
 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΛ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

 

1.1 Όσον αφορά στο περιεχόμενο ενός μη λογοτεχνικού κειμένου, επιδιώκεται ο/η 

μαθητής/τρια να είναι σε θέση να κατανοεί το περιεχόμενο του κειμένου, και 

συγκεκριμένα να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο/άρθρο/επιφυλλίδα κ.ά.): 

- το θέμα 

- τη θέση του συγγραφέα/βασικό μήνυμα του κειμένου 

- τις τεχνικές πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την άποψή του 

- βασικές πληροφορίες (π.χ. αιτίες, επιπτώσεις, προτάσεις του για την αντιμετώπιση 

προβλήματος κ.ά.). 

Πιο συγκεκριμένα: 

Ως προς τη θέση του συγγραφέα / το βασικό μήνυμα του κειμένου αναμένεται να τα 

συσχετίζει με τις περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε 

το κείμενο. 

Ως προς τις τεχνικές πειθούς επιδιώκεται να διακρίνει: 

- τους τρόπους πειθούς: επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναίσθημα (του δέκτη), 

επίκληση στο ήθος (του 

πομπού), επίκληση στην αυθεντία, επίθεση στο ήθος 

του αντιπάλου. 

- τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα και τεκμήρια κ.ά.) 

• να συσχετίζει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς με το κειμενικό είδος, τις 

περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό, για τον οποίο γράφτηκε το κείμενο, και να 

αξιολογεί την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητά τους 

• να διατυπώνει την κρίση του/να αμφισβητεί την αλήθεια, την εγκυρότητα και την 

ορθότητα ενός επιχειρήματος 

• να διατυπώνει την κρίση του/να αμφισβητεί την 

αξιοπιστία των τεκμηρίων ως προς την επάρκεια, την καταλληλότητα και την 

εγκυρότητά τους 

• να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα. 

1.2 Όσον αφορά στην οργάνωση / δομή ενός κειμένου επιδιώκεται ο/η μαθητής/τρια 

να είναι σε θέση: 

- να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) ενός κειμένου 

- να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή 

ενός κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κ.ά.) [Και να τις ξεχωρίζει, ποιες 

δηλαδή είναι αντιθετικές, αιτιολογικές κτλ] 

- να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. με 

αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με παράδειγμα 

κ.ά. 

1.3 Όσον αφορά στη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο,στίξη, μορφοσυντακτικά 

φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο/η 

μαθητής/τρια να είναι σε θέση με βάση το επικοινωνιακό πλαίσιο: 

• να εντοπίζει, να αιτιολογεί και να συσχετίζει με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα τις 

γλωσσικές επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν στη χρήση: 

[δηλαδή θα πρέπει ο μαθητής να ξέρει να αναγνωρίζει και να κάνει μετατροπές.] 

 

- ενεργητικής ή παθητικής φωνής 

- συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης) 

- μακροπερίοδου ή μη λόγου 

- παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου 



- αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας [μεταφορά/κυριολεξία] 

- των σημείων της στίξης 

- λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά. 

• να ερμηνεύει λέξεις 

• να μετασχηματίζει λέξεις ή φράσεις ή μέρη του κειμένου αλλάζοντας τη σύνταξη 

(π.χ. ενεργητική- παθητική,παρατακτική-υποτακτική σύνδεση προτάσεων),  

το λεξιλόγιο (συνώνυμα, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα), τα 

σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις 

επικοινωνίας και να σχολιάζει το επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

• να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας 

υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, είδος λόγου κ.ά.). 

 

1.4 Ο/Η μαθητής/τρια -με βάση το συγκεκριμένο (μη λογοτεχνικό) κείμενο- παράγει 

δύο γραπτά κείμενα. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο/η μαθητής/τρια να είναι σε 

θέση να παράγει: 

α) [περίληψη] ένα κείμενο με το οποίο θα αποδίδει περιληπτικά 

το νόημα του κειμένου που του δίνεται, εν μέρει ή στο 

σύνολό του, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο και 

β) [έκθεση] ένα δικό του κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση 

με το κείμενο αναφοράς, στο οποίο κρίνει ή σχολιάζει σημεία του κειμένου, ανασκευ- 

άζει θέσεις του συγγραφέα ή αναπτύσσει τεκμηριωμένα 

προσωπικές απόψεις. 

Στο κείμενο επιχειρηματολογίας αναμένεται να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά 

του ζητούμενου κειμενικού είδους (δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και το 

επικοινωνιακό πλαίσιο, ώστε να προσαρμόζει κατάλληλα 

τη δομή και το ύφος του κειμένου του. 

Ειδικότερα: 

- ως προς το περιεχόμενο του μαθητικού κειμένου αναμένονται συνάφεια των 

εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητούμενα του θέματος, επαρκής τεκμηρίωση με την 

παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων, πλούτος και πρωτοτυπία ιδεών 

- ως προς την έκφραση / μορφή του μαθητικού κειμένου αναμένονται σαφήνεια και 

ακρίβεια στη διατύπωση των σκέψεων, επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας 

ανάλογα με το είδος του κειμένου και τις περιστάσεις επικοινωνίας, λεξιλογικός 

πλούτος, τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων, ορθογραφία και σωστή 

χρήση των σημείων στίξης κ.ά. 

