
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Β.Δ. κ. Μαρούλα Θεοφάνους

κ. Σωτηρούλα Γεωργίου

κ. Στέλλα Φιλίππου

κ. Μαριλένα Κυριάκου

κ. Σίσσυ Κοζάκου

κ. Χρυσοβαλάντω Μιχαήλ

κ. Μαρία Χρίστου
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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες
μέσα από την παρουσίαση αυτή
θα σας ενημερώσουμε σχετικά με:

• τον τρόπο 
διδασκαλίας των 
φιλολογικών 
μαθημάτων που 
διδάσκονται τα 
παιδιά σας στο 
γυμνάσιο

• τον τρόπο 
αποτελεσματικής 
μελέτης 

• τη γραπτή και 
προφορική 
αξιολόγηση
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ΝΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διδάσκουσες:

κ. Μαρούλα Θεοφάνους, Β.Δ. 
(Α3, Α4)

κ. Στέλλα Φιλίππου (Α1)

κ. Μαριλένα Κυριάκου (Α2, Α5)
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Νεοελληνική
Γλώσσα 

Τα σχολικά
βιβλία:

4



Γενικός σκοπός του μαθήματος:

• Η κατανόηση, η κατάκτηση και η άριστη χρήση της Γλώσσας.

• Απόκτηση δεξιοτήτων της Κατανόησης και της Παραγωγής προφορικών και 
γραπτών κειμενικών ειδών με ενσωματωμένη Αφήγηση, Περιγραφή, 
Επιχειρηματολογία και Οδηγίες.

• Η αναγνώριση του γλωσσικού συστήματος, η απόκτηση στρατηγικών, δεξιοτήτων, 
στάσεων, αξιών κ.ά., για να μπορούν οι μαθητές να επικοινωνούν αποτελεσματικά, 
αλλά και να τοποθετούνται κριτικά. Η εκμάθηση της Γλώσσας είναι μια ενεργητική 
και διαρκής διαδικασία που δεν περιορίζεται στα όρια του σχολικού 
περιβάλλοντος.

• Η κατανόηση της Διαχρονίας της ελληνικής γλώσσας και της σημασία της ως φορέα 
πολιτισμού και αξιών.
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Σκοπός μαθήματος Νεοελληνικής Γλώσσας Α’ Γυμνασίου:

• Κατανόηση και παραγωγή προφορικών και γραπτών κειμένων σε ποικίλα κειμενικά
είδη (επιστολή, άρθρο, μικρή αγγελία, ημερολόγιο, μύθος/ παραμύθι, 
εικονοποιημένη αφήγηση, ελεύθερη συζήτηση, ανέκδοτο κ.α.)

• Κειμενικοί τύποι: Περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία, οδηγίες

• Έμφαση στον κειμενικό τύπο της περιγραφής (υποκειμενική και αντικειμενική 
περιγραφή τοπίου/κτηρίου, προσώπου ή αντικειμένου).

• Κατανόηση του περιεχομένου ενός κειμένου (επικοινωνιακό, κοινωνικοπολιτισμικό
πλαίσιο- ιστορικότητα, κεντρικό νόημα, ύφος, σκοπός, κριτική τοποθέτηση, 
αξιολόγηση) και της μορφής (δομή κειμένου, εξωτερικά/ εσωτερικά δομικά 
στοιχεία, εκφραστικά/ γλωσσικά μέσα, μορφοσυντακτικά, λεξιλογικά).
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Κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας

Το βιβλίο Λογοτεχνίας:
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Σκοπός του 
μαθήματος της 
Λογοτεχνίας:

• Η ενδυνάμωση της μορφωτικής επάρκειας, της 
επικοινωνιακής ικανότητας και της συναισθηματικής 
ανάπτυξης των μαθητών μέσα από την ανάγνωση, 
κατανόηση και ερμηνεία αξιόλογων έργων σημαντικών 
Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών.

• Τα λογοτεχνικά κείμενα είναι φορείς εθνικών, οικουμενικών
και διαπολιτισμικών αξιών.

• Η επαφή των μαθητών με τα κείμενα διευρύνει τα όρια της 
προσωπικής εμπειρίας και ευαισθησίας τους και τους 
καθιστά ανθρώπους ικανούς να αξιοποιούν ενεργητικά τη 
γνώση, να παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε βασικά 
ζητήματα της ατομικής και κοινωνικής ζωής και να 
διαμορφώνουν υπεύθυνα τις προσωπικές τους στάσεις και 
πεποιθήσεις.

