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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Aϋ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΚΑΣΑΝΟΗΗ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Α Φ Η Γ Η  Η 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
       Γενικόσ                                   Ειδικοί       

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
Διδακτζα 

 
Α.    Κ    α    τ    α    ν    ό    θ    ς    θ 

 

Α.  Οι μακθτζσ 
κατανοοφν 
γραπτά 
αφθγθματικά  
κείμενα, 
ενταγμζνα ςε 
διάφορα 
κειμενικά είδθ, 
ςτα οποία  
αφθγοφνται 
προςωπικζσ 
εμπειρίεσ, 
ιςτορίεσ, μφκουσ, 
παραμφκια, 
υποκζςεισ 
κινθματογραφι-
κϊν ταινιϊν κ.ά. 

 
Οι μακθτζσ: 
 Α.Ι.  Κατανοοφν το 
περιεχόμενο ενόσ 
κειμζνου, 
τοποκετϊντασ το ςτο 
επικοινωνιακό και  
κοινωνιοπολιτιςμικό 

του πλαίςιο. 

 

 
Α.Ι.1.  Διαβάηουν ςιωπθρά 
ι μεγαλόφωνα, με 
ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.1.1.  ωςτι άρκρωςθ φκόγγων, λζξεων, φράςεων. 
Α.Ι.1.2.  Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο ςτθν αναγνωςτικι ευχζρεια. 
Α.Ι.1.3.  Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ: τελεία, κόμμα, άνω τελεία, καυμαςτικό κ.ά. 
Α.Ι.1.4.  Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ ανάλογα με το κειμενικό είδοσ.  

 
Α.Ι.2.  Επιςθμαίνουν το 
γενικό κζμα του κειμζνου, 
διαςυνδζοντασ κειμενικά 
και εξωκειμενικά ςτοιχεία. 

 
Α.Ι.2.1. Σοποκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχισ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν ευρφτερθ κεματολογία που 

ανικει.  Ενδεικτικά: χολικι ηωι, οικογενειακζσ ςχζςεισ, διατροφι, φιλία, ψυχαγωγία, τζχνθ, 
φυςικό περιβάλλον  κ.ά. 

Α.Ι.2.2. Κειμενικά ςτοιχεία: ενδεικτικά  και ανάλογα με το κειμενικό είδοσ:  

 Σίτλοσ/υπότιτλοσ  κυριολεκτικόσ, μεταφορικόσ, ςυμβολικόσ  

 Τπότιτλοσ: ςυμπλιρωςθ / διαςαφινιςθ του τίτλου 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1.- Α.Ι.5.4. 
Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.3.3. 
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Α.Ι.3.  Εντοπίηουν το 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό 
πλαίςιο. 

 
Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδοσ - βαςικά χαρακτθριςτικά - λειτουργίεσ 
Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίςιο: παράγοντεσ επικοινωνίασ –πομπόσ, δζκτθσ, μινυμα –μζςο -   

επικοινωνιακι περίςταςθ - ςυνκικεσ επικοινωνίασ 
Α.Ι.3.3. Ιςτορικότθτα του κειμζνου: πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, το ευρφτερο ιςτορικό, κοινωνικό, 

πολιτικό και πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο, τον 
χρόνο, τα πρόςωπα και τα γεγονότα. 

 
 Α.Ι.4.  Εντοπίηουν τισ 
πλθροφορίεσ, τισ 
αξιολογοφν και 
προςλαμβάνουν το 
κεντρικό νόθμα του 
κειμζνου, εφαρμόηοντασ 
και ςτρατθγικζσ 
κατανόθςθσ γραπτοφ 
λόγου. 

 
Α.Ι.4.1.  τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν και δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν, ενδεικτικά: 

 Πολλαπλζσ αναγνϊςεισ (ενδεικτικά: ςιωπθρι, επιλεκτικι ανάγνωςθ, μεγαλόφωνθ, δεφτερθ 
ανάγνωςθ). 

 Ερωτιςεισ κλειςτοφ/ανοικτοφ τφπου 

 Προφορικι αναδιιγθςθ  περιεχομζνου 

 Γραπτι/προφορικι περίλθψθ (με ζμφαςθ ςε εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία) 
Α.Ι.4.2.  θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν και δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν 

 Κειμενικοί τφποι που πικανόν να ςυνυπάρχουν ςτο κείμενο  

 Θεματικό λεξιλόγιο – λζξεισ /φράςεισ κλειδιά , εξειδικευμζνθ ορολογία 

 Νοθματικζσ ενότθτεσ – κεματικοί άξονεσ ενοτιτων, τίτλοι ενοτιτων 

 Παράγραφοι κάκε ενότθτασ  - δομικά  ςτοιχεία παραγράφου - κεματικά  κζντρα παραγράφων, 
πλαγιότιτλοι. 

Α.Ι.4.3.  Δεξιότθτεσ για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου ςε επίπεδο λζξθσ  

 υμφραηόμενα 

 Ετυμολογία, ςυνϊνυμα, αντϊνυμα 

 Χριςθ λεξικϊν και πθγϊν αναφοράσ 
Α.Ι.4.4.  χζςθ πλθροφοριϊν με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ (ςυμφωνία -

αντιφατικότθτα), τεκμθρίωςθ, αιτιολόγθςθ, αποδεκτικότθτα. 
Α.Ι.4.5. Ζννοιεσ: ορκότθτα, εγκυρότθτα πλθροφοριϊν 

  
Α.Ι.5.  Αξιοποιοφν τα μθ 
γλωςςικά ςτοιχεία για να 
προςλάβουν το γενικό 
νόθμα του κειμζνου. 

 
Α.Ι.5.1.  Πολυτροπικότθτα – οπτικοποίθςθ κειμζνου - Εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ςχζδια, γραφιματα  κ.λπ. και 

το πλθροφοριακό / ςυναιςκθματικό /ιδεολογικό τουσ φορτίο.  
Α.Ι.5.2.  Χρϊματα, μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ 
Α.Ι.5.3.  Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν και εξωγλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο.  
Α.Ι.5.4.  Ζννοιεσ: ενδεικτικά και ςφμφωνα με το κειμενικό είδοσ: πρϊτο πλάνο, φόντο, άποψθ, προοπτικι 
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Α.Ι.6.  Εξάγουν 
ςυμπεράςματα για το 
κεντρικό νόθμα του 
κειμζνου, με αναφορά 
ςτον ςκοπό και το φφοσ. 
 
 

 
Α.Ι.6.1. Υφοσ και κειμενικό είδοσ, ςχζςθ επικοινωνοφντων, κζμα, περίςταςθ επικοινωνίασ. 
Α.Ι.6.2. Σρόποι ανίχνευςθσ  του φφουσ: λεξιλόγιο, ςχιματα λόγου, ςφνταξθ, εγκλίςεισ, χριςθ ςυγκεκριμζνου 

ρθματικοφ προςϊπου, μθ γλωςςικζσ επιλογζσ 
Α.Ι.6.3.  Πικανόσ ςκοπόσ: Ενθμζρωςθ, διδαχι, ψυχαγωγία, πεικϊ, εξυπθρζτθςθ πρακτικϊν αναγκϊν κ.ά. 
Α.Ι.6.4. Μζςα ανίχνευςθσ του ςκοποφ: ο τίτλοσ, τόποσ, χρόνοσ, το μζςο δθμοςίευςθσ, θ κφρια κζςθ που 

εκφράηεται / υποςτθρίηεται, το λεξιλόγιο, θ ςφνταξθ, το φφοσ, πικανζσ ρθτζσ δθλϊςεισ ςτο κείμενο. 
Α.Ι.6.5.  Γενικζσ διαπιςτϊςεισ που προκφπτουν με ςυςχζτιςθ: 

 τοιχείων του κειμζνου μεταξφ τουσ  

 Υφουσ, ςκοποφ, κζματοσ  και επικοινωνιακοφ πλαιςίου, βλζπε Α.Ι.2., Α.1.3. 
Α.Ι.6.6. Ζννοιεσ: Ύφοσ, τυπικό, οικείο, ουδζτερο κ.ά. 

  
Α.Ι.7. Σοποκετοφνται 
κριτικά με ςτόχο τθ 
διαμόρφωςθ προςωπικισ 
άποψθσ, ςε ςχζςθ με 
νοιματα  που 
προβάλλονται ι 
υπονοοφνται ςτο κείμενο.    

 
Α.Ι.7.1.  Θζςεισ / αντικζςεισ που προβάλλονται ςτο κείμενο 
Α.Ι.7.2.  Θζςεισ – αντικζςεισ ςε ςυνεξεταηόμενα κείμενα 
Α.Ι.7.3.  Θζςεισ – αντικζςεισ  κειμζνου - αναγνϊςτθ 
Α.Ι.7.4.  Ελεφκερθ διερεφνθςθ (ενδεικτικά: διακεματικι εργαςία, μελζτθ βιβλιοκικθσ, εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, ςυνεντεφξεισ, χριςθ ΣΠΕ, χριςθ πθγϊν κ.ά.) 

 
Α.ΙΙ. Κατανοοφν τθ 
μορφι του κειμζνου 
μζςα από τθν 
οργάνωςθ του λόγου 
ςε επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ. 

 

  
Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίηουν και 
κατανοοφν τθν οργάνωςθ 
του λόγου, τόςο ςε 
επίπεδο κειμζνου, όςο και 
ςε επίπεδο παραγράφου, 

 
Α.ΙΙ.1.1.  Κειμενικά είδθ  
Α.ΙΙ.1.2.  Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία ανάλογα με το κειμενικό είδοσ. Ενδεικτικά: 

Α. Πρόλογοσ - Προςανατολιςμόσ  
Σο γεγονόσ, χϊροσ και ο χρόνοσ, οι ιρωεσ, περιγραφι αρχικισ κατάςταςθσ και ο ςκοπόσ/λόγοσ τθσ 
αφιγθςθσ. 
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ςτα είδθσ τθσ αφιγθςθσ. Β. Κφριο κζμα – Περιπζτεια – (δράςθ)  
Η αφετθρία – ζναρξθ τθσ ιςτορίασ / αφιγθςθσ (αφορμι γεγονόσ ι κατάςταςθ ζναρξθσ), θ εξζλιξθ 
(πϊσ και με ποια ςειρά εξελίχκθκαν τα γεγονότα,  ποια θ ςχζςθ μεταξφ τουσ, ποια θ εξωτερικι και 
εξωτερικι αντίδραςθ των θρϊων), θ ζκβαςθ – το αποτζλεςμα,  γ. θ κατάλθξθ τθσ ιςτορίασ. 

Γ. Επίλογοσ- Σο επιμφκιο  (λφςθ)  
Κριτικι τοποκζτθςθ αφθγθτι για το νόθμα τθσ ιςτορίασ 

Α.ΙΙ.1.3.   Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία: : Λογικι, χωρικι και χρονολογικι ςειρά, αλλθλουχία, πλθρότθτα, 
ςυνοχι και ςυνεκτικότθτα. Ενδεικτικά θ  ςυνοχι επιτυγχάνεται με ζμφαςθ ςτα πιο κάτω: 

 Διαρκρωτικζσ λζξεισ  

 Αιτιολογικοί ςφνδεςμοι (επειδι, αφοφ, εξαιτίασ, κακϊσ κ.ά.), που φανερϊνουν τθν     αιτιολογικι 
ςχζςθ των γεγονότων,  

 Χρονικά επιρριματα (αρχικά, φςτερα κ.ά.),  που δείχνουν τθ χρονικι ςειρά-ςυνάφεια των 
γεγονότων,  εμπρόκετα ςφνολα (π.χ. «κατά τθ διάρκεια», «μετά από» κ.ά.), και άλλεσ ςυνδετικζσ 
λζξεισ που δείχνουν αίτιο – αποτζλεςμα, αντίκεςθ – εναντίωςθ, όρο – προχπόκεςθ, επεξιγθςθ, 
ζμφαςθ κ.ά. 

Α.ΙΙ.1.4.  Είδθ αφιγθςθσ. 
Μυκοπλαςτικι: Κυριαρχεί θ φανταςία και ο μφκοσ (λογοτεχνία) 
Ρεαλιςτικι: Εξιςτορεί γεγονότα, ςφγχρονα του αφθγθτι, τα οποία τεκμθριϊνει (κακθμερινζσ, 
ιδιωτικζσ ι δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ, ρεπορτάη κ.ά.).                    

Α.ΙΙ.1.5.  Κειμενικι λειτουργία:  
Η αφιγθςθ δεν επιτελεί πάντα τθ λειτουργία του «αφθγείςκαι», αλλά διαφορετικζσ λειτουργίεσ 
ςτα διάφορα κειμενικά είδθ, π.χ.  ςτθ διαφιμιςθ θ αφιγθςθ ζχει ωσ βαςικι λειτουργία τθν 
κατευκυντικι (πεικϊ), ςτο ανζκδοτο τθν ψυχαγωγία κ.ο.κ. 

Α.ΙΙ.1.6.   Αφθγθματικζσ Σεχνικζσ - Ο χρόνοσ ςτθν αφιγθςθ  
Α. Ευκφγραμμθ ςειρά - χρονικι ακολουκία: 
Η αφιγθςθ παρουςιάηει τα γεγονότα ςτθν ομαλι χρονολογικι τουσ πορεία και εξζλιξθ.  
Β. Αναχρονία - παραβίαςθ χρονικισ ςειράσ:  

 In media res:  Η αφιγθςθ αρχίηει από τθ μζςθ τθσ ιςτορίασ και με κάποια ευκαιρία ο 
αφθγθτισ παρουςιάηει και τα αρχικά γεγονότα που παρζλειψε.    

 Εγκιβωτιςμόσ: ζνκετθ αφιγθςθ, ενςωματωμζνθ ςτθν κφρια  αφιγθςθ. 
Α.ΙΙ.1.7.  Όροι μεταγλϊςςασ: Μυκοπλαςτικι, ρεαλιςτικι αφιγθςθ, αφθγθματικι τεχνικι, ευκφγραμμθ 

ςειρά, αναχρονία, in media res, εγκιβωτιςμόσ 

 Α.ΙΙ.2. (Ανα)γνωρίηουν  και 
αξιολογοφν τα 

Α.ΙΙ.2.1.  Εκφραςτικά μζςα: Είδθ  (Διάλογοσ, μεταφορά, παρομοίωςθ, ειρωνεία κ.ά.) και λειτουργία 
(αμεςότθτα, ηωντάνια κ.ά.). 
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εκφραςτικά μζςα και 
άλλεσ γλωςςικζσ επιλογζσ  
ςτθν αφιγθςθ. 

Α.ΙΙ.2.2.  Γλωςςικά ςτοιχεία 

 Διάλογοσ: τα διαλογικά μζρθ ςε ευκφ λόγο και ςε πρϊτο πρόςωπο. 

  Πλάγιοσ λόγοσ: θ πιςτι απόδοςθ ςκζψεων, διακζςεων ι ςυναιςκθμάτων ςε τρίτο πρόςωπο και 
ςε παρελκοντικό  χρόνο. 

 Εςωτερικόσ μονόλογοσ: θ απόδοςθ των ςκζψεων ι ςυναιςκθμάτων ςε πρϊτο πρόςωπο και ςε 
χρόνο Ενεςτϊτα. 

 Περιγραφι: θ αναπαράςταςθ προςϊπων, αντικειμζνων, τόπων. 
Α.ΙΙ.2.3.  Όροι μεταγλϊςςασ: μεταφορά, παρομοίωςθ, ειρωνεία, ευκφσ και πλάγιοσ λόγοσ, εςωτερικόσ 

μονόλογοσ. 

 
Α.ΙΙ.3.  Αντιλαμβάνονται 
τουσ κυριότερουσ 
μθχανιςμοφσ λεξιλογικισ 
δθμιουργίασ μζςω τθσ 
παραγωγισ (ριματα). 
 

 
Α.ΙΙ.3.1.  Σρόποι παραγωγισ ρθμάτων 

  Προςφυματικι παραγωγι 

 Επικθματοποίθςθ (ριματα από ριματα, ουςιαςτικά, επίκετα, επιρριματα) 
        Παραγωγικι κατάλθξθ – ςθμαςία - ορκογραφία 

 Προκθματοποίθςθ (μόρια ςτθν αρχι του ριματοσ) 
Α.ΙΙ.3.2. Όροι  τθσ μεταγλϊςςασ τθσ παραγωγισ: ετυμολογία, παραγωγι, πρόκθμα (μόρια λόγια και λαϊκά)- 

επίκθμα/παραγωγικι κατάλθξθ, λαϊκζσ, λόγιεσ, ξζνεσ λζξεισ, ριηικι λζξθ, παράγωγθ λζξθ. 

