το ζήτημα που θα κληθεί να 

διερευνήσει μαζί με τα παιδιά 

 

Γνώσεις για τον κόσμο,στάσεις,αξίες & πεποιθήσεις



Επιβάλλεται παράλληλα να 
χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε 
άλλα κείμενα κρίνει ότι 
καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες 



Γραμματισμοί & δεξιότητες 

χρήση νέων τεχνολογιών 

ανάδειξη κειμενικής 

πολυτροπικότητας 

έμφαση στον κριτικό γραμματισμό 



Γνώσεις για τη γλώσσα 

η εστίαση στις γνώσεις για τη γλώσσα 

δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός,αλλά 

θα πρέπει να εξυπηρετεί την 

κατανόηση & την κριτική ανάγνωση 

των κειμένων 



Διδακτικές πρακτικές 

μαθητοκεντρικές: 

 συλλογή δεδομένων 

 αναλύσεις 

 συγκρίσεις 

 έρευνες μικρής ή μεγάλης έκτασης 



Προσοχή! 

Επισημαίνεται με έμφαση ότι ο 

σχεδιασμός του μαθήματος δε θα πρέπει 

να γίνεται με βάση τις σελίδες των 

διαθέσιμων εγχειριδίων,αλλά με βάση τις 

πρακτικές στις οποίες θα εμπλακούν τα 

παιδιά,στο πλαίσιο των οποίων θα 

κατακτηθούν γνώσεις για τη γλώσσα,οι 

γραμματισμοί & οι γνώσεις για τον κόσμο 



Οι προτεινόμενες διδακτικές 

πρακτικές είναι πολλές,όχι για να 

διδαχθούν όλες,αλλά για να υπάρχει 

η δυνατότητα επιλογών,προκειμένου 

να καλύπτονται πολλά & διαφορετικά 

ενδιαφέροντα & δεδομένα 



Προτεινόμενο πλαίσιο  

με τέσσερις θεματικές 

 Γλώσσα,γλωσσική ποικιλότητα & 
γλωσσικές αλλαγές 

 Προφορικός,γραπτός & πολυτροπικός 
λόγος 

 Το κείμενο: 

 η δομή, 

 τα χαρακτηριστικά  

  η ποικιλότητα 

 γλώσσα, η κοινωνία & επικοινωνία 

 Το κείμενο,κοινωνία & επικοινωνία 



Αξιολόγηση 

 Ανατροφοδοτική: 

 του μαθητή  

 και του μαθήματος 

 ‘Ελεγχος με βάση: 

 Συμμετοχή του μαθητή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

 Αυτοαξιολόγηση [e]prtofolio 

 Ετεροαξιολόγηση 

 Ειδικές Δοκιμασίες 



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

 

 Το Π.Σ. χρησιµοποιεί ως αφετηρία το 
ανθολόγιο της Α΄ Λυκείου αλλά προτείνει 
τη συνανάγνωση κειµένων από τα άλλα 
δύο ανθολόγια λογοτεχνικών κειµένων του 
Λυκείου.  

 



Παράλληλα κείμενα 

 

 Προτείνονται, ως παράλληλα, κείµενα που 
είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο σε ψηφιακή 
µορφή. Τούτος είναι ένας άµεσος τρόπος 
να πολλαπλασιάσουµε τις δυνατότητες 
επιλογής κειµένων και να δηµιουργήσουµε 
ενδιαφέρουσες διδακτικές ενότητες.  



Ανάγνωση ολόκληρων έργων 

 

 

 Ταυτόχρονα, το παρόν ΠΣ προτείνει την 
ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών 
έργων, ενταγµένων στις προτεινόµενες 
διδακτικές ενότητες.  



 Στόχος  

 Η ανασύσταση της σχολικής τάξης ως μιας 
κοινότητας αναγνωστών, η οποία θα διέπεται από 
τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
σεβασμού της διαφοράς, του πλουραλισμού, του 
διαλόγου, της κριτικής εγρήγορσης και 
αυτογνωσίας, της διαπολιτισμικής συνείδησης.  

 Η δημιουργία ενός «έθνους αναγνωστών». 

 Η καλλιέργεια μιας πλατειάς ποικιλίας 
αναγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 
μέσα από την αξιοποίηση κειμένων από όλο το 
φάσμα της πολιτισμικής παραγωγής. 

 



Σκοποί 
 

Κατανόηση & αποδοχή της σχετικότητας & της 

πολλαπλότητας των ερμηνευτικών προσεγγίσεων. 

Να αντιμετωπίζουν κριτικά τις δικές τους ερμηνευτικές 

προτάσεις. 

Να διερευνούν όλους τους συντελεστές & τους 

αναγκαίους παράγοντες παραγωγής & πρόσληψης 

λογοτεχνικών κειμένων. 

Να εξοικειωθούν με διάφορα λογοτεχνικά είδη και να 

κατανοήσουν ότι ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς 

σκοπούς και ιστορικές ανάγκες. 

 
 
 
 
 



Τρόπος οργάνωσης 

 Στην παρούσα πρόταση για τη διδασκαλία 
της λογοτεχνίας, απουσιάζει η ιστορική 
παρουσίαση της λογοτεχνίας.  

