
 { Εισαγωγή στην Περίληψη

στο Α θέμα 
Εισαγωγή 



 

( 3 7 8 3 8 ,  ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ, Τεύχος B ’ ,  3 1 6 4 / 1 2 . 0 8 . 2 0 1 )  

 

Σην κάζεκα «Νενειιεληθή Γιώζζα θαη Λνγνηερλία» ζηε Γ' ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

θαη ζηε Γ' θαη Δ' ηάμε Εζπεξηλνύ Γεληθνύ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αμηνινγνύληαη ζε εληαία 

ηξίωξε εμέηαζε ζηελ θαηαλόεζε θαη παξαγωγή ιόγνπ. Δίλνληαη ζηηο καζήηξηεο θαη ηνπο 

καζεηέο δύν ή ηξία κε δηδαγκέλα θείκελα, ζπλνιηθήο έθηαζεο έωο ηξεηο ζειίδεο, έλα εθ ηωλ 

νπνίωλ είλαη ινγνηερληθό, ζε νινθιεξωκέλε ή απνζπαζκαηηθή κνξθή, (ποίημα, διήγημα, 

μςθιζηόπημα ή θεαηπικό έπγο)• ηα ππόινηπα θείκελα κπνξεί λα είλαη ζε νινθιεξωκέλε, 

ειαθξώο δηαζθεπαζκέλε ή απνζπαζκαηηθή κνξθή: δημοζιογπαθικά άπθπα, ζςνενηεύξειρ, 

κπιηικέρ, δοκίμια, επιζηημονικά κείμενα, αθίζερ με λεζάνηα, πληποθοπιακά κείμενα με 

εικόνερ, ζκίηζα, πίνακερ ή διαγπάμμαηα κ.ά.), δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο ωο πξνο ην θεηκεληθό 

είδνο, ώζηε λα απνηηκάηαη ε αλαγλωζηηθή ηθαλόηεηα ηωλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζε πνηθηιία 

θεηκεληθώλ εηδώλ. Τα θείκελα κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από ζύληνκν εηζαγωγηθό ζεκείωκα 

ρωξίο εξκελεπηηθά ζρόιηα. 

 

Τν λνεκαηηθό πεξηερόκελν ηυν μη λογοηεσνικών κειμένυν πξέπεη λα είλαη ζπλαθέο κε 

θάπνηνλ ή θάπνηνπο από ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Πξόγξακκα 

Σπνπδώλ γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο. 

 

Γηα ηα θείκελα απηά ηίζεληαη ηέζζεπα ζςνολικά θέμαηα κέζω ηωλ νπνίωλ απνηηκάηαη ε 

ηθαλόηεηα ηωλ καζεηώλ/ ηξηώλ λα θαηαλννύλ ην πεξηερόκελν ηωλ θεηκέλωλ, λα εξκελεύνπλ θαη 

λα αμηνινγνύλ ζηάζεηο, αμίεο, ηδέεο θ.ά. βαζηδόκελνη/εο ζε ζηνηρεία ηωλ θεηκέλωλ, θαζώο 

επίζεο λα παξάγνπλ εξκελεπηηθό θαη θξηηηθό ιόγν.  

 

Το ππώηο θέμα ζρεηίδεηαη κε ηα κε ινγνηερληθά θείκελα θαη αθνξά ζηη ζςνοπηική νοημαηική 

απόδοζη από ηοςρ μαθηηέρ και ηιρ μαθήηπιερ μέποςρ ενόρ κειμένος ή ηη ζςνοπηική 

απόδοζη ηυν απότευν πος διαηςπώνονηαι ζε ένα κείμενο για κάποιο ζήηημα. 
Τν πξώην ζέκα βαζκνινγείηαη κε 15 μονάδερ. 