  
Α.ΙΙ.4  (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τον τρόπο με 
τον οποίο τα 
μορφοςυντακτικά 
φαινόμενα οικοδομοφν 
νοιματα και 
διαμορφϊνουν το φφοσ 
ςτα διάφορα είδθ 
αφιγθςθσ. 
 
 

 
Α.ΙΙ.4.1. Ριματα 

 Μορφι   
- Παρεπόμενα: Πρόςωπα, αρικμοί, χρόνοι, ποιόν ενζργειασ, εγκλίςεισ,  φωνζσ, ςυηυγίεσ, διακζςεισ . 
- χθματιςμόσ του ριματοσ  *Θζμα, χαρακτιρασ, κατάλθξθ, αφξθςθ (εςωτερικι-   εξωτερικι)+. 

 Λειτουργία  
- Κυρίαρχοσ ο ρόλοσ του ριματοσ ςτθν αφιγθςθ. 
- Χριςθ ρθμάτων δράςθσ,  κίνθςθσ, αλλαγισ, επαφισ, που αποδίδουν τισ ενζργειεσ των θρϊων,  και 

ρθμάτων  ζκφραςθσ ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων που αποδίδουν  τα ςχόλια του αφθγθτι για τθ 
ςυμπεριφορά των θρϊων. 

- Οι χρόνοι των ρθμάτων διαμορφϊνουν ςε ςθμαντικό βακμό το φφοσ του αφθγθματικοφ   κειμζνου. 
 Χριςθ Αορίςτου, ωσ βαςικοφ χρόνου, ο οποίοσ, μζςω τθσ ςυνοπτικισ διάςταςθσ που ζχει, αποδίδει 

τθν ακολουκία των γεγονότων και επιταχφνει τθν αφιγθςθ.  
 Χριςθ Παρατατικοφ,  για να δϊςει μεγαλφτερθ διάρκεια ςτα γεγονότα τθσ αφιγθςθσ. 
 Χριςθ Ενεςτϊτα για να παρουςιαςτοφν γεγονότα που ςυνζβθςαν ςτο παρελκόν, αλλά ζρχονται πιο 

κοντά ςτθ χρονικι ςτιγμι τθσ αφιγθςθσ και κάνουν  τον λόγο  πιο ηωντανό. 
  Χριςθ Μζλλοντα για να παρουςιαςτοφν  γεγονότα που ζγιναν μετά από κάποια άλλα που ιδθ 
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ζχουν ιδθ παρουςιαςτεί ςε παρελκοντικοφσ χρόνουσ ι ςε Ενεςτϊτα. 
Α.ΙΙ.4.2. Επιρριματα 

Λειτουργία: Σα χρονικά, κυρίωσ, επιρριματα, δθμιουργοφν τθ χρονικι ςυνάφεια των  γεγονότων. 
Α.ΙΙ.4.3.  Όροι μεταγλϊςςασ: ποιόν ενζργειασ, ζγκλιςθ, φωνι, ςυηυγία, διάκεςθ, κζμα, χαρακτιρασ, 

κατάλθξθ, αφξθςθ. 

  
Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν το 
κείμενο και τθν 
αποτελεςματικότθτα 
τθσ ενςωματωμζνθσ 
αφιγθςθσ. 

 
Α.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ κειμζνου: Eπάρκεια περιεχομζνου, δομι-οργάνωςθ κειμζνου, πλθρότθτα/ 

καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ – φφουσ  -  επικοινωνιακισ  περίςταςθσ  -  
γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν επιλογϊν. 

Α.ΙΙΙ.2. Κριτιρια αξιολόγθςθσ είδουσ αφιγθςθσ ςε ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ.  Η ςυνάφεια είδουσ 
αφιγθςθσ και κειμενικοφ είδουσ, ο ςκοπόσ/πρόκεςθ του ςυντάκτθ. 

 

 
Β.   Π   α   ρ   α   γ   ω   γ   ι 

 
Β. Οι μακθτζσ 
παράγουν 
αφθγθματικά  
κείμενα ςε 
ςυγκεκριμζνα 
κειμενικά είδθ. 

 
Οι μακθτζσ:  
Β.Ι.  Παράγουν 
αφθγθματικό κείμενο, 
τοποκετϊντασ το ςε 
ςυγκεκριμζνο 
επικοινωνιακό πλαίςιο. 

 
Β.Ι.1. Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν εμπειριϊν  
 

 
Β.Ι.1.Επιλζγουν το κατάλλθλο 
για τθν επικοινωνιακι 
περίςταςθ  κειμενικό είδοσ. 

 
Β.Ι.1.1. Ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν με ςυγκεκριμζνεσ κειμενικζσ λειτουργίεσ που κα μποροφςαν να 

υποςτθρίξουν τθ ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι ανάγκθ  (Ενδεικτικά Ημερολόγιο, Παραμφκι) - 
κανόνεσ –ςυμβάςεισ –τεχνικζσ τουσ. 

Β.Ι.2. Επιλζγουν τισ  
πλθροφοριϊν αυτζσ που κα 
αναπτφξουν περιςςότερο, 
λιγότερο, ι κα παραλείψουν, 
ϊςτε να εξυπθρετείται ο 
ςκοπόσ. 

Β.1.2.1. Περιεχόμενο : βαςικζσ – δευτερεφουςεσ πλθροφορίεσ / ιδζεσ ςχετικζσ με το κζμα, όπωσ 
κακορίςτθκε από τθν επικοινωνιακι ανάγκθ 

Β.Ι.2.2. (α) χεδιαςμόσ: τοχοκεςία, γζννθςθ ιδεϊν, οργάνωςθ 
               (β) Καταγραφι 
               (γ) Ανάπτυξθ 
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Β.Ι.3.  Διαμορφϊνουν το 
κατάλλθλο φφοσ. 

 
Β.Ι.3.1. Υφοσ, βλζπε Α.Ι.6.1 - Α.Ι.6.3. 

 
Β.Ι.4. Επιλζγουν το 
κατάλλθλο λεξιλόγιο. 

 
Β.Ι.4.1. Λεξιλόγιο, βλζπε Α.Ι.4.2.  

 
Β.ΙΙ.  Οργανϊνουν τον 
λόγο ςε επίπεδο 
κειμζνου, πρόταςθσ, 
λζξθσ. 

 

 
Β.ΙΙ.1. Οργανϊνουν τον λόγο 
τουσ τόςο ςε επίπεδο 
κειμζνου, όςο και ςε επίπεδο 
παραγράφου.  

 
Β.ΙΙ.1.1. Εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.1.2.-Α.ΙΙ.1.3. 
Β.ΙΙ.1.2.  Οργανωτικά πρότυπα αφιγθςθσ, βλζπε Α.ΙΙ.1.4. – Α.ΙΙ.1.6. 

 
Β.ΙΙ.2. Επιλζγουν και 
αξιοποιοφν τα κατάλλθλα 
γλωςςικά/ μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία για τθν αφιγθςθ. 

 
Β.ΙΙ.2.1.  Εκφραςτικά μζςα και άλλα γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.2.1. - Α.ΙΙ.2.2. 
Β.ΙΙ.2.2.  Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ, βλζπε Α.ΙΙ.4.2.- Α.ΙΙ.4.3.  
Β.ΙΙ.2.3.  Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι 5.1.- Α.Ι.5.4. 

  
Β.III.  Κρίνουν, 
αξιολογοφν και 
βελτιϊνουν το κείμενό 
τουσ.  

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: ορκογραφία, ςτίξθ, ςφνταξθ, επάρκεια περιεχομζνου, δομι-

οργάνωςθ κειμζνου, πλθρότθτα-καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ -  φφουσ - 
επικοινωνιακισ περίςταςθσ - γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν επιλογϊν. 

Β.ΙΙΙ.2. Αποτελεςματικότθτα του κειμζνου με βάςθ τθν αξιοποίθςθ των ειδϊν τθσ αφιγθςθσ. 
Β.ΙΙΙ.3. Επαναδιατφπωςθ και κατάλθξθ ςε βελτιωμζνο  κείμενο, με βάςθ τουσ άξονεσ αξιολόγθςθσ Β.ΙΙΙ.1. 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Aϋ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΚΑΣΑΝΟΗΗ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

     Γενικόσ                              Ειδικοί 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Διδακτζα 

 
Α.    Κ    α    τ    α    ν    ό    θ    ς    θ 

 
Α. Οι μακθτζσ 
κατανοοφν 
γραπτά 
κείμενα με 
απλι 
επιχειρθματο
λογία, τα 
οποία είναι 
ενταγμζνα ςε 
ποικίλα 
κειμενικά 
είδθ/τφπουσ. 
 

 

 
Οι μακθτζσ: 
 Α.Ι. Κατανοοφν το 
περιεχόμενο ενόσ κειμζνου, 
τοποκετϊντασ το ςτο 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό του 
πλαίςιο. 

 

 
Α.Ι.1.  Διαβάηουν ςιωπθρά ι 
μεγαλόφωνα, με ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
A.Ι.1.1.  ωςτι άρκρωςθ φκόγγων, λζξεων, φράςεων 
Α.Ι.1.2.  Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο ςτθν αναγνωςτικι ευχζρεια. 
Α.Ι.1.3.  Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ: Τελεία, κόμμα, άνω τελεία, καυμαςτικό κ.ά. 
Α.Ι.1.4.  Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ ανάλογα με το κειμενικό είδοσ. 

 
Α.Ι.2.  Επιςθμαίνουν το γενικό 
κζμα του κειμζνου, 
διαςυνδζοντασ κειμενικά και 
εξωκειμενικά ςτοιχεία  

 
Α.Ι.2.1. Σοποκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχισ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν ευρφτερθ κεματολογία 

που ανικει.  Ενδεικτικά: Σχολικι ηωι, οικογενειακζσ ςχζςεισ, διατροφι, φιλία, ψυχαγωγία, τζχνθ, 
φυςικό περιβάλλον  κ.ά.  

Α.Ι.2.2. Κειμενικά ςτοιχεία, ενδεικτικά  και ανάλογα με το κειμενικό είδοσ:  

 Σίτλοσ:  κυριολεκτικόσ, μεταφορικόσ, ςυμβολικόσ  

 Τπότιτλοσ: ςυμπλιρωςθ / διαςαφινιςθ του τίτλου 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1. - Α.Ι.5.4. 
Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.3.2. – A.I.3.3. 

Α.Ι.3.  Εντοπίηουν το Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδοσ - βαςικά χαρακτθριςτικά - λειτουργίεσ 



2 
 

επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο. 

Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίςιο: Παράγοντεσ επικοινωνίασ –πομπόσ, δζκτθσ, μινυμα –μζςο - 
επικοινωνιακι περίςταςθ - ςυνκικεσ επικοινωνίασ 

Α.Ι.3.3. Ιςτορικότθτα του κειμζνου: πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, το ευρφτερο ιςτορικό – κοινωνικό -  
πολιτικό - πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο – χρόνο 
-  πρόςωπα - γεγονότα. 

  
Α.Ι.4.  Εντοπίηουν τισ 
πλθροφορίεσ, τισ αξιολογοφν και 
προςλαμβάνουν το κεντρικό 
νόθμα (εφαρμόηοντασ και 
ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ γραπτοφ 
λόγου) και (ανα)γνωρίηουν τουσ 
τρόπουσ αιτιολόγθςθσ 
κρίςθσ/γνϊμθσ/άποψθσ  ςε ζνα 
κείμενο . 

 
Α.Ι.4.1.  τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν και δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν, ενδεικτικά: 

 Σθμειϊςεισ, υπογραμμίςεισ (κατά τθ διάρκεια τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ)  

 Πολλαπλζσ αναγνϊςεισ (ςιωπθρι, επιλεκτικι ανάγνωςθ, μεγαλόφωνθ, δεφτερθ ανάγνωςθ). 

 Ερωτιςεισ κλειςτοφ/ ανοικτοφ τφπου 

 Προφορικι αναδιιγθςθ  περιεχομζνου 

 Γραπτι / προφορικι περίλθψθ (με ζμφαςθ ςε εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία) 
Α.Ι.4.2.  θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν και δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν: 

 Κειμενικοί τφποι που πικανό να ςυνυπάρχουν ςτο κείμενο  

 Θεματικό λεξιλόγιο ι/και εξειδικευμζνθ ορολογία, λζξεισ / φράςεισ - κλειδιά   

 Νοθματικζσ ενότθτεσ – κεματικοί άξονεσ ενοτιτων - τίτλοι ενοτιτων 

 Παράγραφοι κάκε ενότθτασ - δομικά ςτοιχεία παραγράφου - κεματικά  κζντρα παραγράφων, 
πλαγιότιτλοι. 

Α.Ι.4.3.  Δεξιότθτεσ για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου ςε επίπεδο λζξθσ  

 Συμφραηόμενα 

 Ετυμολογία, ςυνϊνυμα - αντϊνυμα 

 Χριςθ λεξικϊν και πθγϊν αναφοράσ 
Α.Ι.4.4.  χζςθ πλθροφοριϊν με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ (ςυμφωνία 

/αντιφατικότθτα), τεκμθρίωςθ, αιτιολόγθςθ, αποδεκτικότθτα. 
Α.Ι.4.5.   Σρόποι αιτιολόγθςθσ: από τθν προοπτικι τθσ αιτίασ ι του αποτελζςματοσ 
                Μζςα τθσ αιτιολόγθςθσ: α. τεκμθρίωςθ (από τον βιωματικό κόςμο των ςυνομιλθτϊν ι από τον 

χϊρο τθσ κοινισ γνϊςθσ) β. επίκλθςθ κοινά αποδεκτϊν αρχϊν και αξιϊν. 
Α.Ι.4.6.  Διαφοροποίθςθ εννοιϊν: γεγονόσ-ςχόλιο-άποψθ - Διαςφνδεςθ των εννοιϊν: άποψθ-επιχείρθμα 
Α.Ι.4.7.  Ζννοιεσ: Επιχειρθματολογία, αιτιολόγθςθ, τεκμθρίωςθ, ορκότθτα, εγκυρότθτα πλθροφοριϊν, 

ςυμφραηόμενα κ.ά.  
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 Α.Ι.5.  Αξιοποιοφν τα μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία για να προςλάβουν το 
γενικό νόθμα του κειμζνου.  

Α.Ι.5.1.  Πολυτροπικότθτα – οπτικοποίθςθ κειμζνου - Εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ςχζδια, γραφιματα  κ.λπ. 
και το πλθροφοριακό / ςυναιςκθματικό /ιδεολογικό τουσ φορτίο.  

Α.Ι.5.2.  Χρϊματα, μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ 
Α.Ι.5.3.  Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν / εξωγλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο 
Α.Ι.5.4.  Ζννοιεσ: ενδεικτικά και ςφμφωνα με το κειμενικό είδοσ:  Πρϊτο πλάνο, φόντο, άποψθ, 

προοπτικι. 

 
Α.Ι.6. Εξάγουν ςυμπεράςματα για 
το κεντρικό νόθμα του κειμζνου 
με αναφορά ςτον  ςκοπό και το 
φφοσ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α.Ι.6.1.  Υφοσ και κειμενικό είδοσ, ςχζςθ επικοινωνοφντων, κζμα, περίςταςθ επικοινωνίασ 
Α.Ι.6.2.  Σρόποι ανίχνευςθσ  του φφουσ: Λεξιλόγιο, ςχιματα λόγου, ςφνταξθ, εγκλίςεισ, χριςθ 

ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ προςϊπου, μθ γλωςςικζσ επιλογζσ 
Α.Ι.6.3.  Πικανόσ ςκοπόσ: Πεικϊ, προςζλκυςθ ενδιαφζροντοσ, αναςκευι, διαμαρτυρία κ.ά. 
Α.Ι.6.4.  Μζςα ανίχνευςθσ του ςκοποφ: ο τίτλοσ, τόποσ – χρόνοσ - μζςο δθμοςίευςθσ, 

 θ άποψθ που υποςτθρίηεται / εκφράηεται, πικανζσ ρθτζσ δθλϊςεισ ςτο κείμενο, το λεξιλόγιο, θ 
ςφνταξθ, το φφοσ 

Α.Ι.6.5.  Γενικζσ διαπιςτϊςεισ που προκφπτουν με ςυςχζτιςθ: 

 Στοιχείων του κειμζνου μεταξφ τουσ 

 Φφουσ, ςκοποφ, κζματοσ, επικοινωνιακοφ πλαιςίου, βλζπε Α.Ι.2.1. - Α.Ι.2.2. και Α.Ι.3.2. – Α.Ι.3.3. 
Α.Ι.6.6.  Ζννοιεσ: Ύφοσ, τυπικό, ουδζτερο κ.ά. 

