
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων 

 

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ 

 
11202 /11201/11200 Ο Σιμόεις με τις ασημένιες δίνες 

11199 /11198/11197 Δε θέλω τίποτε άλλο παρά να μιλήσω 

απλά/Ο Σιμόεις με τις ασημένιες δίνες 

11196/11195/11194  Οι κούφιες λέξεις 

8591/8592/8593  [Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας] 

2904/2906  Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

2683/2693/2335 Υπάρχει ιδανικός ομιλητής της γλώσσας; 

2307/2322/2324 Διάλεκτοι και Εκπαίδευση 

6552 Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4056/4061/4066 [Γλώσσα, στάσεις και συμπεριφορές του 

εφήβου] 

2306/2320/2321 [Γλώσσα και κοινωνικοποίηση] 

6648/6649 Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 

6547 Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4587/4585/4584  Το λεξιλόγιο της νεοελληνικής και ο 

ευρωπαϊκός γλωσσικός πλουραλισμός/ [Το ελληνικό πολιτισμικό 

λεξιλόγιο] 

6654 [Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Ο 

ρόλος του σχολείου] 

6655/6656 [Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της 

παγκοσμιοποίησης και της τεχνοκρατίας. Ο ρόλος του σχολείου] 

6551/6550/6549/6548 Ευρωπαϊκή Ένωση και Νεοελληνική 

γλώσσα 

5540 /5546/5550  Οι γλώσσες αλλάζουν 

8597/8599 [Αλλαγές στον γραπτό κόσμο] 

5537/5543/5547 [Η γλώσσα μας σήμερα...] 

10394/10396/10397 [Γλώσσα και λογοτεχνική δημιουργία] 

5533/5534/5535 [H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική 

ποικιλότητα] 



10696/10697/10698 Κείμενο 1 Η γλώσσα των νέων/ Κ.2 

[Γλώσσα και ηλικιωμένοι] 

2308/2325/2902/2903/2905/3933 Κείμενο 1 Η αγγλική και οι 

άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Κ. 2 [Γλωσσική 

επικοινωνία των Ευρωπαίων] 

4578/4580/4582 [Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας] 

2900/2901 [Η σημασία της γλώσσας] 

2314/2334/2691 Τα παιδιά μελετούν, αλλά δεν κατανοούν 

2310/2326/2689 [Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας  

στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση] 

2312/2331/2333 [Πολιτισμός και γλώσσα] 

2311/2328 Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο 

 

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ 

4573/4576/4577 Επιπτώσεις αναλφαβητισμού 

2303/2316/2685 Κείμενο 1 Αναλφάβητα 250 εκατομμύρια παιδιά 

λόγω κακής ποιότητας εκπαίδευσης Κείμενο 2 Αναλφαβητισμός: 

Στην 35η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα Τα στοιχεία του ΟΗΕ 

2309/2329/2330/2684 Οι αναλφάβητοι, οι εγγράμματοι και ο 

αλφαβητισμός 

2304/2317/2319 Αντιμετωπίζοντας τον αναλφαβητισμό των 

νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

5538/5544/5548/5552 [Ο διάλογος και οι ομαδικές 

δραστηριότητες στην τάξη] 

 

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΕΦΗΒΕΙΑ 

4590/4592/4594/4596/4597/4598 Εφηβεία 

 

2907/2908/2909 Κείμενο 1[Η φιλία] Κείμενο 2 [Σχέσεις των 

εφήβων με τους συνομηλίκους] 

1956/1993/1995 Σχέσεις γονέων – εφήβων 



1953/1983/1986 Η συμπεριφορά των γονιών και η επίπτωσή της 

στους εφήβους 

1951/1979/1982 Εφηβεία: Συμβουλές για... γονείς σε απόγνωση 

8585/8586/8587 [Οι σχέσεις του εφήβου με την ομάδα 

συνομηλίκων] 

6623/6622/6621 Μια νέα σχέση με τους συνομηλίκους 

6611/6609 /6606 Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την 

αμφισβήτηση… 

5564/5558/5556 Οι νέοι δίπλα στην τρίτη ηλικία 

5553/ 5549/5545/5539  [Νεανική ηλικία] 

5532/5541/5551 Τρίτη ηλικία 

5536/5542 H μανία για αιώνια νεότητα 

4610 Ο έφηβος σε σχέση με τους γονείς του 

4612/4613/4615 Το χάσμα των γενεών 

 

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΡΟΤΥΠΑ 

4601/4602/4605 [Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας] 

2912 Κοινωνικά Πρότυπα 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

 

1908/1911/1917 Η ψυχολογία του ντυσίματος 

1909/1914/1915 Η ενδυμασία και η σημασία της για τον 

άνθρωπο 

1912 [Η μόδα ως κοινωνική αντίληψη] 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΤΟ ΓΕΛΙΟ 

 

4076 Κ.1 Η σάτιρα και το κωμικοτραγικό/Κ. 2 Όταν οι πολίτες 

γελούν με την «πόλιν» τους… 

2916/2917/2923 Προσπάθειες ορισμού του χιούμορ 

2914/2915/2922 Γέλιο και ευφυΐα 

2920/2921 Η σημασία του γέλιου στη ζωή μας 



1904/1905/1907 Το κωμικό και η σημασία του γέλιου 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

1954/1989/1991[Ο ελεύθερος χρόνος στην εποχή μας] 

 

 
Ελένη Σκορδομπέκη 