 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
 

(Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηηρ Νεοελληνικήρ Γλώζζαρ και Λογοηεσνίαρ και ηων 

Απσαίων Ελληνικών ζηη Γ΄ ηάξη Ημεπήζιος Γενικού Λςκείος και Γ΄ και Δ΄ ηάξειρ Εζπεπινού Γενικού Λςκείος 

για ηο ζσολικό έηορ 2019-2020, 16-09-2019, σελ. 20) 
 

 Πεπιεσόμενο 1-7 μονάδερ 

 Οπγάνυζη   1-5 μονάδερ 

 Γλώζζα        1-3 μονάδερ 
 

 

 

ΣΡΟΠΟ ΔΞΔΣΑΗ 



Για τη Νεοελληνική Γλώσσα 

Για τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος διευκρινίζουμε τα εξής:  

1. Για τη «συνοπτική νοηματική απόδοση » (το πρώτο θέμα κατά τον «τρόπο 

εξέτασης…» )  επισημαίνονται τα εξής:  

α) Ζητείται από τους μαθητές να αποδώσουν περιληπτικά μέρος του κειμένου ή να 

παρουσιάσουν συνοπτικά συγκεκριμένες απόψεις του/της  συγγραφέα.  

 

Ενδεικτικές εκφωνήσεις:  

- α. «Να παρουσιάσετε συνοπτικά, σε 60 λέξεις, το περιεχόμενο των τριών πρώτων 

παραγράφων του κειμένου». 

- β. «Να παρουσιάσετε περιληπτικά τις απόψεις του συγγραφέα σχετικά με την 

ευθύνη της Πολιτείας για την έξαρση του φαινομένου». (80 -90 λέξεις)  

- γ. «Ποιοι είναι οι λόγοι/ ποιοι παράγοντες συμβάλλουν/ποια είναι τα 

αποτελέσματα/ποιες είναι οι μορφές του φαινομένου σύμφωνα με τον 

συγγραφέα/το κείμενο; Να απαντήσετε συνοπτικά (σε 60 λέξεις περίπου) 

βασιζόμενοι π.χ. στις τρεις τελευταίες παραγράφους». 

β. Τα ερωτήματα που τίθενται στο πρώτο θέμα καλούν τους μαθητές και τις μαθήτριες να 

εντοπίσουν τις σχετικές πληροφορίες στο κείμενο, να τις παραφράσουν και να τις 

παρουσιάσουν συνοπτικά. Γι’ αυτό οι ερωτήσεις πρέπει να είναι πληροφοριακές (βλ. 

Οδηγίες, Εκπαιδευτικό υλικό από Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου για τον σχεδιασμό 

της διδασκαλίας, «Κατανόηση – Παραγωγή Προφορικού και Γραπτού Λόγου: Διδακτικά 

εργαλεία για το μάθημα των Ελληνικών» σελ.11 και 24-25. Διδακτικά εργαλεία ) 

 

http://ellid.schools.ac.cy/archeia/ypostiriktiko_yliko/katalogos_ergaleion_katanoisis_paragogis_graptou_proforikou_logou_ellinika_dde.pdf
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Τι αλλάζει;
1. Ο τρόπος εξέτασης

Μέχρι το 2018-2019 ,στο μάθημα Νεοελληνική  Γλώσσα, στις Πανελλήνιες εξετάσεις   οι μαθητές/τριες  έγραφαν 
πληροφοριακή περίληψη ολόκληρου κειμένου 400-500 λέξεων. Το όριο των λέξεων  κυμαινόταν στις 100-120 
λέξεις, επομένως η περίληψη αντιστοιχούσε στο 1/3 περίπου της έκτασης του κειμένου. Σύμφωνα με τον νέο τρόπο 
εξέτασης, εισάγεται η εστιασμένη περίληψη ή η απλή πύκνωση ενός μέρους του κειμένου ενώ δεν αποκλείεται 
και η περίληψη ολόκληρου κειμένου όπως θα παρατηρήσουμε στα παραδείγματα που αποδελτιώθηκαν από τα 
κριτήρια του ΙΕΠ και τον φάκελο του εκπαιδευτικού (Νεοελληνική γλώσσα).
Παραδείγματα

Α. Περίληψη ολόκληρου κειμένου 

1. Κριτήριο 1, σελ. 8:  Να αποδώσετε με λίγα λόγια (50-60 λέξεις) το περιεχόμενο της επιστολής της έγκλειστης 
στις φυλακές Θήβας, χωρίς δικά σας σχόλια. [το κείμενο έχει 420 λ.] Από τις οδηγίες διδασκαλίας

2. Κριτήριο 3, σελ. 15:  Να αποδώσετε περιληπτικά το Κείμενο Ι (σε 60-80 λέξεις).  [το κείμενο έχει πάνω από 
500 λέξεις]

Σημείωση: Αυτές οι   περιπτώσεις ως προς την δομή και την γλώσσα ανταποκρίνονται στην πληροφοριακή 
περίληψη ολόκληρου κειμένου. Οι δυσκολίες όμως που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες  σε αυτές τις περιπτώσεις 
–αφού κρατήσουν σημειώσεις-είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουν στρατηγικές εξαιρετικής πύκνωσης μέσω των 
κατάλληλων διαδικασιών επιλογής, απαλοιφής και παράφρασης. 