  
Α.Ι.7. Σοποκετοφνται κριτικά με 
ςτόχο τθ διαμόρφωςθ 
προςωπικισ άποψθσ ςε ςχζςθ με 
νοιματα  που προβάλλονται ι 
υπονοοφνται ςτο κείμενο. 
 

 
Α.Ι.7.1.  Θζςεισ / αντι-κζςεισ που προβάλλονται ςτο  κείμενο 
Α.Ι.7.2.  Θζςεισ / αντι-κζςεισ ςε ςυνεξεταηόμενα κείμενα 
Α.Ι.7.3.  Θζςεισ /αντι-κζςεισ  κειμζνου - αναγνϊςτθ 
Α.Ι.7.4.  Ελεφκερθ διερεφνθςθ (ενδεικτικά: διακεματικι εργαςία, μελζτθ βιβλίων –βιβλιοκικθσ, 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, ςυνεντεφξεισ, χριςθ ΤΠΕ, χριςθ πθγϊν). 

  
 
Α.ΙΙ. Κατανοοφν τθ μορφι 
του κειμζνου μζςα από τθν 
οργάνωςθ του λόγου ςε 
επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ. 
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Α.ΙΙ.1.  Αναγνωρίηουν και 
κατανοοφν τθν οργάνωςθ του 
λόγου, τόςο ςε επίπεδο κειμζνου, 
όςο και ςε επίπεδο παραγράφου.  

 
Α.ΙΙ.1.1.  Κειμενικά είδθ 
Α.ΙΙ.1.2.  Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, ενδεικτικά: 
                α. Παρουςίαςθ άποψθσ β. αιτιολόγθςθ γ. ςυμπζραςμα 
Α.ΙΙ.1.3. Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία:  Λογικι, χωρικι, χρονολογικι ςειρά, αλλθλουχία, ενότθτα, 

πλθρότθτα, ςυνεκτικότθτα και ςυνοχι. 
              Η ςυνοχι ςτθν επιχειρθματολογία επιτυγχάνεται ανάμεςα ςε άλλα και με τα εξισ: 

- Λζξεισ που ςυνικωσ εκφράηουν χρονικι ςειρά (επίςθσ, ςυνεχϊσ κ.ά.), Αιτιολογία (επειδι, γιατί 
κ.ά.), Συμπζραςμα (ςυνεπϊσ, άρα κ.ά.) 

- Λζξεισ / φράςεισ που δθλϊνουν ψυχοδιανοθτικζσ καταςτάςεισ του ςυντάκτθ (κατά τθ γνϊμθ 
μου, πιςτεφω κ.ά.).  

 

  
Α.ΙΙ.2. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τα εκφραςτικά μζςα 
και άλλα γλωςςικά ςτοιχεία  ςτθν 
οργάνωςθ  τθσ  
επιχειρθματολογίασ. 

 
Α.ΙΙ.2.1. Τποταγμζνοσ λόγοσ, κυριολεκτικι χριςθ τθσ Γλϊςςασ 
Α.ΙΙ.2.2.  Ρθτορικζσ ερωτιςεισ 
A.II.2.3.  Προκζςεισ, επιρριματα, μετοχζσ  

  
Α.ΙΙ.3. Αντιλαμβάνονται τθ 
ςθμαςία των λζξεων μζςα από τθ 
ςυνωνυμία και αντωνυμία των 
λζξεων. 

 
Α.ΙΙ.3.1.  υνϊνυμα – αντϊνυμα 
Α.ΙΙ.3.2.  Όροι μεταγλϊςςασ: ςυνϊνυμα, αντϊνυμα 
 
 

  
Α.ΙΙ.4. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τον τρόπο με τον 
οποίο τα μορφοςυντακτικά 
φαινόμενα οικοδομοφν νοιματα 
και διαμορφϊνουν το φφοσ τθσ 
επιχειρθματολογίασ.  

 
Α.ΙΙ.4.1. Είδθ των προτάςεων 

 Περίοδοσ, πρόταςθ, φράςθ (ο ρόλοσ του ριματοσ). 

   Κφριοι όροι τθσ πρόταςθσ *υποκείμενο - κατθγόρθμα (κατθγορθματικό ριμα, αντικείμενο, 
κατθγοροφμενο) - ριματα ενεργθτικά μεταβατικά, ριματα ςυνδετικά+.  

 Είδθ προτάςεων ωσ προσ: τθ δομι, το περιεχόμενο, τθν ποιότθτα,  τθ ςχζςθ τουσ με τισ άλλεσ.  
Α.ΙΙ.4.2.  Ονοματικι  -  ρθματικι φράςθ 
Α.ΙΙ.4.3. Αντωνυμίεσ Οριςμόσ – Μορφι – Λειτουργία  

 Μορφι  
Είδθ: Προςωπικζσ,  δεικτικζσ, κτθτικζσ, οριςτικζσ, αόριςτεσ  
Σθμαςία, Κλίςθ  

 Λειτουργία 
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- Προςωπικζσ: Οι δυνατοί τφποι χρθςιμοποιοφνται για να δοκεί ζμφαςθ ι για να τονιςτεί 
μια αντίκεςθ, οι αδφνατοι  που είναι πιο ςυχνοί ςτον λόγο, χρθςιμοποιοφνται ςτισ 
υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ.  

- Προςωπικζσ – Δεικτικζσ: αποφεφγονται οι επαναλιψεισ και  το κείμενο γίνεται πιο 
οικονομικό εκφραςτικά και θ επικοινωνία πιο αποτελεςματικι. 

                   Συντακτικόσ ρόλοσ: Υποκείμενο, αντικείμενο, κατθγοροφμενο, επεξιγθςθ.   

  
Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν το γραπτό 
κείμενο και τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ 
ενςωματωμζνθσ  
επιχειρθματολογίασ, ςε 
ποικίλα κειμενικά είδθ ςε 
ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι 
περίςταςθ. 

 
Α.ΙΙΙ.1.  Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: ορκογραφία, ςτίξθ, ζκφραςθ, ςφνταξθ, δομι-οργάνωςθ 

κειμζνου, πλθρότθτα περιεχομζνου/ιδεϊν, λεξιλόγιο, ςχζςθ ςκοποφ – φφουσ - επικοινωνιακισ 
περίςταςθσ -  γλωςςικϊν και  μθ γλωςςικϊν επιλογϊν. 

Α.ΙΙΙ.2.  Αποτελεςματικότθτα επιχειρθματολογίασ με κριτιρια τθν ορκότθτα, εγκυρότθτα, 

αποδεκτικότθτα του υλικοφ τθσ αιτιολόγθςθσ. 

  

 

 
Β.    Π α ρ α γ ω γ ι 

 
Β. Οι μακθτζσ 
παράγουν 
γραπτά 
κείμενα 
επιχειρθματολ
ογίασ, ςε 
ποικίλα 
κειμενικά είδθ, 
ςτα οποία 
αιτιολογοφν 
τθν άποψι 

 
Οι μακθτζσ:  
Β.Ι.  Παράγουν κείμενο 
επιχειρθματολογίασ, 
τοποκετϊντασ το ςε 
ςυγκεκριμζνο 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό 
πλαίςιο. 

 
Β.Ι.1 Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν εμπειριϊν. 
 

 
Β.Ι.1. Επιλζγουν το κατάλλθλο 
για τθν επικοινωνιακι 
περίςταςθ, κειμενικό είδοσ.   

 
Β.Ι.1.1.  Ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν με ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ, που κα μποροφςαν να υποςτθρίξουν 

τθ ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι ανάγκθ (ενδεικτικά: διαφιμιςθ) – κανόνεσ, ςυμβάςεισ και 
τεχνικζσ τουσ. 
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τουσ ςε κζματα 
που 
προκαλοφν 
αντιπαρα-
κζςεισ, ι για 
να εκφράςουν  
τθν αρζςκεια ι 
απαρζςκειά 
τουσ για κάτι. 

 
Β.Ι.2.  Επιλζγουν τισ 
πλθροφορίεσ εκείνεσ που κα 
αναπτφξουν περιςςότερο, αυτζσ 
που κα αναπτφξουν λιγότερο κι 
αυτζσ που κα παραλείψουν, 
ϊςτε να εξυπθρετοφν τον 
ςκοπό. 

 
Β.1.2.1. Περιεχόμενο (Κφριεσ – δευτερεφουςεσ πλθροφορίεσ / ιδζεσ ςχετικζσ με τθν ιδιαίτερθ πτυχι του 

κζματοσ, όπωσ κακορίςτθκε από τθν επικοινωνιακι ανάγκθ) 
Β.Ι.2.2. (α) χεδιαςμόσ: Στοχοκεςία, γζννθςθ ιδεϊν, οργάνωςθ (δόμθςθ) 
              (β) καταγραφι 
              (γ) ανάπτυξθ 
 

  
Β.Ι.3.  Διαμορφϊνουν το 
κατάλλθλο φφοσ. 

 
Β.Ι.3.1. Υφοσ  βλζπε Α.Ι.6.1. – Α.Ι.6.3. 

 
Β.Ι.4. Επιλζγουν το κατάλλθλο 
λεξιλόγιο. 

 
Β.Ι.4.1.  Λεξιλόγιο, βλζπε  Α.Ι.4.2.  

 
Β.ΙΙ.  Οργανϊνουν τον 
γραπτό λόγο τουσ ςε 
επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ. 

 

  
Β.ΙΙ.1. Οργανϊνουν τον λόγο 
τουσ τόςο ςε επίπεδο κειμζνου, 
όςο και ςε επίπεδο 
παραγράφου. 

 
Β.ΙΙ.1.2. Εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.1.2.-Α.ΙΙ.1.3. 

 
Β.ΙΙ.2. Επιλζγουν και αξιοποιοφν 
τα κατάλλθλα γλωςςικά/μθ 
γλωςςικά ςτοιχεία. 

 
Β.ΙΙ.2.1.  Εκφραςτικά και άλλα γλωςςικά μζςα,  βλζπε  Α.ΙΙ.2.1. 
Β.ΙΙ.2.2.  Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ, βλζπε Α.ΙΙ.4.1 - Α.ΙΙ.4.3. 
Β.ΙΙ.2.3.  Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1. - Α.Ι.5.4. 
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Β.III.  Κρίνουν, αξιολογοφν 
και βελτιϊνουν το κείμενο 
που παριγαγαν. 

Β.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: ορκογραφία, ςτίξθ, ςφνταξθ, επάρκεια περιεχομζνου, δομι-
οργάνωςθ κειμζνου, πλθρότθτα-καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ -  φφουσ - 
επικοινωνιακισ περίςταςθσ – γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων. 

Β.ΙΙΙ.2. Αποτελεςματικότθτα του κειμζνου με βάςθ τθν αξιοποίθςθ του αποδεικτικοφ υλικοφ:  ορκότθτα 
και επάρκεια αιτιολόγθςθσ. 

Β.ΙΙΙ.3. Επαναδιατφπωςθ ςε βελτιωμζνο  κείμενο, με βάςθ τουσ άξονεσ αξιολόγθςθσ Β.ΙΙΙ.1. – Β.ΙΙΙ.2. 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Aϋ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΚΑΣΑΝΟΗΗ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 Ο    Δ    Η    Γ    Ι    Ε     
ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

      Γενικόσ                              Ειδικοί       
ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Διδακτζα 

 
Α.     Κ    α    τ    α    ν    ό    θ    ς    θ 

 

Α. Οι μακθτζσ 
κατανοοφν 
γραπτά 
κείμενα ςτα 
οποία 
δίνονται 
οδθγίεσ 
παιχνιδιϊν/ 
ςυνταγϊν/ 
καταςκευισ/ 
προςανατολι-
ςμοφ κ.ά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οι μακθτζσ: 
 Α.Ι.  Κατανοοφν το 
περιεχόμενο ενόσ 
κειμζνου, τοποκετϊντασ το  
ςτο επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό του 
πλαίςιο.  

 

 
A.Ι.1. Διαβάηουν ςιωπθρά ι 
μεγαλόφωνα με ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.1.1.  ωςτι άρκρωςθ φκόγγων,  λζξεων, φράςεων. 
Α.Ι.1.2   Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο για αναγνωςτικι ευχζρεια. 
Α.Ι.1.3.  Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ: τελεία, κόμμα, άνω τελεία, καυμαςτικό, ερωτθματικό κ.ά. 
Α.Ι.1.4. Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ , ανάλογα με το κειμενικό είδοσ.  

 
Α.Ι.2. Επιςθμαίνουν το κζμα                             
του κειμζνου, διαςυνδζοντασ  
κειμενικά  και εξωκειμενικά 
ςτοιχεία.  

 
Α.Ι.2.1.  Σοποκζτθςθ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν ευρφτερθ κεματολογία  που ανικει. Ενδεικτικά : 

Σχολικι ηωι, οικογενειακζσ ςχζςεισ, διατροφι, φιλία, ψυχαγωγία, τζχνθ, φυςικό περιβάλλον  
κ.ά. 

Α.Ι.2.2.  Κειμενικά ςτοιχεία (γλωςςικά και εξωγλωςςικά),  βλζπε Α.Ι.4.2., Α.Ι.5.1. – Α.Ι.5.4. και  
εξωκειμενικά ςτοιχεία , βλζπε Α.Ι.3.3.     

 
Α.Ι.3. Εντοπίηουν το 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο. 
 

 
Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδοσ – βαςικά χαρακτθριςτικά - λειτουργίεσ 
Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίςιο: Παράγοντεσ επικοινωνίασ – πομπόσ, δζκτθσ, μινυμα – μζςο – 

επικοινωνιακι περίςταςθ – ςυνκικεσ επικοινωνίασ 
  Α.Ι.3.3.  Ιςτορικότθτα του κειμζνου:Πλθροφορίεσ για το  ευρφτερο ιςτορικό – κοινωνικό -  πολιτικό - 

πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο – χρόνο – 
πρόςωπα - γεγονότα. 
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Α.Ι.4. Εντοπίηουν  τισ 
πλθροφορίεσ, τισ κατανοοφν και  
τισ αξιολογοφν. 

 
Α.Ι.4.1. τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν οδθγιϊν: 

 Eρωτιςεισ κλειςτοφ και ανοικτοφ τφπου  

 Πολλαπλζσ αναγνϊςεισ (Ενδεικτικά:  ςιωπθρι επιλεκτικι ανάγνωςθ, μεγαλόφωνθ 
ανάγνωςθ, δεφτερθ ανάγνωςθ) 

 Προφορικι παρουςίαςθ οδθγιϊν 
Α.Ι.4.2. θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν  

 Κειμενικοί τφποι  που πικανό να ςυνυπάρχουν ςτο κείμενο 

 Θεματικό λεξιλόγιο ι/και εξειδικευμζνθ ορολογία - Λζξεισ/φράςεισ – κλειδιά  

 Νοθματικζσ ενότθτεσ κειμζνου 
Α.Ι.4.3.  Δεξιότθτεσ  για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου   

 υμφραηόμενα, ετυμολογία, ςυνϊνυμα 

 Χριςθ Λεξικϊν και πθγϊν αναφοράσ  
Α.Ι.4.4.   Πλθροφορίεσ χριςιμεσ και επαναχρθςιμοποιιςιμεσ 

 
Α.Ι.5. Αξιοποιοφν τα μθ 
γλωςςικά ςτοιχεία για να 
κατανοιςουν τισ οδθγίεσ.  

 
Α.Ι.5.1   Πολυτροπικότθτα – οπτικοποίθςθ κειμζνου - Eικόνεσ, φωτογραφίεσ , ςχζδια,  ποικίλα 

γραφιματα  κ.λπ. και το πλθροφοριακό τουσ φορτίο.   
Α.Ι.5.2.  Χρϊματα,  μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν 

οδθγιϊν 
Α.Ι.5.3.  Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν / μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο. 
Α.Ι.5.4.  Ζννοιεσ, ενδεικτικά και ςφμφωνα με το κειμενικό είδοσ:  Φόντο, άποψθ, προοπτικι 

  
Α.Ι.6. Κατανοοφν το 
τυπικό/πλθροφοριακό  φφοσ 
ςτον τρόπο οργάνωςθσ των 
πλθροφοριϊν, ςε ςχζςθ και με 
τον ςκοπό. 

 
Α.Ι.6.1.  Μζςα  διαμόρφωςθσ  του φφουσ: Λεξιλόγιο, δόμθςθ πλθροφοριϊν, ςφνταξθ,  εγκλίςεισ, 

γλωςςικζσ/μθ γλωςςικζσ  επιλογζσ. 
Α.Ι.6.2.  Πικανόσ ςκοπόσ: ενθμζρωςθ, εξυπθρζτθςθ πρακτικϊν αναγκϊν, να οδθγθκεί ο παραλιπτθσ  

ςε μία οριςμζνθ ενζργεια, ςυμπεριφορά ι αντίλθψθ. 
Α.Ι.6.3.  Ζννοιεσ: Ύφοσ, τυπικό, οικείο, ουδζτερο κ.ά. 