• Η επαφή τους με τα κείμενα διεγείρει τη βιωματική τους 
συμμετοχή, καλλιεργεί τη φιλαναγνωσία, ευαισθητοποιεί, 
εμπλουτίζει την εμπειρία, αναπτύσσει τη φαντασία και 
καλλιεργεί τη γλώσσα.
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Η λογοτεχνία είναι 
μορφωτικό αγαθό στο 

πλαίσιο της ανθρωπιστικής 
παιδείας και της 

δημοκρατικής εκπαίδευσης, 
συμβάλλει στην ισοτιμία των 

ανθρώπων και των 
πολιτισμών και προβάλει την 
ιδιαίτερη φυσιογνωμία του 

ελληνικού λόγου και 
πολιτισμού.
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ΑΡΧΑΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ

Διδάσκουσες:

κ. Μαρούλα Θεοφάνους, Β.Δ (Α1)

κ. Χρυσοβαλάντω Μιχαήλ (Α2, Α3)

κ. Μαρία Χρίστου (Α4)
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Σχολικά 
εγχειρίδια:
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΜΕΣΗΣ/ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης.

Διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης.

Η συνεχής ανανέωση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών για το 
ιστορικό παρελθόν και για τη διάσωση της ιστορικής μνήμης, με στόχο 
τη διάπλαση ενεργών δημοκρατικών πολιτών.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης ιστορικού γραμματισμού, της 
παράλληλης, δηλαδή, ανάπτυξης γνώσης περιεχομένου 
και επιστημολογικής κατανόησης. Δίνεται έμφαση στη διαδικασία 
καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης και ιστορικής σκέψης, μέσω 
της χρήσης πηγών.
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Οι μαθητές/τριες 
εκτός από τις 
γνώσεις, θα πρέπει 
να αναπτύξουν και 
τις εξής δεξιότητες:

• Να χρησιμοποιούν ποικίλες 
ιστορικές πηγές (π.χ. πρωτογενείς & 
δευτερογενείς, γραπτές & 
παραστατικές).

• Να αξιοποιούν ιστορικούς χάρτες, 
πίνακες, διαγράμματα.

• Να κατανοούν τους διάφορες 
παράγοντες που συμβάλλουν στην 
ιστορική εξέλιξη της ανθρωπότητας.

• Να αξιοποιούν τις ευκαιρίες μη 
συμβατικής ιστορικής εκπαίδευσης. 
(π.χ. μουσεία, ΜΜΕ κ.α.).
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ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ –
ΟΜΗΡΟΥ 
ΟΔΥΣΣΕΙΑ
κ. Σωτηρούλα Γεωργίου (Α2, 
Α3)

κ. Σίσσυ Κοζάκου (Α4, Α5)

κ. Χρυσοβαλάντω Μιχαήλ (Α1)
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ- ΟΜΗΡΟΥ 
ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Οι μαθητές διδάσκονται:

Α’ τετράμηνο:

Δύο (2) φορές την εβδομάδα 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Δύο (2) φορές την εβδομάδα 
Ομήρου Οδύσσεια

Β’ τετράμηνο:

Τρεις (3) φορές την εβδομάδα 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Μία (1) φορά Ομήρου Οδύσσεια
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ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ

Οι μαθητές καλούνται μέσα από το μάθημα αυτό :

 Να εξοικειωθούν με ένα αρχαιοελληνικό κείμενο.

 Να αποδώσουν στα νέα ελληνικά ένα 
αρχαιοελληνικό κείμενο.

 Να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης.

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.

 Να κατανοήσουν τα γραμματικά και συντακτικά 
φαινόμενα.

ΣΤΟΧΟΣ

Η αγάπη των μαθητών μας για την αρχαία ελληνική 
γλώσσα και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Οι μαθητές καλούνται μέσα 
από το μάθημα αυτό:

 Να γνωρίσουν τα ομηρικά 
έπη ως κειμενικό είδος και τις 
συνθήκες δημιουργίας τους

 Τη σημασία του όρου «έπος» 
και τα βασικά του 
γνωρίσματα

 Να απολαύσουν αισθητικά 
το έπος «Ομήρου Οδύσσεια» 
μαθαίνοντας τις περιπέτειες 
και τα ηρωικά κατορθώματα 
του Οδυσσέα μέχρι να φτάσει 
στην πατρίδα του, την Ιθάκη

 Να διερευνήσουν και να 
ερμηνεύσουν τον τρόπο 
οργάνωσης του ομηρικού 
κειμένου
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ΓΡΑΠΤΗ- ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Συνεχής και διαμορφωτική 
διαδικασία, αναλόγως των 
δυνατοτήτων του μαθητή.