- ως προς τη δομή / διάρθρωση του μαθητικού κειμένου αναμένονται λογική 

αλληλουχία στα νοήματα, ομαλή σύνδεση των προτάσεων, των παραγράφων και 

ευρύτερων μερών του κειμένου, ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό 

πλαίσιο και κειμενικό είδος. 

 

2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

2.1 Όσον αφορά στο περιεχόμενο ενός λογοτεχνικού κειμένου, επιδιώκεται ο/η 

μαθητής/τρια να κατανοεί το περιεχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα: 

- να αντιλαμβάνεται το θέμα, τον στόχο και την οπτική γωνία από την οποία 

προσεγγίζει το θέμα του 

- να διακρίνει στοιχεία της αφηγηματικής πλοκής του κειμένου (όπως πρόσωπα, 

χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, τα γεγονότα/αίτια που 

κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων κ.ά.) 

- να αναλύει χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου [χαρακτηρισμός 

προσώπων] 



- να επισημαίνει τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό 

κείμενο και να παρουσιάζει με δικά του/της λόγια το νόημα που τους δίνει 

- να αξιοποιεί δεδομένα και πληροφορίες που δίνονται για την αναγνώριση των αξιών 

που προβάλλει το κείμενο. 

2.2. Όσον αφορά στη δομή και τη γλώσσα του κειμένου επιδιώκεται ο/η μαθητής/τρια 

να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τη διάκριση ανάμεσα στο «τι λέει το κείμενο» και 

στο «πώς το λέει» και να τα συσχετίζει, ώστε να καταλήγει στη γραπτή απόδοση του 

δικού του εμπεριστατωμένου νοήματος για το κείμενο. [να μπορεί να γράψει το 

νόημα, το τι λέει το κείμενο με δικά του λόγια] 

Πιο συγκεκριμένα 

- να αναγνωρίζει τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της 

ποιητικής γραφής 

- να εντοπίζει μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες που δίνονται 

(αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, τον ρόλο του αφηγητή, τον χρόνο 

της αφήγησης, τα ρηματικά πρόσωπα κ.ά.) και να ερμηνεύει τη λειτουργία τους στο 

κείμενο 

- να αναγνωρίζει τα εκφραστικά μέσα – σχήματα λόγου, συμβολισμούς, εικόνες κ.ά. 

και τη λειτουργία τους στο κείμενο. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στόχος της παραπάνω δραστηριότητας είναι οι μαθητές/τριες να 

αναγνωρίζουν τη λειτουργία των αφηγηματικών τεχνικών και των εκφραστικών 

μέσων ως προς το νόημα και τον επικοινωνιακό στόχο το κειμένου και όχι να 

ανακαλούν όρους της Θεωρίας της 

Λογοτεχνίας. 

2.3 Ο/Η μαθητής/τρια -με βάση το συγκεκριμένο (λογοτεχνικό κείμενο)- παράγει ένα 

σύντομο γραπτό κείμενο αναγνωστικής ανταπόκρισης (100-150 λέξεις) με το οποίο 

εκφράζει την κρίση του/της για ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που 

αναδεικνύονται στο κείμενο, με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα 

ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου (εφόσον 

δίνονται σχετικές πληροφορίες στο εισαγωγικό σημείωμα). Εντάσσει τον 

προβληματισμό του κειμένου στη σύγχρονη πραγματικότητα και συσχετίζει 

απόψεις που αναδεικνύονται στο κείμενο με προσω- πικές εμπειρίες, βιώματα, 

συναισθήματα. Στο κείμενο αναγνωστικής ανταπόκρισης αναμένεται να έχει 

κατανοήσει το λογοτεχνικό κείμενο και να εκφράζει με τρόπο 

τεκμηριωμένο τη γνώμη του/της ως προς τα ζητούμενα της δραστηριότητας. 

Πιο συγκεκριμένα 

- ως προς το περιεχόμενο του μαθητικού κειμένου αναμένονται συνάφεια των 

εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητούμενα του θέματος, επαρκής τεκμηρίωση με την 

παράθεση κατάλληλων σημείων από το λογοτεχνικό κείμενο αναφοράς, πλούτος και 

πρωτοτυπία ιδεών. 

- ως προς την έκφραση / μορφή του μαθητικού κειμένου αναμένονται σαφήνεια και 

ακρίβεια στη διατύπωση των σκέψεων, τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων, 

ορθογραφία και σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά. 

- ως προς τη δομή / διάρθρωση του μαθητικού κειμένου αναμένονται λογική 

αλληλουχία στα νοήματα και ομαλή σύνδεση των προτάσεων, των παραγράφων και 

ευρύτερων μερών του κειμένου». 

 