 
A.I.7.Αναπτφςςουν/καλλιε-
ργοφν  δθμιουργικι ςκζψθ. 

 
Α.Ι.7.1.  Πολυτροπικά, πολυμεςικά κείμενα 
Α.Ι.7.2.   Γλωςςικά/μθ γλωςςικά ςτοιχεία και θ διάταξι τουσ ςτον χϊρο 

 

Α.ΙΙ. Κατανοοφν τθ μορφι 
του κειμζνου μζςα από τθν  
οργάνωςθ του  λόγου ςε 
επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ.  
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Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίηουν και 
κατανοοφν τθν οργάνωςθ του 
λόγου. 

 
Α.ΙΙ.1.1. Κειμενικά είδθ 
A.ΙΙ.1.2. Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, ενδεικτικά:  
                α. απαρίκμθςθ των υλικϊν ι των ςυςτατικϊν που απαιτοφνται β.  περιγραφι βιμα προσ 

βιμα τθσ διαδικαςίασ  γ. περιγραφι, ςχολιαςμόσ και τρόποι χριςθσ. 
Α.ΙΙ.1.3. Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία:  Λογικι, χρονολογικι ςειρά, αλλθλουχία, πλθρότθτα. Ενδεικτικά :   

 Αλλθλουχία: Η ςφνδεςθ των μερϊν του κειμζνου και θ λογικι διάταξθ των οδθγιϊν. 

   υνοχι: Η εξωτερικι ςφνδεςθ των νοθμάτων μιασ παραγράφου με τθ χριςθ διαρκρωτικϊν 
λζξεων. Ενδεικτικά  θ ςυνοχι επιτυγχάνεται με διαρκρωτικζσ λζξεισ ι φράςεισ οι οποίεσ 
μπορεί να δθλϊνουν αίτιο, αντίκεςθ,  προςκικθ, χρονικι ςχζςθ, ζμφαςθ, ςυμπζραςμα κ.ά.) 

 
Α.ΙΙ.2. (Ανα)γνωρίηουν  και 
αξιολογοφν τα εκφραςτικά μζςα 
και άλλα γλωςςικά ςτοιχεία για 
ςαφι διάταξθ των οδθγιϊν. 

 
Α.ΙΙ.2.1.    Γλωςςικά ςτοιχεία:  ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, ενδεικτικά:    
                  Παρατακτικόσ, μικροπερίοδοσ  λόγοσ (λιτόσ, απλόσ, γοργόσ, κοφτόσ), επιγραμματικζσ,      

τυποποιθμζνεσ φράςεισ (ςλόγκαν),   χριςθ αρικμθτικϊν, κυριολεκτικι χριςθ του λόγου 

 
Α.ΙΙ.3. Αντιλαμβάνονται τουσ 
κυριότερουσ µθχανιςµοφσ 
λεξιλογικισ δθµιουργίασ µζςω 
τθσ παραγωγισ.  

 
Α.ΙΙ.3.2.  Παράγωγα ουςιαςτικά από ριματα, ουςιαςτικά και επίκετα -  Αλλαγζσ ςτθ μορφι, τθ 

ςθμαςία και  τθ γραμματικι ταυτότθτα των παράγωγων λζξεων. 
Α.ΙΙ.3.1.  Όροι τθσ μεταγλϊςςασ τθσ Παραγωγισ,  βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α΄ Γυμναςίου, Α.ΙΙ.3.1.  
 

 
Α.ΙΙ.4. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τον τρόπο με τον 
οποίο ςυγκεκριμζνα  
μορφοςυντακτικά φαινόμενα 
υποςτθρίηουν τισ Οδθγίεσ ςε 
ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ. 

  
Α.ΙΙ.4.1. Ριματα 

 Μορφι 
     Εγκλίςεισ: Οριςτικι, υποτακτικι, προςτακτικι (Σθμαςία, ςχθματιςμόσ) 
     Συηυγίεσ:  Πρϊτθ  - Δεφτερθ,  κλίςθ 

 Λειτουργία  
      Ενεργθτικά ριματα περιγραφισ, κατθγοριοποίθςθσ και δράςθσ ςε προςτακτικι ι υποτακτικι 

ενεςτϊτα, τα οποία: 
- παρουςιάηουν τθν όλθ διαδικαςία με μία ςυγκεκριμζνθ χρονικι ακολουκία.  
- παρακζτουν επιςθμάνςεισ, προειδοποιιςεισ και εξθγιςεισ για να προλάβουν τα ςυνικθ 

λάκθ, να επιςθμάνουν τουσ κινδφνουσ ι τισ δυςκολίεσ και να εξθγιςουν τον τρόπο  
χριςθσ των υλικϊν.          

Α.ΙΙ.4.2. Επιρριματα 
                           Διάφορεσ επιρρθματικζσ χρονικζσ φράςεισ για να δείξουν τθ χρονικι διαδοχι των 

διαδικαςιϊν που πραγματοποιοφνται 
A.II.4.3.   Αρικμθτικά: Οριςμόσ – Μορφι - Χριςθ  
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Β. Οι μακθτζσ 
παράγουν 
κείμενα ςτα 
οποία 
ενςωματϊ-
νουν οδθγίεσ 
παιχνιδιοφ/ 
χριςθσ 
αντικειμζνου/
ςυνταγζσ 
μαγειρικισ 
κ.ά. 

Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν τo κείμενο A.ΙΙΙ.1.  Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Eπάρκεια περιεχομζνου, δομι-οργάνωςθ κειμζνου, 
πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, αξιοποίθςθ των γλωςςικϊν/ μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων. 

 
Β.     Π    α    ρ    α    γ    ω    γ    ι 

      

  Οι μακθτζσ:   
Β.Ι. Παράγουν γραπτό 
κείμενο, τοποκετϊντασ το  
ςε επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό  
πλαίςιο. 

 
Β.Ι. Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν εμπειριϊν (ςυμμετοχι ςτα 

ςχολικά/κοινοτικά κοινωνικά δρϊμενα για ενθμζρωςθ, ψυχαγωγία, διαμαρτυρία πρόςκλθςθ 
κ.ά.) 

 
 
 

 
Β.Ι.1. Επιλζγουν το κατάλλθλο 
για τθν επικοινωνιακι ανάγκθ 
κειμενικό είδοσ. 

 
Β.Ι.1.1. Ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν με ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ, που κα μποροφςαν να 

υποςτθρίξουν τθ ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι ανάγκθ (ενδεικτικά: οδθγίεσ 
παιχνιδιοφ/χριςθσ/προςανατολιςμοφ, ςυνταγζσ), κανόνεσ,  ςυμβάςεισ και τεχνικζσ τουσ 

 

 
Β.Ι.2. Επιλζγουν τισ 
πλθροφορίεσ και τισ 
οργανϊνουν ςε ςθμαντικζσ και 
δευτερεφουςεσ για να 
επιτευχκεί θ αναγκαία 
ςαφινεια και ακρίβεια. 

 
Β.Ι.2.1. Περιεχόμενο  Βαςικζσ  – δευτερεφουςεσ  πλθροφορίεσ  ςχετικζσ με το κζμα, όπωσ 

κακορίςτθκε από τθν επικοινωνιακι ανάγκθ.  
Β.Ι.2.2. α. χεδιαςμόσ  β. οργάνωςθ  γ. καταγραφι  
 

 
Β.Ι.3. Διαμορφϊνουν  
απρόςωπο  τυπικό  φφοσ. 

 
Β.Ι.3. Υφοσ, βλζπε Α.Ι.6.1. – Α.Ι.6.2. 

 
Β.Ι.4. Χρθςιμοποιοφν το 
κατάλλθλο κεματικό λεξιλόγιο 
/ι και εξειδικευμζνθ ορολογία. 

 
Β.Ι.4. Λεξιλόγιο, βλζπε Α.Ι.4.2.  
 

 

Β.ΙΙ. Οργανϊνουν τον λόγο 
ςε επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ.  
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Β.ΙΙ.1. Οργανϊνουν τον γραπτό 
τουσ λόγο αξιοποιϊντασ τα 
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα 
των Οδθγιϊν. 

 
Β.ΙΙ.1.1.  Εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε A.ΙΙ.1.2.- Α.ΙΙ.1.3. 
 

 
Β.ΙΙ.2. Αξιοποιοφν τα κατάλλθλα 
γλωςςικά και μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία, ϊςτε να προςδϊςουν 
ςτο κείμενο τθν απαραίτθτθ 
ςαφινεια.  

 
Β.ΙΙ.2.1. Γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.2.1. 
Β.ΙΙ.2.2. Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ, βλζπε Α.ΙΙ.4.1. - Α.ΙΙ.4.3. 
Β.ΙΙ.2.3. Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1.- Α.Ι.5.4. 
 
 

 

Β.ΙΙΙ.  Κρίνουν και 
αξιολογοφν και βελτιϊνουν  
το κείμενο που παριγαγαν. 

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Ορκογραφία, ςτίξθ, ςφνταξθ, επάρκεια περιεχομζνου, 

δομι/οργάνωςθ κειμζνου, πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, - γλωςςικϊν /μθ γλωςςικϊν 
επιλογϊν. 

Β.ΙΙΙ.3. Επαναδιατφπωςθ και κατάλθξθ ςε βελτιωμζνο  κείμενο, με βάςη τουσ άξονεσ αξιολόγηςησ 
Β.ΙΙΙ.1. 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Aϋ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΚΑΣΑΝΟΗΗ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 Π  Ε  Ρ  Ι  Γ  Ρ Α  Φ  Η 
ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

      Γενικόσ                              Ειδικοί       
ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Διδακτζα 

Α.     Κ    α    τ    α    ν    ό    θ    ς    θ 

 

Α. Οι μακθτζσ 
κατανοοφν 
γραπτά 
κείμενα, ςτα 
οποία 
περιγράφο-
νται   
πρόςωπα, 
αντικείμενα, 
τοπία, 
καταςτάςεισ, 
αξιολογϊ-
ντασ  τουσ 
δείκτεσ που 
δθμιουργοφν 
τθν 
υποκειμενι-
κι και 
αντικειμενι-
κι 
περιγραφι. 

 

 

Οι μακθτζσ: 
 Α.Ι.  Κατανοοφν το 
περιεχόμενο ενόσ κειμζνου, 
τοποκετϊντασ το  ςτο 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό του 
πλαίςιο.  

 

 
A.Ι.1. Διαβάηουν ςιωπθρά ι 
μεγαλόφωνα, με ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.1.1.  ωςτι άρκρωςθ φκόγγων,  λζξεων, φράςεων. 
Α.Ι.1.2   Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο για αναγνωςτικι ευχζρεια. 
Α.Ι.1.3.  Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ: τελεία, κόμμα, άνω τελεία, καυμαςτικό, ερωτθματικό κ.ά. 
Α.Ι.1.4. Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ , ανάλογα με το κειμενικό είδοσ.  

 
Α.Ι.2. Επιςθμαίνουν το γενικό                            
κζμα του κειμζνου, 
διαςυνδζοντασ  κειμενικά και 
εξωκειμενικά ςτοιχεία.  

 
Α.Ι.2.1.  Σοποκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχισ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν ευρφτερθ κεματολογία  

που ανικει. Ενδεικτικά: Σχολικι ηωι, οικογενειακζσ ςχζςεισ, διατροφι, φιλία, ψυχαγωγία, 
τζχνθ, φυςικό περιβάλλον  κ.ά. 

Α.Ι.2.2.  Κειμενικά ςτοιχεία,  ενδεικτικά και ανάλογα με το κειμενικό είδοσ:              

 Σίτλοσ/υπότιτλοσ: Κυριολεκτικόσ, μεταφορικόσ, ςυμβολικόσ 

 Τπότιτλοσ: Συμπλιρωςθ/διαςαφινιςθ του τίτλου. 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1. – Α.Ι.5.4. 
Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά, βλζπε Α.Ι.3.2. – Α.Ι.3.3. 

 
Α.Ι.3. Εντοπίηουν το 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο. 
 

 
Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδοσ – βαςικά χαρακτθριςτικά - λειτουργίεσ 
Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίςιο: Παράγοντεσ επικοινωνίασ – πομπόσ, δζκτθσ, μινυμα – μζςο – 

επικοινωνιακι περίςταςθ – ςυνκικεσ επικοινωνίασ 
  Α.Ι.3.3.  Ιςτορικότθτα του κειμζνου: Πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, το  ευρφτερο ιςτορικό-κοινωνικό-

πολιτικό-πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο-χρόνο-  
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πρόςωπα-γεγονότα. 
   

  
Α.Ι.4. Εντοπίηουν  τισ 
πλθροφορίεσ,  τισ αξιολογοφν και  
προςλαμβάνουν το κεντρικό 
νόθμα του κειμζνου, 
εφαρμόηοντασ  και ςτρατθγικζσ 
κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου. 
 

 
Α.Ι.4.1.  τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν: 

 θμειϊςεισ, υπογραμμίςεισ (κατά τθ διάρκεια τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ) 

 Ερωτιςεισ κλειςτοφ (π.χ. ανάκλθςθ πλθροφορίασ) και ανοικτοφ τφπου (π.χ. αξιολόγθςθ/ 
ςφγκριςθ  πλθροφοριϊν)   

 Πολλαπλζσ αναγνϊςεισ (ενδεικτικά:  ςιωπθρι επιλεκτικι ανάγνωςθ, μεγαλόφωνθ ανάγνωςθ, 
δεφτερθ ανάγνωςθ) 

 Προφορικι αναδιιγθςθ περιεχομζνου 

 Γραπτι/προφορικι  περίλθψθ με ζμφαςθ ςε εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία.  
Α.Ι.4.2. θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν : 

 Κειμενικοί τφποι  που πικανό να ςυνυπάρχουν ςτο κείμενο 

 Θεματικό λεξιλόγιο ι/και εξειδικευμζνθ ορολογία, Λζξεισ/φράςεισ – κλειδιά  

 Νοθματικζσ ενότθτεσ κειμζνου – Θεματικοί άξονεσ ενοτιτων  - Σίτλοι ενοτιτων   

 Παράγραφοι κάκε ενότθτασ – Δομικά ςτοιχεία παραγράφου  – Θεματικά κζντρα παραγράφων 
-  πλαγιότιτλοι  

Α.Ι.4.3.  Δεξιότθτεσ  για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου:   

 υμφραηόμενα, ετυμολογία, ςυνϊνυμα - αντϊνυμα  

 Χριςθ Λεξικϊν και πθγϊν αναφοράσ  
Α.Ι.4.4.  χζςθ  πλθροφοριϊν με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ (ςυμφωνία/    

αντιφατικότθτα), τεκμθρίωςθ, αιτιολόγθςθ, αποδεκτικότθτα 
 Α.Ι.4.5.  Ζννοιεσ: oρκότθτα, εγκυρότθτα πλθροφοριϊν, ςυμφραηόμενα, ςυνϊνυμα, αντϊνυμα 

 
Α.Ι.5. Αξιοποιοφν τα μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία, για να προςλάβουν το 
κεντρικό νόθμα του κειμζνου.  

 
Α.Ι.5.1     Πολυτροπικότθτα – οπτικοποίθςθ κειμζνου - Eικόνεσ, φωτογραφίεσ , ςχζδια,  ποικίλα 

γραφιματα  κ.λπ. και το πλθροφοριακό/ ςυναιςκθματικό/ ιδεολογικό φορτίο τουσ  
Α.Ι.5.2.    Χρϊματα,  μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ 
Α.Ι.5.3.    Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο 
Α.Ι.5.4.    Ζννοιεσ (ενδεικτικά και ςφμφωνα με το κειμενικό είδοσ): Πολυτροπικότθτα, πρϊτο πλάνο, 

φόντο, άποψθ,   προοπτικι. 

  
Α.Ι.6. Εξάγουν ςυμπεράςματα 
για το κεντρικό νόθμα του 
κειμζνου με αναφορά ςτον 
ςκοπό και  το φφοσ. 