• Διάγνωση προαπαιτούμενων γνώσεων 
και καθορισμός των διδακτέων.

• Αξιοποίηση των λαθών κατά 
τη διδασκαλία 
(διορθωτικές παρεμβάσεις).

• Προφορική Αξιολόγηση: Ενδιαφέρον 
και συμμετοχή στην τάξη, 
κατ’ οίκον εργασία, μικρες γραπτές -
προειδοποιημένες ασκήσεις, ατομική ή 
ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης 
(project), εμφάνιση τετραδίου κ.ά.

• Γραπτή Αξιολόγηση: Διαγωνίσματα

• Τελική εξέταση στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς στα μαθήματα Νέα 
Ελληνικά και Ιστορία.
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Αποτελεσματική μελέτη: 
• Οργανώστε εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τα μαθήματα και

τις εξωσχολικές δραστηριότητες της κάθε ημέρας
(προτεραιότητες- σωστή διαχείριση του χρόνου).

• Στο σπίτι κάνετε επανάληψη και τις ασκήσεις που έχουν
ανατεθεί στο μάθημα της ημέρας.

Μη φοβάστε να κάνετε λάθη…

• Οργάνωση στρατηγικής μελέτης και υλικού:
ελέγξτε όσα χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του
μαθήματος (βιβλίο, τετράδιο, σημειώσεις- φύλλα
εργασίας).

• Διαμορφώστε ένα σταθερό περιβάλλον μελέτης, χωρίς
περισπασμούς (κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός
υπολογιστής, τηλεόραση).

• Κάνετε συχνές επαναλήψεις, καταγράφετε απορίες και τις
συζητάτε με τον καθηγητή.

• Ώρα για ξεκούραση, διάλειμμα, ψυχαγωγία.

• Σωστή διατροφή.
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Κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος:

• Έχετε μπροστά σας τα σωστά βιβλία, τετράδια και
φυλλάδια.

• Δίνετε προσοχή σε όσα λέει ο καθηγητής.

• Αντιγράφετε σωστά τις σημειώσεις από τον πίνακα,
συμπληρώνετε τα φύλλα εργασίας.

• Υπογραμμίζετε τα κύρια σημεία και κρατάτε δικές σας
σημειώσεις για όσα θεωρείτε σημαντικά ή όσα τονίζει
ο καθηγητής.

• Κατά τη διόρθωση της κατ’ οίκον εργασίας
συμπληρώνετε τις απαντήσεις σας με τα στοιχεία που
λείπουν.

• Μη διστάζετε να κάνετε απορίες ή να ζητήσετε βοήθεια
από τον καθηγητή σας.

• Συμμετέχετε ενεργά στο μάθημα και μη φοβάστε να
κάνετε λάθη.
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Πώς να διαβάσετε για το 
διαγώνισμα:

1. Αρχίστε την προετοιμασία μια εβδομάδα πριν
το διαγώνισμα .

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το βιβλίο, το
τετράδιο και τα φύλλα εργασίας που
χρησιμοποιήσαμε στην τάξη.

3. Διαβάζετε καλά όσα σημειώσαμε στο βιβλίο,
στο τετράδιο και στα φύλλα εργασίας κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων.

4. Διαβάζετε και κατανοείτε τις ερωτήσεις
και τις απαντήσεις. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να
απαντήσετε ολοκληρωμένα τις ερωτήσεις και να
τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας.
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Τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές 
την ώρα του 
διαγωνίσματος/εξέτασης:

• Έλεγχος πρώτα όλου του γραπτού,
σωστή διαχείριση του χρόνου (οι
καθηγητές συνήθως δίνουν οδηγίες).

• Ηρεμία/ όχι άγχος.

• Αδιαφορία για το πώς γράφουν ή τι
κάνουν οι άλλοι.

• Επικεντρωθείτε σε όσα γνωρίζετε.

• «Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να
μου συμβεί;» Είναι απίθανο να έρθει το
τέλος του κόσμου αν δεν τα πάτε καλά
σε μια εξέταση !!!
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