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Μεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (πξάμε 16/23-11-2011), ζαο
απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ηεο Νέαο
Διιεληθήο Γιώζζαο θαη ηεο Νέαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Α΄ ηάμεο ησλ
εκεξήζησλ θαη εζπεξηλώλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ.
ΙΙ. ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Γηα ηελ εμέηαζε ζηε Νενειιεληθή Γιώζζα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ζε θσηναληίγξαθν
έλα, δύν ή θαη πεξηζζόηεξα θείκελα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο (πξνηηκόηεξα ηα δύν θείκελα)
από ηνλ έληππν ή/θαη ηνλ ειεθηξνληθό ιόγν, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε θνηλσληθά, πνιηηηθά,
πνιηηηζηηθά, επηζηεκνληθά ή άιια ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη έρνπλ λνεκαηηθή
πιεξόηεηα. Σα θείκελα απηά ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα πνπ αζρνιήζεθαλ νη καζεηέο
(γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν, βι. ζηήιε 1 ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο. Γεληθόηεξνο ζηόρνο ηεο εμέηαζεο είλαη λα ειεγρζεί ν βαζκόο θαηάθηεζεο
ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζηήιε 5 ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπδώλ.
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Οη καζεηέο θαινύληαη:
(α) Να δώζνπλ απαληήζεηο

ζε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη θαηά πόζν έγηλε

θαηαλνεηό ην πεξηερόκελν ηνπ ή ησλ θεηκέλσλ (π.ρ. νπηηθέο από ηηο νπνίεο πξνζεγγίδεηαη ε
πξαγκαηηθόηεηα, επηρεηξήκαηα ζπγγξαθέα, πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη, ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδεη
θηι.)
(β) Να δώζνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη πώο γισζζηθά (βι.
γλώζεηο γηα ηε γιώζζα) ή εμσγισζζηθά ζηνηρεία (πβ. πνιπηξνπηθόηεηα) ζπγθξνηνύλ ηελ
θεηκεληθή ηδηαηηεξόηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζύλδεζε ησλ
θεηκέλσλ απηώλ κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα όπνπ αλήθνπλ (βι. ζηήιε 3 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ).
Σα θέμαηα αςηά βαθμολογούνηαι με 40 μονάδερ (α=20μ.+β=20μ.).
(γ) Να παξαγάγνπλ θείκελν ην νπνίν, κε αθεηεξία έλα από ηα θείκελα πνπ δίλνληαη, ζα
πξνζαξκόδεηαη ζε δηαθνξεηηθό επηθνηλσληαθό πιαίζην (π.ρ. αιιαγή πνκπνύ, δέθηε,
πεξίζηαζεο θηι.) θαη ζα αλήθεη ζε ίδην ή ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθό είδνο θεηκέλνπ (π.ρ. από
ζπλέληεπμε ζε δνθίκην, από δηαθήκηζε ζε δνθίκην κε επηρεηξεκαηνινγία, από άξζξν
εθεκεξίδαο ζε αλαδηήγεζε θηι.), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ θαηάθηεζε ησλ γξακκαηηζκώλ ηεο ζηήιεο 2 ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ.
ή (ελαιιαθηηθά)
κε αθεηεξία ηα θείκελα πνπ ζα δνζνύλ, λα παξαγάγνπλ (αθνύ κεηαβιεζεί ην επηθνηλσληαθό
πιαίζην, π.ρ. αιιαγή πνκπνύ, δέθηε, πεξίζηαζεο θηι.) ζπγθεθξηκέλν είδνο θεηκέλνπ, κέζσ
ηνπ νπνίνπ λα δηαηππώλεηαη ε ζπκθσλία ή δηαθσλία ηνπο κε ζέζεηο, απόςεηο θαη ζηάζεηο
πνπ πξνβάιινληαη ζηα θείκελα πνπ έρνπλ δνζεί.
Σο θέμα αςηό βαθμολογείηαι με 60 μονάδερ.
ΙΙΙ. ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ
Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο δύν ζέκαηα. Σν θάζε ζέκα πεξηιακβάλεη έλα ή (αλ πξόθεηηαη γηα
πνηήκαηα) πεξηζζόηεξα άγλσζηα ινγνηερληθά θείκελα, νκνεηδή ή νκόζεκα κε ηηο δηδαθηηθέο
ελόηεηεο πνπ δηδάρηεθαλ (Σα θύια ζηε ινγνηερλία, Παξάδνζε θαη κνληεξληζκόο ζηε
λενειιεληθή πνίεζε, Θέαηξν). Οη καζεηέο θαινύληαη λα επηιέμνπλ ην έλα από ηα δύν ζέκαηα.
Αθξηβώο επεηδή είλαη άγλσζηα, είλαη ζεκαληηθό λα έρνπλ δπλαηόηεηα επηινγήο. Οη
«εξσηήζεηο» πνπ ηα αθνινπζνύλ είλαη παξόκνηεο κε απηέο πνπ δνύιεςαλ κέζα ζηελ ηάμε
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θαη ειέγρνπλ ην βαζκό θαηάθηεζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε
ζηήιε 5 ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ.