 
Α.Ι.6.1.    Υφοσ και κειμενικό είδοσ, ςχζςθ επικοινωνοφντων, κζμα, περίςταςθ επικοινωνίασ 
Α.Ι.6.2.    Σρόποι ανίχνευςθσ του φφουσ: Λεξιλόγιο,  ςχιματα λόγου, ςφνταξθ,  εγκλίςεισ, χριςθ 

ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ προςϊπου, μθ γλωςςικζσ ςθμειωτικζσ επιλογζσ 
Α.Ι.6.3.   Πικανόσ ςκοπόσ: Ενθμζρωςθ,  ψυχαγωγία, πεικϊ, εξυπθρζτθςθ πρακτικϊν αναγκϊν κ.ά. 
Α.Ι.6.4.   Μζςα ανίχνευςθσ του ςκοποφ: Ο τίτλοσ, τόποσ – χρόνοσ - μζςο δθμοςίευςθσ του κειμζνου, θ 

άποψθ  που εκφράηεται/υποςτθρίηεται, το λεξιλόγιο, θ ςφνταξθ, το φφοσ, πικανζσ ρθτζσ 
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δθλϊςεισ ςτο κείμενο 
Α.Ι.6.5.   Γενικζσ διαπιςτϊςεισ που προκφπτουν με ςυςχζτιςθ: 

 Στοιχείων του κειμζνου μεταξφ τουσ  

 Ύφουσ, ςκοποφ, κζματοσ, επικοινωνιακοφ πλαιςίου, βλζπε Α.Ι.2.1. – Α.Ι.2.2. και Α.Ι.3.2. – 
Α.Ι.3.3.  

Α.Ι.6.6.    Ζννοιεσ: Ύφοσ, τυπικό, οικείο, ουδζτερο κ.ά. 

 
Α.Ι.7. Σοποκετοφνται κριτικά, με 
ςτόχο τθ διαμόρφωςθ 
προςωπικισ άποψθσ ςε ςχζςθ με 
νοιματα που προβάλλονται ι 
υπονοοφνται ςτο κείμενο.  

 
Α.Ι.7.1.  Θζςεισ /αντι-κζςεισ που προβάλλονται ςτο ίδιο κείμενο 
Α.Ι.7.2.  Θζςεισ/αντι-κζςεισ ςε ςυνεξεταηόμενα κείμενα 
Α.Ι.7.3.  Θζςεισ/αντι-κζςεισ κειμζνου - αναγνϊςτθ  
Α.Ι.7.4.  Ελεφκερθ διερεφνθςθ (διακεματικι εργαςία, μελζτθ βιβλιοκικθσ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 

ςυνεντεφξεισ, χριςθ ΣΠΕ, χριςθ πθγϊν κ.ά.) 

 

Α.ΙΙ. Κατανοοφν τθ μορφι 
του κειμζνου μζςα από τθν  
οργάνωςθ του  λόγου ςε 
επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ.  

 

 
Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίηουν και 
κατανοοφν τθν οργάνωςθ του 
λόγου, τόςο ςε επίπεδο 
κειμζνου, όςο και ςε επίπεδο 
παραγράφου ςτα είδθ τθσ 
περιγραφισ, ςε ςυγκεκριμζνα 
κειμενικά είδθ. 

 
Α.ΙΙ.1.1. Κειμενικά είδθ 
A.ΙΙ.1.2. Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, ενδεικτικά:  

 Κείμενο: Πρόλογοσ – κφριο κζμα – επίλογοσ (διακριτά μζρθ) 

 Παράγραφοσ:   Θεματικι πρόταςθ, λεπτομζρειεσ, κατακλείδα (μθ διακριτά)     
Α.ΙΙ.1.3. Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία:  Λογικι, χωρικι, χρονολογικι ςειρά, αλλθλουχία, ενότθτα, 

πλθρότθτα, ςυνοχι και ςυνεκτικότθτα. Ενδεικτικά, θ ςυνοχι επιτυγχάνεται με    
          διαρκρωτικζσ λζξεισ ι φράςεισ οι οποίεσ μπορεί να δθλϊνουν αίτιο, αντίκεςθ,  προςκικθ, 

χρονικι ςχζςθ, ζμφαςθ, ςυμπζραςμα κ.ά.    
Α.ΙΙ.1.4.  Οργανωτικά  πρότυπα περιγραφισ – Βαςικά χαρακτθριςτικά: 

 Χωρικι ακολουκία:  ςτον πραγματικό χϊρο, ακολουκεί το οργανωτικό πρότυπο τθσ χωρικισ 
ακολουκίασ (από το γενικό ςτο ειδικό, από μζςα προσ τα ζξω, από πάνω προσ τα κάτω ι το 
αντίςτροφο, με βάςθ ζνα ςτακερό ςθμείο περιγραφισ  ι ακολουκϊντασ πορεία από ζνα 
ςθμείο προσ ζνα τζρμα). 

 Λογικι ακολουκία:  ςτον ςυμβολικό χϊρο, ακολουκεί το οργανωτικό πρότυπο τθσ λογικισ 
ακολουκίασ,  δθλ. από τα πρωτεφοντα ςτα δευτερεφοντα ι το αντίςτροφο και από τα απλά ςτα 
ςφνκετα ι το αντίςτροφο.  

 Χρονικι ακολουκία:  ςτθν περιγραφι του ίδιου αντικειμζνου ςε διαφορετικζσ χρονικζσ 
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περιόδουσ. Εςτίαςθ τθσ περιγραφισ ςτα χαρακτθριςτικά  κάκε «ςθμείου»  και απόδοςθ των 
απαραίτθτων πλθροφοριϊν (π.χ. διαςτάςεισ, χρϊματα, τι απεικονίηει, τι ςυμβολίηει κ.ά.). 

Α.ΙΙ.1.5.  Ζννοιεσ: Διαρκρωτικζσ – ςυνδετικζσ λζξεισ 

 
Α.ΙΙ.2. (Ανα)γνωρίηουν  και 
αξιολογοφν τα εκφραςτικά μζςα 
και άλλα γλωςςικά ςτοιχεία ςτθν 
ανάδειξθ του αντικειμζνου τθσ 
περιγραφισ. 

 
Α.ΙΙ.2.1   Γλωςςικά ςτοιχεία  των ειδϊν τθσ περιγραφισ: 

  Τποκειμενικι περιγραφι (κυρίωσ ςε λογοτεχνικά κείμενα): χριςθ τθσ ενεργθτικισ ςφνταξθσ, 
του αϋ ρθματικοφ προςϊπου, μεταφορικι/ποιθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, ςυχνι χριςθ 
επικζτων, ζκφραςθ προςωπικϊν κρίςεων και ςυναιςκθμάτων, ςκοπόσ θ ςυγκίνθςθ, θ 
πρόκλθςθ ςυμπάκειασ. 

 Αντικειμενικι περιγραφι (κυρίωσ ςε επιςτθμονικά και πλθροφοριακά  κείμενα):  χριςθ  τθσ  
       πακθτικισ ςφνταξθσ, του γϋ ρθματικοφ  προςϊπου, κυριολεκτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, απουςία 

ςχολίων, διατφπωςθσ γνϊμθσ ι  ζκφραςθσ ςυναιςκθμάτων. Σε τυπικά νομικά και επιςτθμονικά 
κείμενα ζχουμε ςυνικωσ παρατακτικι ςφνταξθ και κυρίαρχθ κζςθ του ουςιαςτικοφ, ενϊ 
ςπανίηουν τα επίκετα.  

 
Α.ΙΙ.2.2. Εκφραςτικά μζςα: Εικόνεσ, μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, προςωποποιιςεισ, αναφωνιςεισ κ.ά. και  

θ λειτουργία τουσ (παραςτατικότθτα, ζμφαςθ, ηωντάνια κ.ά.) 
Α.ΙΙ.2.3. Ζννοιεσ: υποκειμενικότθτα – αντικειμενικότθτα, κυριολεκτικι – μεταφορικι γλϊςςα, εκφραςτικά 

μζςα, μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, προςωποποιιςεισ, αναφωνιςεισ  

 
Α.ΙΙ.3. Αντιλαμβάνονται τουσ 
κυριότερουσ µθχανιςµοφσ 
λεξιλογικισ δθµιουργίασ µζςω 
τθσ παραγωγισ.  

 
Α.ΙΙ.3.1.  Σρόποι παραγωγισ ουςιαςτικϊν – επικζτων - επιρρθμάτων 

  Προςφυματικι παραγωγι – Επικθματοποίθςθ 

 Παράγωγα ουςιαςτικά από ριματα – ουςιαςτικά – επίκετα 

 Παράγωγα επίκετα από ριματα – ουςιαςτικά – επίκετα – επιρριματα 

 Παράγωγα επιρριματα από επίκετα – αντωνυμίεσ – μετοχζσ - επιρριματα 
                    Παραγωγικι κατάλθξθ – ςθμαςία – ορκογραφία 
                   Αλλαγζσ ςτθ μορφι, τθ ςθμαςία και  τθ γραμματικι ταυτότθτα των παράγωγων λζξεων. 
Α.ΙΙ.3.2. Όροι  τθσ μεταγλϊςςασ τθσ παραγωγισ: ετυμολογία, παραγωγι, πρόκθμα (μόρια λόγια και 

λαϊκά)- επίκθμα/παραγωγικι κατάλθξθ, λαϊκζσ, λόγιεσ, ξζνεσ λζξεισ, ριηικι λζξθ, παράγωγθ 
λζξθ.  

 
Α.ΙΙ.4. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τον τρόπο με τον 
οποίο ςυγκεκριμζνα  
μορφοςυντακτικά φαινόμενα  
οικοδομοφν νοιματα και 
διαμορφϊνουν το φφοσ τθσ 

 
Α.ΙΙ.4.1.  Επίκετα:  Οριςμόσ – Mορφι -  Λειτουργία 

 Μορφι   
- Σχθματιςμόσ: Θζμα, χαρακτιρασ, κατάλθξθ,  
- Κλίςθ - Παρεπόμενα (γζνοσ, πτϊςθ, αρικμόσ) 
- Ουςιαςτικοποίθςθ επικζτου 
- Μετοχζσ που λειτουργοφν ωσ επίκετα 
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υποκειμενικισ και αντικειμενικισ  
περιγραφισ. 

- Τονιςμόσ: Οξφτονα, παροξφτονα, προπαροξφτονα   
- Ορκογραφία       

 Λειτουργία  
- Aπόδοςθ τθσ ποιότθτασ  και ιδιότθτασ  ςτα  ουςιαςτικά (ςαφινεια, ακρίβεια κ.ά.) 
- Αποκάλυψθ τθσ οπτικισ γωνίασ, ζνδειξθ υποκειμενικισ ςτάςθσ/πρόκεςθσ του ςυντάκτθ.   

Α.ΙΙ.4.2.  Ουςιαςτικά -  Οριςμόσ  - Μορφι -  Λειτουργία                     

   Μορφι  
- Κατθγορίεσ:  α. κφρια και κοινά β. περιλθπτικά γ. ςυγκεκριμζνα – αφθρθμζνα 
- Σχθματιςμόσ: Θζμα, χαρακτιρασ, κατάλθξθ,  
- Κλίςθ - Παρεπόμενα (γζνοσ, πτϊςθ, αρικμόσ) 
- Κλίςθ αρςενικϊν, κθλυκϊν, ουδετζρων  - ιςοςφλλαβα – ανιςοςφλλαβα 
- Τονιςμόσ κατά τθν κλίςθ (οξφτονα, παροξφτονα, προπαροξφτονα) 
- Ανϊμαλα ουςιαςτικά: Άκλιτα, ελλειπτικά, ιδιόκλιτα, διπλόκλιτα, διπλόμορφα, 

διπλοκατάλθκτα, 
- Ορκογραφία 

 Λειτουργία 
- Κατάλλθλα ουςιαςτικά για να αποδϊςουν τα αντικείμενα και τισ ζννοιεσ. 
- Λειτουργίεσ του ουςιαςτικοφ ςτθν πρόταςθ (υποκείμενο, αντικείμενο, κατθγοροφμενο 

ριματοσ, κατθγοροφμενο  αντικειμζνου, ομοιόπτωτοσ ι ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ 
ςε άλλο ουςιαςτικό τθσ πρόταςθσ, Παράκεςθ  -  Επεξιγθςθ – Λειτουργίεσ  των 
πτϊςεων                

Α.ΙΙ.4.3.  Οριςτικά και αόριςτα άρκρα 
Α.ΙΙ.4.4. Ριματα 

 Λειτουργία  
- Χριςθ των εξακολουκθτικϊν χρόνων και του Ενεςτϊτα  για απόδοςθ τθσ απουςίασ του 

χρόνου και ζμφαςθ ςτα  μόνιμα χαρακτθριςτικά των αντικειμζνων. 
- Συνδυαςμόσ  αιςκθτθριακϊν ρθμάτων με τον Ενεςτϊτα ωσ μζςου πραγμάτωςθσ τθσ 

ηωντάνιασ και ζνταςθσ (π.χ. βλζπω, παρατθρϊ, ακοφω κ.ά.). 
- Συχνι χριςθ ςυνδετικϊν ρθμάτων (είμαι, φαίνομαι κ.λπ.) και του βοθκθτικοφ ζχω. 
- Χριςθ αϋ και  γϋ ρθματικοφ προςϊπου, βλζπε Α.ΙΙ.1.5.    

Α.ΙΙ.4.5. Επιρριματα 

 Μορφι:  καταλιξεισ ςε  –α και  –ωσ  

 Σθμαςία:  τοπικά, χρονικά, τροπικά κ.ά. 

 Λειτουργία: Τα τοπικά  επιρριματα δίνουν τον απαραίτθτο προςανατολιςμό ςτον χϊρο,  ενϊ 
άλλα είδθ δίνουν προςωρινζσ ιδιότθτεσ ςτα ουςιαςτικά 

Α.ΙΙ.4.6. Όροι μεταγλϊςςασ των ςυγκεκριμζνων μορφοςυντακτικϊν φαινομζνων: Ουςιαςτικά, 
παρεπόμενα, γζνοσ, πτϊςθ, αρικμόσ, επίκετα, φράςθ, πρόταςθ, περίοδοσ, υποκείμενο, 
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Οι μακθτζσ 
παράγουν 
κείμενα ςε 
ςυγκεκριμζνα 
κειμενικά 
είδθ, αμιγι 
περιγραφικά 
ι μικτά, 
αξιοποιϊντασ 
τα 
χαρακτθριςτι
κά τθσ 
υποκειμενικι
σ/αντικειμενι
κισ 
περιγραφισ. 

αντικείμενο, κατθγόρθμα, ριματα ενεργθτικά, μεταβατικά, ςυνδετικά 
  

 

Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν τo κείμενο 
και τθν  αποτελεςματικό- 
τθτα τθσ ενςωματωμζνθσ ς’  
αυτό περιγραφισ  ςε 
ποικίλα κειμενικά είδθ. 

 
A.ΙΙΙ.1.  Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Eπάρκεια περιεχομζνου, δομι-οργάνωςθ κειμζνου, 

πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ – φφουσ  - επικοινωνιακισ  
περίςταςθσ - γλωςςικϊν επιλογϊν. 

Α.ΙΙΙ.2.  Κριτιρια αξιολόγθςθσ του είδουσ τθσ περιγραφισ ςε ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ: θ  
ςυνάφεια είδουσ περιγραφισ και κειμενικοφ είδουσ, o ςκοπόσ/πρόκεςθ του ςυντάκτθ. 

Α.ΙΙΙ.3.  Δείκτεσ υποκειμενικότθτασ και αντικειμενικότθτασ τθσ περιγραφισ, βλζπε Α.ΙΙ.1.5. 
Α.ΙΙΙ.4.   Αξιολόγθςθ του κειμζνου (περιεχόμενο- μορφι), ανεξάρτθτα από τθ διαφωνία ι ςυμφωνία 

του αναγνϊςτθ 

 

Β.     Π    α    ρ    α    γ    ω    γ    ι 
      

  Οι μακθτζσ:   
Β.Ι. Παράγουν περιγραφικό 
κείμενο, τοποκετϊντασ το  
ςε επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό  
πλαίςιο.  

 
Β.Ι. Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν εμπειριϊν (ςυμμετοχι ςτα 

ςχολικά/κοινοτικά κοινωνικά δρϊμενα για ενθμζρωςθ, διαμαρτυρία πρόςκλθςθ κ.ά.) 
 
 
 

 
Β.Ι.1. Επιλζγουν το κατάλλθλο 
για τθν επικοινωνιακι ανάγκθ 
κειμενικό είδοσ. 

 
Β.Ι.1.1. Ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν με ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ, που κα μποροφςαν να υποςτθρίξουν 

τθ ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι ανάγκθ. Ενδεικτικά: επιςτολι, αγγελία κ.ά. - κανόνεσ,  
ςυμβάςεισ και τεχνικζσ τουσ  

Β.Ι.1.2. Χαρακτθριςτικά υποκειμενικισ/αντικειμενικισ περιγραφισ, βλζπε Α.ΙΙ.2.1. 