 Ως τρόπος οργάνωσης της ύλης στην Α΄ 
τάξη του Λυκείου (το ίδιο προτείνει το νέο 
ΠΣ για την Γ΄ Γυµνασίου) επιλέγεται ο 
θεµατικός ή ειδολογικός.  



Όχι ιστορία της λογοτεχνίας αλλά … 

 

 

  ιστορικότητα του αναγνώστη 



Διδασκαλία λογοτεχνίας & ΤΠΕ 

Οι ΤΠΕ είναι μέρος του σύγχρονου 

πολιτισμού & ο ρόλος τους σε ένα 

σύγχρονο μάθημα λογοτεχνίας είναι 

πολυδιάστατος. 

Οι ΤΠΕ είναι η θύρα προς τον ψηφιακό 

κόσμο της εποχής μας. 



Παιδαγωγικές μέθοδοι 

 Η µεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται :  

 στη διδασκαλία σε οµάδες και  

 στη µέθοδο project.   

 Και οι δύο είναι µαθητοκεντρικές µέθοδοι 
διδασκαλίας, καλλιεργούν τη συνεργασία 
και την οµαδικότητα και δίνουν, επίσης, 
την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να 
αυτενεργεί.  



Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και  

η µέθοδος project 

 Μπορούν να διευκολύνουν τη διαφοροποιηµένη 
διδασκαλία και την εναρµόνιση πολλών και 
διαφορετικών αναγκών, επιπέδων και 
«γλωσσών», κάτι που η µετωπική διδασκαλία 
αδυνατεί να αντιµετωπίσει.  

 Με τη µέθοδο project πριµοδοτείται η παραγωγή 
πρωτότυπου υλικού, η έρευνα σε γραπτές πηγές,  
σε βιβλιοθήκες, στο διαδίκτυο, το άνοιγµα του 
σχολείου στην κοινότητα εντός της οποίας αυτό 
λειτουργεί.  

 Η διδασκαλία σε οµάδες και η µέθοδος project 
αναδεικνύουν τα ταλέντα και τις ικανότητες όλων 
των µαθητών: τόσο των ‘ικανών’, όσο και των 
‘αδύνατων’ µαθητών.  



 Κάθε διδακτική ενότητα είναι σχεδιασμένη 
ως project, προσαρμοσμένο στις 
ιδιαιτερότητες  

 της λογοτεχνίας.  

 Η διάρκειά του είναι δύο με τρεις μήνες, 
ανάλογα με τη συχνότητα των ωρών 
διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων που 
θα γίνουν. 



Φάσεις ανάγνωσης – α΄ φάση  

 

 Κάθε διδακτική ενότητα ξεκινά µε τη φάση 
που ονοµάζουµε: Πριν από την ανάγνωση. 
Η φάση αυτή είναι πολύ σηµαντική, καθώς 
«χτίζει τις γέφυρες» µεταξύ των κειµένων 
και των µαθητών µας. 

 Οι μαθητές εξοικειώνονται με έννοιες και 
ζητήματα (4 περίπου ώρες) 



Β΄ φάση 

 Η φάση της κυρίως ανάγνωσης είναι και η 
σηµαντικότερη. Εδώ οι µαθητές διαβάζουν 
µεγαλύτερα κείµενα (συστάδες ποιηµάτων, 
διηγήµατα, κεφάλαια από µυθιστορήµατα 
και στο τέλος ολόκληρα βιβλία) στο σπίτι 
τους.  

 

 Τονίζεται ιδιαίτερα η μεγάλη σηµασία της 
ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων στο 
σπίτι.  



Εργασία σε ομάδες 

 Στη φάση της κυρίως ανάγνωσης αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία η ομαδική εργασία, η 
οποία οργανώνεται ως εξής:  

 η τάξη χωρίζεται σε ομάδες και κάθε ομάδα 
αναλαμβάνει να διαβάσει και να 
παρουσιάσει ένα διαφορετικό κείμενο.  



Γ΄ φάση  

 Η τελευταία φάση (µετά την ανάγνωση).  

 

 Στη φάση αυτή οι µαθητές µας παράγουν 
το δικό τους λόγο όχι πια γύρω από τα 
κείµενα, αλλά γύρω από το θέµα της 
διδακτικής ενότητας µε την οποία 
ασχολήθηκαν.  



Τελική αξιολόγηση 

 

 Στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς, προτείνεται οι µαθητές 
να εξετάζονται σε άγνωστο λογοτεχνικό 
κείµενο, οµοειδές ή οµόθεµο µε τις 
διδακτικές ενότητες που διδάχτηκαν και µε 
ασκήσεις παρόµοιες µε αυτές που 
δούλεψαν µέσα στην τάξη.  



Διδακτικές ενότητες 

 Διδάσκεται ένας ικανός αριθµός 
κειµένων σε τρεις διδακτικές ενότητες:   

 

 Τα φύλα στη λογοτεχνία  

 Παράδοση και µοντερνισµός στη 
νεοελληνική ποίηση  

 Θέατρο  