Οη καζεηέο θαινύληαη:
ε πεξίπησζε πνπ ην δνζκέλν θείκελν είλαη αθεγεκαηηθό ή ζεαηξηθό:
(1α) Να δηαθξίλνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηνλ θεληξηθό ινγνηερληθό ραξαθηήξα θάλνληαο ηηο
αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζην θείκελν ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλσληθό ηνπ ξόιν σο άλδξα ή
γπλαίθαο, ηα ζηεξεόηππα πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ, ηηο ζρέζεηο ησλ θύισλ. Να αηηηνινγήζνπλ ηα
παξαπάλσ, παξαπέκπνληαο ζην ηζηνξηθό, θνηλσληθό πιαίζην ζην νπνίν εγγξάθεηαη ην
θείκελν.
(1β) Να εθθέξνπλ άπνςε γηα ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ, ζπλδένληάο ην κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο
εκπεηξία
ή ελαιιαθηηθά
(1β) Να δηαηππώζνπλ ην θεληξηθό δηαθύβεπκα-ζύγθξνπζε ζε έλα ζεαηξηθό έξγν.
Οι επωηήζειρ αςηέρ βαθμολογούνηαι με 1α (25) + 1β (25) = 50 μονάδερ
(2α) Να κεηαηξέςνπλ θνκκάηη ηνπ ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ ζε αθεγεκαηηθό ιόγν.
ή ελαιιαθηηθά
(2α) Να αιιάμνπλ ηνλ αθεγεηή ηεο ηζηνξίαο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο
«θσλήο» (θσλή ελειίθνπ, άλδξα, γπλαίθαο, λένπ, λέαο).
(2β) Να ζπγγξάςνπλ έλα κηθξό θείκελν σο «δηαθήκηζε» ή βηβιηνπαξνπζίαζε ή θξηηηθή γηα ην
θείκελν πνπ ζα δνζεί ή λα ηνπνζεηεζνύλ (αλ ζπκθσλνύλ ή δηαθσλνύλ θαη γηαηί) απέλαληη ζε
θξηηηθή πνπ ζα δνζεί.
ή ελαιιαθηηθά
(2β) Να ηαπηηζηνύλ κε θάπνηνλ ήξσα ηνπ θεηκέλνπ θαη λα γξάςνπλ ζειίδεο ηνπ εκεξνινγίνπ
ηνπ ή επηζηνιώλ ηνπ.
Σα θέμαηα αςηά βαθμολογούνηαι με 2α (25) + 2β (25) = 50 μονάδερ
ε πεξίπησζε πνπ ην ζέκα πεξηιακβάλεη δύν ή ηξία πνηήκαηα, νη καζεηέο θαινύληαη:
(1α) Να αλαγλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο κνληέξλαο πνίεζεο θαη
λα δηαθξίλνπλ ηα πνηήκαηα ζε παξαδνζηαθά θαη κνληέξλα κε βάζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά.
(1β) Να ηα θαηαηάμνπλ ζε κηα ζεηξά από ην πην παξαδνζηαθό σο ην πην ππεξξεαιηζηηθό θαη,
ελδερνκέλσο, λα αληρλεύζνπλ ην ινγνηερληθό θίλεκα ζην νπνίν εληάζζεηαη ην θαζέλα.
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Οι επωηήζειρ αςηέρ βαθμολογούνηαι με 1α (30) + 1β (20) = 50 μονάδερ
(2α) Να εληνπίζνπλ ηηο πην «πνηεηηθέο» θαη ηηο πην «θαζεκεξηλέο» ιέμεηο ζηα πνηήκαηα θαη λα
ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζε πίλαθα κε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζηήιεο.
(2β) Να εληνπίζνπλ ηα ζύκβνια ζε όζα πνηήκαηα ππάξρνπλ θαη λα ηα θαηαηάμνπλ ζε
θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπο (αληηθείκελα, θπζηθά θαηλόκελα, εηθόλεο, ήρνη).
ή ελαιιαθηηθά
(2β) Να εληνπίζνπλ ιπξηθά ή δξακαηηθά ζηνηρεία ζηα πνηήκαηα.
Οι επωηήζειρ αςηέρ βαθμολογούνηαι με 2α (25) + 2β (25) = 50 μονάδερ
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ζα αθνινπζήζεη ξύζκηζε κε έθδνζε Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο. Οη
δηδάζθνληεο λα ελεκεξσζνύλ ελππόγξαθα.

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 Γξαθείν Τθππνπξγνύ
 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα
 Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα
 Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ., Σκήκα B΄
 Γ/λζε Ιδησηηθήο Δθπ/ζεο
 ΔΠΔΓ
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