 
Β.Ι.2. Επιλζγουν από το πλικοσ 
των πλθροφοριϊν  αυτζσ που 
είναι ςθμαντικζσ για να τισ 
αναπτφξουν  περιςςότερο, ποιεσ 
λιγότερο και ποιεσ κα 
παραλείψουν, ϊςτε να 
εξυπθρετοφν τον ςκοπό τουσ 

 
Β.Ι.2.1. Περιεχόμενο  Βαςικζσ  – δευτερεφουςεσ  πλθροφορίεσ /ιδζεσ ςχετικζσ με τθν ιδιαίτερθ πτυχι 

του κζματοσ, όπωσ κακορίςτθκε από τθν επικοινωνιακι ανάγκθ.  
Β.Ι.2.2.  κοπόσ,  βλζπε Α.Ι.6.4.  
Β.Ι.2.2. α. χεδιαςμόσ:  τοχοκεςία, γζννθςθ ιδεϊν, οργάνωςθ 
              β. καταγραφι 
              γ. ανάπτυξθ. 
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Β.Ι.3. Διαμορφϊνουν το 
κατάλλθλο  φφοσ. 

 
Β.Ι.3. Υφοσ, βλζπε Α.Ι.6.1. – Α.Ι.6.2. 

 
Β.Ι.4. Χρθςιμοποιοφν το 
κατάλλθλο κεματικό λεξιλόγιο 
/ι και εξειδικευμζνθ ορολογία. 

 
Β.Ι.4. Λεξιλόγιο, βλζπε Α.Ι.4.2.   

 

Β.ΙΙ. Οργανϊνουν τον λόγο 
ςε επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ.  

 

 
Β.ΙΙ.1. Οργανϊνουν τον γραπτό 
τουσ λόγο τόςο ςε επίπεδο 
κειμζνου όςο και ςε επίπεδο 
παραγράφου, ακολουκϊντασ τα 
οργανωτικά  πρότυπα τθσ 
περιγραφισ. 

 
Β.ΙΙ.1.1.Εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε A.ΙΙ.1.2.- Α.ΙΙ.1.3. 
Β.ΙΙ.1.2. Οργανωτικά πρότυπα περιγραφισ, βλζπε Α.ΙΙ.1.4. 
 

 
Β.ΙΙ.2. Αξιοποιοφν τα κατάλλθλα 
γλωςςικά και μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία, ϊςτε να 
δθμιουργιςουν μια ςαφι, 
παραςτατικι περιγραφι. 

 
Β.ΙΙ.2.1. Εκφραςτικά μζςα – γλωςςικά ςτοιχεία,  βλζπε Α.ΙΙ.2.1.- Α.ΙΙ.2.3. 
Β.ΙΙ.2.2. Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ, βλζπε Α.ΙΙ.4.1.- Α.ΙΙ.4.5. 
Β.ΙΙ.2.3. Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1. – Α.Ι.5.4. 
 
 

 

Β.ΙΙΙ.  Κρίνουν, αξιολογοφν 
και βελτιϊνουν το κείμενο 
που παριγαγαν. 

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Ορκογραφία, ςτίξθ, ςφνταξθ, επάρκεια περιεχομζνου, δομι-

οργάνωςθ κειμζνου, πλθρότθτα-καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ -  φφουσ - 
επικοινωνιακισ περίςταςθσ - γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν επιλογϊν. 

Β.ΙΙΙ.2. Αποτελεςματικότθτασ του κειμζνου με βάςθ τθν αξιοποίθςθ των ειδϊν περιγραφισ. 
Β.ΙΙΙ.3. Επαναδιατφπωςθ και κατάλθξθ ςε βελτιωμζνο  κείμενο, με βάςθ τουσ άξονεσ αξιολόγθςθσ Β.ΙΙΙ.1. 

 



1 
 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Βϋ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΚΑΣΑΝΟΗΗ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Α Φ Η Γ Η  Η 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

       Γενικόσ                                     Ειδικοί 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Διδακτζα 

 
Α.    Κ  α  τ  α  ν  ό  θ  ς  θ 

 
Α.  Οι μακθτζσ 
κατανοοφν γραπτά 
κείμενα ςε ποικίλα 
κειμενικά είδθ, ςτα 
οποία 
εμπεριζχονται 
ταξιδιωτικζσ 
περιθγιςεισ, 
εξιςτοριςεισ 
προςωπικϊν 
εμπειριϊν, 
περιςτατικϊν, 
επίκαιρων 
γεγονότων κ.ά. 

 
Οι μακθτζσ: 
Α.Ι.  Κατανοοφν το 
περιεχόμενο ενόσ 
κειμζνου, τοποκετϊντασ 
το ςτο επικοινωνιακό 
και κοινωνιοπολιτιςμικό 
του πλαίςιο. 

 

 
Α.Ι.1.  Διαβάηουν ςιωπθρά ι 
μεγαλόφωνα, με ευχζρεια 
και εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.1.1.  ωςτι άρκρωςθ φκόγγων, λζξεων, φράςεων  
Α.Ι.1.2.  Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο ςτθν αναγνωςτικι ευχζρεια 
Α.Ι.1.3.  Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ: τελεία, κόμμα, άνω τελεία, καυμαςτικό κ.ά. 
Α.Ι.1.4. Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ 

 
Α.Ι.2.  Επιςθμαίνουν το 
γενικό κζμα του κειμζνου, 
διαςυνδζοντασ κειμενικά και 
εξωκειμενικά ςτοιχεία. 
 

 
Α.Ι.2.1.  Σοποκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχισ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν ευρφτερθ κεματολογία 

που ανικει.  Ενδεικτικά: ταξίδια ςτον πραγματικό / φανταςτικό κόςμο, περιθγιςεισ, φυςικό 
περιβάλλον, οικογζνεια, βία ‐ παραβατικότθτα, επάγγελμα, Μ.Μ.Ε. -  Διαδίκτυο, ακλθτιςμόσ, 
κζματα από τθν επικαιρότθτα  κ.ά. 

Α.Ι.2.2. Κειμενικά ςτοιχεία, ενδεικτικά και ανάλογα με το κειμενικό είδοσ: 

 Σίτλοσ/ υπότιτλοσ: κυριολεκτικόσ, μεταφορικόσ, ςυμβολικόσ (διαςαφινιςθ εννοιϊν) 

 Τπότιτλοσ: υμπλιρωςθ / διαςαφινιςθ του τίτλου 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1.-Α.Ι.5.4. 
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Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.3.2- Α.1.3.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α.Ι.3. Εντοπίηουν το 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό 
πλαίςιο. 

 
Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδοσ – βαςικά χαρακτθριςτικά – λειτουργίεσ 
Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίςιο: παράγοντεσ επικοινωνίασ -  πομπόσ, δζκτθσ, μινυμα  - μζςο- 

επικοινωνιακι περίςταςθ - ςυνκικεσ επικοινωνίασ 
Α.Ι.3.3.  Ιςτορικότθτα του κειμζνου: πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, το ευρφτερο ιςτορικό, κοινωνικό, 

πολιτικό και πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο, τον 
χρόνο, τα πρόςωπα και τα γεγονότα. 

 
Α.Ι.4. Εντοπίηουν τισ 
πλθροφορίεσ, τισ αξιολογοφν 
και προςλαμβάνουν το 
κεντρικό νόθμα του 
κειμζνου, εφαρμόηοντασ και 
ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ 
γραπτοφ λόγου. 

 
Α.Ι.4.1.  τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν και δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν, ενδεικτικά: 

 Πολλαπλζσ αναγνϊςεισ (ςιωπθρι, επιλεκτικι ανάγνωςθ, μεγαλόφωνθ, δεφτερθ ανάγνωςθ). 

 Ερωτιςεισ κλειςτοφ/ ανοικτοφ τφπου 

 Προφορικι αναδιιγθςθ  περιεχομζνου 

 Γραπτι / προφορικι περίλθψθ (με ζμφαςθ ςε εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία) 

 Εννοιολογικοί χάρτεσ, νοθτικζσ εικόνεσ 
Α.Ι.4.2.  θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν και δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν 

 Κειμενικοί τφποι που πικανό να ςυνυπάρχουν ςτο κείμενο  

 Θεματικό λεξιλόγιο - λζξεισ / φράςεισ κλειδιά, εξειδικευμζνθ ορολογία 

 Νοθματικζσ ενότθτεσ – κεματικοί άξονεσ ενοτιτων, τίτλοι ενοτιτων 

 Παράγραφοι κάκε ενότθτασ - δομικά ςτοιχεία παραγράφου - κεματικά  κζντρα παραγράφων, 
πλαγιότιτλοι. 

Α.Ι.4.3.  Δεξιότθτεσ για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου ςε επίπεδο λζξθσ  

 υμφραηόμενα 

 Ετυμολογία, ςυνϊνυμα, αντϊνυμα 

 Χριςθ λεξικϊν και πθγϊν αναφοράσ 
Α.Ι.4.4.  χζςθ πλθροφοριϊν με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ (ςυμφωνία -

αντιφατικότθτα), τεκμθρίωςθ, αιτιολόγθςθ, αποδεκτικότθτα 
Α.Ι.4.5. Ζννοιεσ: ορθότητα, εγκυρότητα πληροφοριών, εννοιολογικόσ χάρτησ, νοητικζσ εικόνεσ, ςυνώνυμα, 

αντώνυμα, ετυμολογία κ.ά. 

 
Α.Ι.5.  Αξιοποιοφν τα μθ 
γλωςςικά ςτοιχεία για να 
προςλάβουν το γενικό νόθμα 

- 
Α.Ι.5.1.  Πολυτροπικότθτα – οπτικοποίθςθ κειμζνου - Εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ςχζδια, γραφιματα  κ.λπ. 

και το πλθροφοριακό / ςυναιςκθματικό /ιδεολογικό τουσ φορτίο.  
Α.Ι.5.2.  Χρϊματα, μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ 
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του κειμζνου. 
 

Α.Ι.5.3.  Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν και εξωγλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο.  
Α.Ι.5.4.  Ζννοιεσ, ενδεικτικά και ςφμφωνα με το κειμενικό είδοσ: πρϊτο πλάνο, φόντο, άποψθ, 

προοπτικι 

 
Α.Ι.6.  Εξάγουν 
ςυμπεράςματα για το 
κεντρικό νόθμα του κειμζνου 
με αναφορά ςτον ςκοπό και 
το φφοσ. 
 

 
Α.Ι.6.1. Υφοσ και κειμενικό είδοσ, ςχζςθ επικοινωνοφντων, κζμα, περίςταςθ επικοινωνίασ 
Α.Ι.6.2. Σρόποι ανίχνευςθσ  του φφουσ: λεξιλόγιο, ςχιματα λόγου, ςφνταξθ, εγκλίςεισ, χριςθ 

ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ προςϊπου, μθ γλωςςικζσ επιλογζσ 
Α.Ι.6.3.  Πικανόσ ςκοπόσ: Διδαχι, ψυχαγωγία, πεικϊ, εξυπθρζτθςθ πρακτικϊν αναγκϊν κ.ά. 
Α.Ι.6.4. Μζςα ανίχνευςθσ του ςκοποφ: ο τίτλοσ, τόποσ, χρόνοσ, το μζςο δθμοςίευςθσ, θ κφρια κζςθ που 

εκφράηεται / υποςτθρίηεται, το λεξιλόγιο, θ ςφνταξθ, το φφοσ, πικανζσ ρθτζσ δθλϊςεισ ςτο 
κείμενο. 

Α.Ι.6.5.  Γενικζσ διαπιςτϊςεισ που προκφπτουν με ςυςχζτιςθ: 

 ςτοιχείων του κειμζνου μεταξφ τουσ  

 Υφουσ, ςκοποφ, κζματοσ  και επικοινωνιακοφ πλαιςίου, βλζπε Α.Ι.2. -  Α.1.3. 
Α.Ι.6.6.  Ζννοιεσ: ορθότητα, εγκυρότητα πληροφοριών 

 
Α.Ι.7. Σοποκετοφνται κριτικά 
με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ 
προςωπικισ άποψθσ, ςε 
ςχζςθ με νοιματα  που 
προβάλλονται ι 
υπονοοφνται ςτο κείμενο. 
 

 
Α.Ι.7.1.  Θζςεισ /αντικζςεισ που προβάλλονται ςτο κείμενο 
Α.Ι.7.2.  Θζςεισ – αντικζςεισ ςε ςυνεξεταηόμενα κείμενα 
Α.Ι.7.3.  Θζςεισ – αντικζςεισ  κειμζνου - αναγνϊςτθ 
Α.Ι.7.4.  Ελεφκερθ διερεφνθςθ (ενδεικτικά: διακεματικι εργαςία, μελζτθ βιβλιοκικθσ, εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, ςυνεντεφξεισ, χριςθ ΣΠΕ, χριςθ πθγϊν κ.ά.). 
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Α.ΙΙ.1. Κατανοοφν τθ 
μορφι του κειμζνου 
μζςα από τθν οργάνωςθ 
του λόγου ςε επίπεδο 
κειμζνου, πρόταςθσ, 
λζξθσ. 

 
Α.ΙΙ.1.1.  Κειμενικά είδθ  
Α.ΙΙ.1.2.  Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, βλζπε ΑΦΗΓΗΣΗ  Α΄ Γυμναςίου, 

Α.ΙΙ.1.2. 
Α.ΙΙ.1.3.  Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε ΑΦΗΓΗΣΗ Α΄ Γυμναςίου, Α.ΙΙ.1.3. 
Α.ΙΙ.1.4.  Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου, ενδεικτικά:  παραδείγματα, αναλογία, ςυνδυαςμόσ μεκόδων 
Α.ΙΙ.1.5.  Είδθ αφιγθςθσ 

 Ρεαλιςτικι αφιγθςθ: παρουςίαςθ γεγονότων του παρόντοσ 

 Ιςτορικι αφιγθςθ: παρουςίαςθ γεγονότων  του παρελκόντοσ   
Α.ΙΙ.1.6.  Σεχνικζσ αφιγθςθσ, βλζπε ΑΦΗΓΗΣΗ Α΄ Γυμναςίου, Α.ΙΙ.1.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α.ΙΙ.2. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν  τα εκφραςτικά 
μζςα ςτθν αφιγθςθ. 

 
Α.ΙΙ.2.1.  Ζννοιεσ: Επαναφορά, Αλληγορία 
Α.ΙΙ.2.2.  Είδθ: Αλλθγορία, Επαναφορά κ.ά. και θ λειτουργία τουσ 

 
Α.ΙΙ.3.  Αντιλαμβάνονται τουσ 
κυριότερουσ μθχανιςμοφσ 
λεξιλογικισ δθμιουργίασ 
μζςω τθσ φνκεςθσ. 

 
Α.ΙΙ.3.1.  Οργάνωςθ λζξεων ςε ετυμολογικζσ οικογζνειεσ με βάςθ ζνα κοινό κζμα ι μία κοινι ρίηα. Λζξεισ 

με τθν ίδια παραγωγικι κατάλθξθ ι με το ίδιο αϋ και βϋ ςυνκετικό  (ετυμολογικι ςυγγζνεια) 
Α.ΙΙ.3.2. Όροι τθσ μεταγλϊςςασ: ετυμολογικζσ οικογζνειεσ λζξεων, ετυμολογικι  ςυγγζνεια λζξεων 
 

 
Α.ΙΙ.4. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τον τρόπο με τον 
οποίο ςυγκεκριμζνα 
μορφοςυντακτικά 
φαινόμενα  οικοδομοφν 
νοιματα και διαμορφϊνουν 
το φφοσ τθσ αφιγθςθσ. 
 

 

 
Α.ΙΙ.4.2.  Ριματα 

 Μορφι:  παρεπόμενα (εγκλίςεισ, ςυηυγίεσ, διακζςεισ) 
             χθματιςμόσ, εξωτερικά χαρακτθριςτικά (κατάλθξθ, ςυνοδευτικά μόρια) 

 Λειτουργία εγκλίςεων :  
- θμαςιολογικι λειτουργία (ζκφραςθ πραγματικοφ, ενδεχόμενου, επικυμθτοφ, προςταγισ κ.ά.) 
- Διαφορετικζσ ςθμαςιολογικζσ λειτουργίεσ των ίδιων εγκλίςεων 

 Μορφι-ςθμαςία διακζςεων: Ενεργθτικι διάκεςθ (Ριματα μεταβατικά ι αμετάβατα, αποκετικά 
ριματα) 

Α.ΙΙ.4.3.Ενεργθτικι και Πακθτικι ςφνταξθ - Ποιθτικό αίτιο 

 Λειτουργία: Επιλογι του κατάλλθλου είδουσ ςφνταξθσ (Ενεργθτικισ/ πακθτικισ) ανάλογα με τθ 

μορφι τθσ αφιγθςθσ, γνωρίηοντασ παράλλθλα, τθ λειτουργία τθσ κακεμιάσ ςτθν αφιγθςθ. 

Α.ΙΙ.4.4. Κφριεσ και δευτερεφουςεσ προτάςεισ 
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 Κριτιριο κατθγοριοποίθςθσ ςε ανεξάρτθτεσ και εξαρτθμζνεσ (ονοματικζσ, επιρρθματικζσ). Η 

ςειρά τουσ ςτθν περίοδο δθλϊνει τθν ζμφαςθ του ςυντάκτθ. 