Β. Σε προσδιορισμένο μέρος του κειμένου

Να αποδώσετε περιληπτικά σε 60-70 περίπου λέξεις το περιεχόμενο  π.χ. της τρίτης και τέταρτης παραγράφου 
του Κειμένου Ι ή ΙΙ.

Γ. Εστιασμένη περίληψη

1. Κριτήριο 2, σελ. 11: Το Κείμενο ΙΙ παρουσιάζει μια ιστορική στιγμή του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. Ποιο είναι το 
γεγονός που αφηγείται; Να το παρουσιάσετε συνοπτικά σε 100 λέξεις. (Από τις οδηγίες διδασκαλίας)

2. Κριτήριο 4,σελ.18:  Να παρουσιάσετε συνοπτικά (60 έως 80 λέξεις) και χωρίς δικά σας σχόλια τις αρετές, 
που απαιτούνται, σύμφωνα με τον συντάκτη του Κειμένου 1, για ανταποκριθούν οι νέοι στις απαιτήσεις του 
σύγχρονου κόσμου. (Από τις οδηγίες διδασκαλίας)

3. Με ποιους τρόπους το facebook συμβάλλει στην παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των χρηστών του, σύμφωνα 
με το κείμενο ΙΙ.  Να τους παρουσιάσετε σε μια παράγραφο 70 – 80 λέξεων. 

4. Να αποδώσετε περιληπτικά  σε 50-60 λέξεις τους λόγους της «διαρροής των επιστημόνων» στο κείμενο Ι 
5. Να αποδώσετε περιληπτικά σε 60-70 περίπου λέξεις το πρόβλημα που επισημαίνει ο συγγραφέας και τις 

λύσεις που προτείνει για την αντιμετώπισή του στο κείμενο Ι ή ΙΙ.

Σημείωση: Οι μαθητές/τριες καλούνται να αποδώσουν περιληπτικά  τις απόψεις που εκφράζει ο συγγραφέας 
πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Οι απόψεις του συγγραφέα μπορεί να εκτείνονται –όχι μόνο σε λίγες 
παραγράφους-αλλά και σε ολόκληρο το κείμενο. Πρόκειται, λοιπόν,  για μια άσκηση κατανόησης, κρίσης, 
πύκνωσης, και μετασχηματισμού που διατυπώνεται  ως άσκηση περίληψης αφού ο μαθητής/τρια πρέπει  πρώτα 
να εντοπίσει τα κατάλληλα στοιχεία και μετά να τα αποδώσει  συνοπτικά με εξαιρετική πύκνωση. 



 { Διαδικαστικό μοντέλο

Συμπεράσματα

Η περίληψη ως διακριτό σχολικό κειμενικό είδος πλέον δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της διδασκαλίας. Κέντρο 
είναι η πύκνωση με δεδομένη εστίαση ή όχι, αφού το όριο των λέξεων για ένα κείμενο περίπου 400 λέξεων είναι 
50-60 ή 70 λέξεις. 

O τρόπος αξιολόγησης

(Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των
Αρχαίων Ελληνικών στη Γ´ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ´ και Δ́  τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
για το σχολικό έτος 2019-2020, 16-09-2019, σελ. 20)

Πηγές που αξιοποιήθηκαν

1. 37838, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, Τεύχος B’, 3164/12.08.201
2. Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών στη 

Γ´ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ´ και Δ́  τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 
2019-2020, 16-09-2019

3. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ´ ΓΕΛ 2019-20, Επιμόρφωση ,Γιούλη Χρονοπούλου, Σεπτέμβριος 
2019

4. Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Αγάθη Γεωργιάδου – Κική Δεμερτζή ,Ναύπλιο, 13-14 Σεπτεμβρίου 
2019

5. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:  ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Λ. Πόλκας
6. ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ 2019-2020 http://agathi.pbworks.com/ 
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7.Ρούλα Μουντάνου, Συγκεντρωμένες οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Νέα Ελληνικά
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