 φνδεςθ προτάςεων  Με ςυνδζςμουσ 

- Παρατακτική ςφνδεςη: παρατακτικοί ςφνδεςμοι 

 Είδοσ - θμαςία (ςυμπλεκτικοί, αντικετικοί, διαηευκτικοί, ςυμπεραςματικοί) 
 Λειτουργία: ςυγχρονιςμόσ, απλι χρονικι ακολουκία πράξεων, φυςικό / λογικό 

επακολοφκθμα, αντικετικι ςχζςθ, ςυμπζραςμα / αποτζλεςμα κ.ά. 
- Υποτακτική ςφνδεςη: υποτακτικοί ςφνδεςμοι 

 Είδοσ – ςθμαςία - λειτουργία (αιτιολογικοί, χρονικοί, υποκετικοί και εκφράηουν 
τισ αντίςτοιχεσ ςχζςεισ  τθσ αιτίασ, του χρόνου, τθσ υπόκεςθσ κ.ά. 

 Απουςία ςυνδζςμων - Αςφνδετο ςχήμα  

Λειτουργία: ειρά  νοθμάτων με απλό τρόπο ι με γοργότθτα και ηωθρότθτα. 

Α.ΙΙ.4.5. Ευκφσ και Πλάγιοσ λόγοσ (αναγνϊριςθ) 

 Λειτουργία: Ευκφσ λόγοσ για τθ διιγθςθ των γεγονότων και πλάγιοσ για τθ μετάδοςθ λεγομζνων 
θρϊων με πλάγιο τρόπο. 

Α.ΙΙ.4.1.  Όροι τθ μεταγλϊςςα ςυγκεκριμζνων μορφοςυντακτικϊν φαινομζνων: ρήμα, ενεργητική – 
παθητική ςφνταξη, ποιητικό αίτιο, ευθφσ – πλάγιοσ λόγοσ 

 
Α.ΙΙΙ.1. Αξιολογοφν το 
γραπτό κείμενο και τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ 
ενςωματωμζνθσ  
αφιγθςθσ. 

 
Α.ΙΙΙ.1.1.  Κριτιρια αξιολόγθςθσ κειμζνου: Eπάρκεια περιεχομζνου, δομι - οργάνωςθ κειμζνου, 

πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ – φφουσ  -  επικοινωνιακισ 
περίςταςθσ  -  γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν επιλογϊν. 

Α.ΙΙΙ.1.2. Κριτιρια αξιολόγθςθσ είδουσ αφιγθςθσ ςε ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ.  Η ςυνάφεια είδουσ 
αφιγθςθσ και κειμενικοφ είδουσ, ο ςκοπόσ/πρόκεςθ του ςυντάκτθ. 

Β.    Π   α   ρ   α   γ   ω   γ   ι 

 

Β.  Οι μακθτζσ 
παράγουν γραπτά 

 

Οι μακθτζσ:  

Β.Ι. Παράγουν 

 

Β.Ι.1 Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν εμπειριϊν. 
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αφθγθματικά 
κείμενα, ςτα οποία 
εμπεριζχονται και  
άλλοι κειμενικοί  
τφποι. 

αφθγθματικό κείμενο, 
τοποκετϊντασ το ςε 
ςυγκεκριμζνο 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό 
πλαίςιο. 
 
Β.Ι.1.Επιλζγουν το κατάλλθλο 
για τθν επικοινωνιακι 
περίςταςθ  κειμενικό είδοσ. 

 
Β.Ι.1.1. Ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν με ςυγκεκριμζνεσ κειμενικζσ λειτουργίεσ που κα μποροφςαν να 

υποςτθρίξουν τθ ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι ανάγκθ (Ενδεικτικά:  Ιςτορικι αφιγθςθ , 
Δθμοςιογραφικι είδθςθ /ρεπορτάη) κανόνεσ –ςυμβάςεισ –τεχνικζσ τουσ 

Β.Ι.1.2.  Είδθ αφιγθςθσ, βλζπε ΑΦΗΓΗΣΗ Α΄ Γυμναςίου, Α.ΙΙ.1.4 - Α.ΙΙ.1.6. 

 
Β.Ι.2. Επιλζγουν τισ  
πλθροφορίεσ εκείνεσ  που 
είναι ςθμαντικζσ για να τισ 
αναπτφξουν περιςςότερο,  
ποιεσ λιγότερο και ποιεσ κα 
παραλείψουν, ϊςτε να 
επιτευχκεί ο ςκοπόσ. 

 
Β.1.2.1. Περιεχόμενο: Κφριεσ – δευτερεφουςεσ πλθροφορίεσ / ιδζεσ ςχετικζσ με το κζμα όπωσ 

κακορίςτθκε από τθν επικοινωνιακι ανάγκθ 
Β.Ι.2.2. (α) χεδιαςμόσ: τοχοκεςία, γζννθςθ ιδεϊν, οργάνωςθ (δόμθςθ) 
              (β) καταγραφι 
              (γ) ανάπτυξθ  

 
Β.Ι.3.  Διαμορφϊνουν το 
κατάλλθλο φφοσ. 

 
Β.Ι.3.1. Υφοσ, βλζπε Α.Ι.6.1 - Α.Ι.6.3. 

 
Β.Ι.4. Επιλζγουν το 
κατάλλθλο λεξιλόγιο. 

 
Β.Ι.4.1. Λεξιλόγιο, βλζπε Α.Ι.4.2.  

 
Β.ΙΙ.1. Οργανϊνουν τον λόγο 
τουσ τόςο ςε επίπεδο 
κειμζνου, όςο και ςε επίπεδο 
παραγράφου.  

 
Β.ΙΙ.1.1. Εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.1.2.-Α.ΙΙ.1.3. 
Β.ΙΙ.1.2.  Οργανωτικά πρότυπα αφιγθςθσ, βλζπε Α.ΙΙ.1.4. – Α.ΙΙ.1.6. 

 
Β.ΙΙ.2. Επιλζγουν και 

 
Β.ΙΙ.2.1.  Εκφραςτικά μζςα,  βλζπε  Α.ΙΙ.2.2. 
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αξιοποιοφν τα κατάλλθλα 
γλωςςικά/μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία για τθν αφιγθςθ. 

Β.ΙΙ.2.2.  Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ, βλζπε Α.ΙΙ.4.2. -  Α.ΙΙ.4.5.  
Β.ΙΙ.2.3.  Μθ γλωςςικά  ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1.- Α.Ι.5.4. 

 
Β.III.  Κρίνουν, 
αξιολογοφν και 
βελτιϊνουν το κείμενό 
τουσ. 

 
B.III.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ: ορκογραφία, ςτίξθ, ςφνταξθ, επάρκεια περιεχομζνου, δομι – οργάνωςθ 

κειμζνου, πλθρότθτα – καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ – φφουσ – επικοινωνιακισ 
περίςταςθσ – αποδζκτθ – γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν επιλογϊν. 

Β.ΙΙΙ.2. Αποτελεςματικότθτα του κειμζνου με βάςθ τθν αξιοποίθςθ τθσ αφιγθςθσ ςε ςυγκεκριμζνο 
κειμενικό είδοσ. 

Β.ΙΙΙ.3. Επαναδιατφπωςθ  ςε βελτιωμζνο κείμενο με βάςθ τουσ άξονεσ αξιολόγθςθσ Β.ΙΙΙ.1.  και Β.ΙΙΙ.2. 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Βϋ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΚΑΣΑΝΟΗΗ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

      Γενικόσ                              Ειδικοί 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Διδακτζα 

 
Α.    Κ    α    τ    α    ν    ό    θ    ς    θ 

 
Α. Οι μακθτζσ 
κατανοοφν 
γραπτά 
κείμενα 
επιχειρθματο-
λογίασ, 
ενταγμζνα ςε 
ποικίλα 
κειμενικά  
είδθ, ςτα 
οποία 
υποςτθρί-
ηονται ι 
αναςκευάηο-
νται κζςεισ ςε 
διάφορα 
κζματα.  
 

 

 
Οι μακθτζσ: 
 Α.Ι. Κατανοοφν το 

περιεχόμενο ενόσ 
κειμζνου, τοποκετϊντασ 
το ςτο επικοινωνιακό 
και 
κοινωνιοπολιτιςμικό 
του πλαίςιο. 

 

 
Α.Ι.1.  Διαβάηουν κείμενα 
ςιωπθρά ι μεγαλόφωνα, με 
ευχζρεια και εκφραςτικότθτα. 

 
A.Ι.1.1.   ωςτι άρκρωςθ φκόγγων, λζξεων, φράςεων 
Α.Ι.1.2.  Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο ςτθν αναγνωςτικι ευχζρεια 
Α.Ι.1.3.  Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ: Σελεία, κόμμα, άνω τελεία, καυμαςτικό κ.ά. 
Α.Ι.1.4.  Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ ανάλογα με το κειμενικό είδοσ 

 
Α.Ι.2.  Επιςθμαίνουν το γενικό 
κζμα του κειμζνου, 
διαςυνδζοντασ κειμενικά και 
εξωκειμενικά ςτοιχεία 

 
Α.Ι.2.1. Σοποκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχισ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν ευρφτερθ κεματολογία 

που ανικει.  Ενδεικτικά: Περιθγιςεισ, φυςικό περιβάλλον, οικογζνεια, βία ‐ παραβατικότθτα, 
επάγγελμα, Μ.Μ.Ε. - Διαδίκτυο, ακλθτιςμόσ, κζματα από τθν επικαιρότθτα κ.ά. 

Α.Ι.2.2. Κειμενικά ςτοιχεία, ενδεικτικά  και ανάλογα με το κειμενικό είδοσ:  

 Σίτλοσ/υπότιτλοσ:  κυριολεκτικόσ, μεταφορικόσ, ςυμβολικόσ  

 Τπότιτλοσ: ςυμπλιρωςθ / διαςαφινιςθ του τίτλου 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπεΑ.Ι.5.1. - Α.Ι.5.4. 
Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.3.2 – Α.Ι.3.3. 
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Α.Ι.3.  Εντοπίηουν το 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο. 

 
Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδοσ - βαςικά χαρακτθριςτικά - λειτουργίεσ 
Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίςιο: Παράγοντεσ επικοινωνίασ –πομπόσ, δζκτθσ, μινυμα –μζςο - 

επικοινωνιακι περίςταςθ - ςυνκικεσ επικοινωνίασ 
Α.Ι.3.3. Ιςτορικότθτα του κειμζνου: πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, το ευρφτερο ιςτορικό -  κοινωνικό – 

πολιτικό - πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο – χρόνο 
- πρόςωπα - γεγονότα. 

 
Α.Ι.4.  Εντοπίηουν τισ 
πλθροφορίεσ, τισ αξιολογοφν και 
προςλαμβάνουν το κεντρικό 
νόθμα (εφαρμόηοντασ και 
ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ 
γραπτοφ λόγου) και 
(ανα)γνωρίηουν τισ διαφορζσ του 
αποδεικτικοφ λόγου από  τον 
κακθμερινό λόγο. 

 
Α.Ι.4.1.  τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν και δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν, ενδεικτικά: 

 θμειϊςεισ, υπογραμμίςεισ (κατά τθ διάρκεια τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ)  

 Πολλαπλζσ αναγνϊςεισ (ςιωπθρι, επιλεκτικι ανάγνωςθ, μεγαλόφωνθ, δεφτερθ ανάγνωςθ). 

 Ερωτιςεισ κλειςτοφ/ ανοικτοφ τφπου 

 Προφορικι αναδιιγθςθ  περιεχομζνου 

 Γραπτι / προφορικι περίλθψθ (με ζμφαςθ ςε εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία) 

 Εννοιολογικοί χάρτεσ, νοθτικζσ εικόνεσ (παραδείγματα-δθμιουργία) 
Α.Ι.4.2.  θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν και δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν 

 Κειμενικοί τφποι που πικανό να ςυνυπάρχουν ςτο κείμενο  

 Θεματικό λεξιλόγιο ι/και εξειδικευμζνθ ορολογία - λζξεισ / φράςεισ κλειδιά   

 Νοθματικζσ ενότθτεσ – κεματικοί άξονεσ ενοτιτων, τίτλοι ενοτιτων 

 Παράγραφοι κάκε ενότθτασ - δομικά ςτοιχεία παραγράφου - κεματικά  κζντρα παραγράφων, 
πλαγιότιτλοι. 

Α.Ι.4.3.  Δεξιότθτεσ για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου ςε επίπεδο λζξθσ  

 υμφραηόμενα 

 Ετυμολογία, ςυνϊνυμα - αντϊνυμα 

 Χριςθ λεξικϊν και πθγϊν αναφοράσ 
Α.Ι.4.4.  χζςθ πλθροφοριϊν με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ (ςυμφωνία 

/αντιφατικότθτα), τεκμθρίωςθ, αιτιολόγθςθ, αποδεκτικότθτα. 
Α.Ι.4.5.  Επιχειριματα – τεκμιρια και άλλο αποδεικτικό υλικό (προτάςεισ που ςτθρίηονται ςτθν 

αυκεντία, εμπειρικζσ παρατθριςεισ) 
Α.Ι.4.6.  Διαφοροποίθςθ εννοιϊν: γεγονόσ, ςχόλιο, άποψθ - Διαςφνδεςθ των εννοιϊν: άποψθ-επιχείρθμα 
Α.Ι.4.7.  Ζννοιεσ: αποδεικτικόσ λόγοσ, ορκότθτα, εγκυρότθτα πλθροφοριϊν, εννοιολογικόσ χάρτθσ, νοθτικζσ 

εικόνεσ, ςυμφραηόμενα κ.ά.  
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Α.Ι.5.  Αξιοποιοφν τα μθ 
γλωςςικά ςτοιχεία για να 
προςλάβουν το γενικό νόθμα του 
κειμζνου.  

 
Α.Ι.5.1.  Πολυτροπικότθτα – οπτικοποίθςθ κειμζνου - Εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ςχζδια, γραφιματα  κ.λπ. 

και το πλθροφοριακό / ςυναιςκθματικό /ιδεολογικό τουσ φορτίο.  
Α.Ι.5.2.  Χρϊματα, μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ 
Α.Ι.5.3.  Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν/εξωγλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο 
Α.Ι.5.4.  Ζννοιεσ: ενδεικτικά και ςφμφωνα με το κειμενικό είδοσ:  Πρϊτο πλάνο, φόντο, άποψθ, 

προοπτικι. 

 
Α.Ι.6. Εξάγουν ςυμπεράςματα 
για το κεντρικό νόθμα του 
κειμζνου με αναφορά ςτον  
ςκοπό και το φφοσ. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Α.Ι.6.1.  Υφοσ και κειμενικό είδοσ, ςχζςθ επικοινωνοφντων, κζμα, περίςταςθ επικοινωνίασ 
Α.Ι.6.2.  Σρόποι ανίχνευςθσ  του φφουσ: Λεξιλόγιο, ςχιματα λόγου, ςφνταξθ, εγκλίςεισ, χριςθ 

ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ προςϊπου, μθ γλωςςικζσ επιλογζσ 
Α.Ι.6.3.  Πικανόσ ςκοπόσ:  Πεικϊ, προςζλκυςθ ενδιαφζροντοσ, αναςκευι,  

διαμαρτυρία κ.ά. 
Α.Ι.6.4.  Μζςα ανίχνευςθσ του ςκοποφ: ο τίτλοσ, τόποσ – χρόνοσ - μζςο δθμοςίευςθσ, 

 θ άποψθ που υποςτθρίηεται / εκφράηεται, πικανζσ ρθτζσ δθλϊςεισ ςτο κείμενο, το λεξιλόγιο, θ 
ςφνταξθ, το φφοσ. 

Α.Ι.6.5.  Γενικζσ διαπιςτϊςεισ που προκφπτουν με ςυςχζτιςθ: 

 τοιχείων του κειμζνου μεταξφ τουσ 

 Ύφουσ, ςκοποφ, κζματοσ, επικοινωνιακοφ πλαιςίου, βλζπε Α.Ι.2.1. - Α.Ι.2.2. και Α.Ι.3.2. – Α.Ι.3.3. 
Α.Ι.6.6.  Ζννοιεσ: Ύφοσ, τυπικό, ουδζτερο κ.ά. 

  
Α.Ι.7. Σοποκετοφνται κριτικά με 
ςτόχο τθ διαμόρφωςθ 
προςωπικισ άποψθσ ςε ςχζςθ με 
νοιματα  που προβάλλονται ι 
υπονοοφνται ςτο κείμενο. 
 

 
Α.Ι.7.1.  Θζςεισ / αντι-κζςεισ που προβάλλονται ςτο  κείμενο 
Α.Ι.7.2.  Θζςεισ / αντι-κζςεισ ςε ςυνεξεταηόμενα κείμενα 
Α.Ι.7.3.  Θζςεισ /αντι-κζςεισ  κειμζνου - αναγνϊςτθ 
Α.Ι.7.4.  Ελεφκερθ διερεφνθςθ (ενδεικτικά: διακεματικι εργαςία, μελζτθ βιβλιοκικθσ, εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, ςυνεντεφξεισ, χριςθ ΣΠΕ, χριςθ πθγϊν). 

  
Α.ΙΙ. Κατανοοφν τθ μορφι 
του κειμζνου μζςα από τθν 
οργάνωςθ του λόγου ςε 
επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ. 
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Α.ΙΙ.1.  Αναγνωρίηουν και 
κατανοοφν τθν οργάνωςθ του 
λόγου, τόςο ςε επίπεδο 
κειμζνου, όςο και ςε επίπεδο 
παραγράφου. 

Α.ΙΙ.1.1.  Κειμενικά είδθ 
Α.ΙΙ.1.2.  Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, ενδεικτικά και ανάλογα με το κειμενικό είδοσ: 

 Δομι επιχειρθματολογικοφ κειμζνου 
- Ειςαγωγι: προαγγελία/παρουςίαςθ τθσ κζςθσ ι του προβλιματοσ 
- Δεδομζνα: χριςθ παραδειγμάτων και τεκμθρίων, εμπειρικζσ παρατθριςεισ/προτάςεισ που 

ςτθρίηονται ςτθν αυκεντία 
- Αιτιολόγθςθ/αναςκευι: χριςθ επιχειρθμάτων με λογικι ακολουκία που να ανταποκρίνονται 

ςτθν αλικεια και τθν πραγματικότθτα/αντίκρουςθ αντίκετων απόψεων 
- υμπζραςμα/κατάλθξθ, προτάςεισ. 

 Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου (ενδεικτικά: αιτιολόγθςθ, αίτιο – αποτζλεςμα) 
Α.ΙΙ.1.3. Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αϋ Γυμναςίου, Α.ΙΙ.1.3.  

Ενδεικτικά θ ςυνοχι ςτθν επιχειρθματολογία επιτυγχάνεται και με τα εξισ: 
- Λογικοί ςφνδεςμοι (και, αλλά κ.ά.) και ςυνδετικζσ λζξεισ/ φράςεισ (αντίκετα, ςυνεπϊσ) 
- Λζξεισ / φράςεισ (μορφι δεοντολογίασ) όπωσ· είναι ανάγκθ, χρειάηεται, απαγορεφεται κ.ά. 
- Λζξεισ / φράςεισ που δθλϊνουν ψυχοδιανοθτικζσ καταςτάςεισ των ομιλθτϊν (κατά τθ γνϊμθ μου, 

πιςτεφω κ.ά.). 

  
Α.ΙΙ.2. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τα γλωςςικά 
ςτοιχεία ςτθν οργάνωςθ  τθσ  
επιχειρθματολογίασ. 

 
 
Α.ΙΙ.2.1. Γλωςςικά ςτοιχεία: Ρθτορικά ερωτιματα, ζλλειψθ, επανεμφάνιςθ κ.ά. και λειτουργία τουσ. 
Α.ΙΙ.2.2. Τποταγμζνοσ λόγοσ, κυριολεκτικι χριςθ τθσ Γλϊςςασ 
Α.ΙΙ.2.3.  Ζννοιεσ: Ρθτορικά ερωτιματα, ζλλειψθ, επανεμφάνιςθ, υποταγμζνοσ λόγοσ κ.ά. 
 

  
Α.ΙΙ.4. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τον τρόπο με τον 
οποίο τα μορφοςυντακτικά 
φαινόμενα οικοδομοφν 
νοιματα και διαμορφϊνουν 
το φφοσ τθσ 
επιχειρθματολογίασ.  

 
Α.ΙΙ.4.1.  Δευτερεφουςεσ ονοματικζσ προτάςεισ: 

 Είδθ, ςθμαςία, λειτουργία, ριματα εξάρτθςθσ. 

Α.ΙΙ.4.2.  Η μετοχι: Ενεργθτικισ – Πακθτικισ φωνισ 

                    Μορφι – Λειτουργία 
Α.ΙΙ.4.3.  Όροι μεταγλϊςςασ  μορφοςυντακτικϊν φαινομζνων: Ονοματικι πρόταςθ, Ουςιαςτικοποιθμζνθ 

μετοχι 
 

  
Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν το γραπτό 
κείμενο και τθν 

 
Α.ΙΙΙ.1.  Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Ορκογραφία, ςτίξθ, ζκφραςθ, ςφνταξθ, δομι-οργάνωςθ 

κειμζνου, πλθρότθτα περιεχομζνου/ιδεϊν, λεξιλόγιο, ςυνάφεια  ςκοποφ – φφουσ -  
επικοινωνιακισ περίςταςθσ – αποδζκτθ – γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν επιλογϊν. 
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αποτελεςματικότθτα τθσ 
ενςωματωμζνθσ  
επιχειρθματολογίασ.  

Α.ΙΙΙ.2.  Αποτελεςματικότθτα  τθσ επιχειρθματολογίασ, βλζπε Α.Ι.4.4. – Α.Ι.4.5. 

  

 
Β.    Π α ρ α γ ω γ ι 

 
Β. Οι μακθτζσ 
παράγουν 
γραπτά 
κείμενα 
επιχειρθματολ
ογίασ 
ενςωματωμζν
α ςε άλλουσ 
κειμενικοφσ 
τφπουσ 
(περιγραφι, 
αφιγθςθ), ςε 
ςυγκεκριμζνα 
κειμενικά 
είδθ. 

 
Οι μακθτζσ:  
Β.Ι.  Παράγουν κείμενο 
επιχειρθματολογίασ 
τοποκετϊντασ το ςε 
ςυγκεκριμζνο 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό 
πλαίςιο. 

 
Β.Ι.1 Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν εμπειριϊν. 
 

 
Β.Ι.1. Επιλζγουν το κατάλλθλο 
για τθν επικοινωνιακι 
περίςταςθ, κειμενικό είδοσ.  

 
Β.Ι.1.1.  Ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν με ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ, που κα μποροφςαν να υποςτθρίξουν 

τθ ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι ανάγκθ (ενδεικτικά: επιςτολι, διαφιμιςθ) – κανόνεσ, 
ςυμβάςεισ και τεχνικζσ τουσ   

Β.Ι.2.  Επιλζγουν τισ  
πλθροφορίεσ που κα 
αναπτφξουν περιςςότερο, αυτζσ 
που κα αναπτφξουν λιγότερο κι 
αυτζσ που κα παραλείψουν, 
ϊςτε να εξυπθρετοφν τον ςκοπό. 

Β.1.2.1. Περιεχόμενο: Κφριεσ – δευτερεφουςεσ πλθροφορίεσ / ιδζεσ ςχετικζσ με τθν ιδιαίτερθ πτυχι του 
κζματοσ, όπωσ κακορίςτθκε από τθν επικοινωνιακι ανάγκθ. 

Β.Ι.2.2. (α) χεδιαςμόσ: τοχοκεςία, γζννθςθ ιδεϊν, οργάνωςθ (δόμθςθ) 
              (β) καταγραφι 
              (γ) ανάπτυξθ 
 

  
Β.Ι.3.  Διαμορφϊνουν το 
κατάλλθλο φφοσ. 

 
Β.Ι.3.1. Υφοσ  βλζπε Α.Ι.6.1. – Α.Ι.6.3. 

 
Β.Ι.4. Επιλζγουν το κατάλλθλο 
λεξιλόγιο (κεματικό 
/εξειδικευμζνθ ορολογία). 

 
Β.Ι.4.1.  Λεξιλόγιο, βλζπε  Α.Ι.4.2.  
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Β.ΙΙ.  Οργανϊνουν τον λόγο 
τουσ ςε επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ. 

  
Β.ΙΙ.1. Οργανϊνουν τον λόγο τουσ 
τόςο ςε επίπεδο κειμζνου, όςο 
και ςε επίπεδο παραγράφου. 

 
Β.ΙΙ.1.2. Εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.1.2.- Α.ΙΙ.1.3. 

 
Β.ΙΙ.2. Επιλζγουν και αξιοποιοφν 
τα κατάλλθλα γλωςςικά και μθ 
γλωςςικά ςτοιχεία. 

 
Β.ΙΙ.2.1.  Εκφραςτικά μζςα,  βλζπε  Α.ΙΙ.2.2. 
Β.ΙΙ.2.2.  Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ, βλζπε Α.ΙΙ.3.2-Α.ΙΙ.3.3. 
Β.ΙΙ.2.3.  Μθ γλωςςικά  ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1.- Α.Ι.5.4. 

Β.III.  Κρίνουν, αξιολογοφν 
και βελτιϊνουν το κείμενό 
τουσ. 

Β.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Ορκογραφία, ςτίξθ, ςφνταξθ, επάρκεια περιεχομζνου, 
δομι/οργάνωςθ κειμζνου, πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ -  φφουσ - 
επικοινωνιακισ περίςταςθσ – γλωςςικϊν/ μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων. 

Β.ΙΙΙ.2. Αποτελεςματικότθτα του κειμζνου με βάςθ τθν αξιοποίθςθ του αποδεικτικοφ υλικοφ:  ορκότθτα 
και εγκυρότθτα αποδεικτικοφ υλικοφ. 

Β.ΙΙΙ.3. Επαναδιατφπωςθ ςε βελτιωμζνο  κείμενο, με βάςθ τουσ άξονεσ αξιολόγθςθσ Β.ΙΙΙ.1. – Β.ΙΙΙ.2. 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΚΑΣΑΝΟΗΗ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 Ο Δ Η Γ Ι Ε  
ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

      Γενικόσ                              Ειδικοί       
ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Διδακτζα 

 
Α.     Κ    α    τ    α    ν    ό    θ    ς    θ 

 

Α. Οι μακθτζσ 
κατανοοφν 
γραπτά 
κείμενα ςτα 
οποία 
δίνονται 
πλθροφορίεσ 
για ποικίλα 
κζματα/ 
ςυμβάντα τθσ 
επικαιρότθ-
τασ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οι μακθτζσ: 
 Α.Ι.  Κατανοοφν το 
περιεχόμενο ενόσ κειμζνου, 
τοποκετϊντασ το  ςτο 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό του 
πλαίςιο.  

 

 
A.Ι.1. Διαβάηουν ςιωπθρά ι 
μεγαλόφωνα με ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.1.1.  ωςτι άρκρωςθ φκόγγων,  λζξεων, φράςεων. 
Α.Ι.1.2   Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο για αναγνωςτικι ευχζρεια. 
Α.Ι.1.3.  Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ: τελεία, κόμμα, άνω τελεία, καυμαςτικό, ερωτθματικό κ.ά. 
Α.Ι.1.4. Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ , ανάλογα με το κειμενικό είδοσ.  

 
Α.Ι.2. Επιςθμαίνουν το κζμα                             
του κειμζνου, διαςυνδζοντασ  
γλωςςικά και μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία.  

 
Α.Ι.2.1.  Σοποκζτθςθ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν ευρφτερθ κεματολογία  που ανικει. Ενδεικτικά: 

Ταξίδια ςτον πραγματικό / φανταςτικό κόςμο, περιθγιςεισ,  φυςικό περιβάλλον, οικογζνεια, 
βία-παραβατικότθτα, επάγγελμα, Μ.Μ.Ε.-διαδίκτυο,  ακλθτιςμόσ 

Α.Ι.2.2.  Γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.4.2. και  μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1. - Α.Ι.5.3.    

 
Α.Ι.3. Εντοπίηουν το 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο. 
 

 
Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδοσ – βαςικά χαρακτθριςτικά - λειτουργίεσ 
Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίςιο: Παράγοντεσ επικοινωνίασ – πομπόσ, δζκτθσ, μινυμα – μζςο – 

επικοινωνιακι περίςταςθ – ςυνκικεσ επικοινωνίασ 
  Α.Ι.3.3.  Ιςτορικότθτα του κειμζνου: Πλθροφορίεσ για το  ευρφτερο ιςτορικό – κοινωνικό – πολιτικό -  

πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο – χρόνο – 
πρόςωπα - γεγονότα. 

  
Α.Ι.4. Εντοπίηουν  τισ 

 
Α.Ι.4.1. τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν οδθγιϊν: 
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πλθροφορίεσ, τισ κατανοοφν και  
τισ αξιολογοφν. 

 Ερωτιςεισ κλειςτοφ και ανοικτοφ τφπου  

 Πολλαπλζσ αναγνϊςεισ (Ενδεικτικά:  ςιωπθρι επιλεκτικι ανάγνωςθ, μεγαλόφωνθ 
ανάγνωςθ, δεφτερθ ανάγνωςθ) 

 Προφορικι παρουςίαςθ οδθγιϊν 
Α.Ι.4.2. θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν  

 Κειμενικοί τφποι  που πικανό να ςυνυπάρχουν ςτο κείμενο 

 Θεματικό λεξιλόγιο ι/και εξειδικευμζνθ ορολογία - Λζξεισ/φράςεισ – κλειδιά  

 Νοθματικζσ ενότθτεσ κειμζνου 
Α.Ι.4.3.  Δεξιότθτεσ  για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου   

 υμφραηόμενα, ετυμολογία, ςυνϊνυμα 

 Χριςθ Λεξικϊν και πθγϊν αναφοράσ  
Α.Ι.4.4.   Πλθροφορίεσ χριςιμεσ και επαναχρθςιμοποιιςιμεσ 

 
Α.Ι.5. Αξιοποιοφν τα μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία για να κατανοιςουν τισ 
Οδθγίεσ.  

 
Α.Ι.5.1   Πολυτροπικότθτα – οπτικοποίθςθ κειμζνου - Eικόνεσ, φωτογραφίεσ , ςχζδια,  ποικίλα 

γραφιματα  κ.λπ. και το πλθροφοριακό τουσ φορτίο.   
Α.Ι.5.2.  Χρϊματα,  μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν 

οδθγιϊν 
Α.Ι.5.3.  Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο. 
Α.Ι.5.4.  Ζννοιεσ, ενδεικτικά και ςφμφωνα με το κειμενικό είδοσ:  Φόντο, άποψθ, προοπτικι 

  
Α.Ι.6. Κατανοοφν το 
τυπικό/πλθροφοριακό  φφοσ 
ςτον τρόπο οργάνωςθσ των 
πλθροφοριϊν  ςε ςχζςθ και  με 
τον ςκοπό. 

 
Α.Ι.6.1.  Μζςα  διαμόρφωςθσ  του φφουσ: Λεξιλόγιο, δόμθςθ πλθροφοριϊν, ςφνταξθ,  εγκλίςεισ, 

γλωςςικζσ/μθ γλωςςικζσ  επιλογζσ. 
Α.Ι.6.2.  Πικανόσ ςκοπόσ: ενθμζρωςθ, εξυπθρζτθςθ πρακτικϊν αναγκϊν, να οδθγιςουν τον 

παραλιπτθ τουσ ςε μία οριςμζνθ ενζργεια, ςυμπεριφορά ι αντίλθψθ. 
Α.Ι.6.3.  Ζννοιεσ: Ύφοσ, τυπικό, οικείο, ουδζτερο κ.ά. 

 
A.I.7. Αναπτφςςουν/καλλιεργοφν  
δθμιουργικι ςκζψθ 

 
Α.Ι.7.1.  Πολυτροπικά, πολυμεςικά κείμενα 
Α.Ι.7.2.   Γλωςςικά/μθ γλωςςικά ςτοιχεία και θ διάταξι τουσ ςτον χϊρο 

 

Α.ΙΙ. Κατανοοφν τθ μορφι 
του κειμζνου μζςα από τθν  
οργάνωςθ του  λόγου ςε 
επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ.  

 

 
Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίηουν και 

 
Α.ΙΙ.1.1. Κειμενικά είδθ (ενδεικτικά ενθμερωτικό φυλλάδιο, αίτθςθ). 
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κατανοοφν τθν οργάνωςθ του 
λόγου. 

A.ΙΙ.1.2. Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, ενδεικτικά:  
                Τίτλοσ, κείμενο, εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ποικίλα γραφιματα, επιγραμματικζσ τυποποιθμζνεσ 

φράςεισ (slogan) 
Α.ΙΙ.1.3. Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία:  Λογικι, χρονολογικι ςειρά, αλλθλουχία, πλθρότθτα. Ενδεικτικά :   

 Αλλθλουχία: Η ςφνδεςθ των μερϊν του κειμζνου και θ λογικι διάταξθ των οδθγιϊν. 

   υνοχι: Η εξωτερικι ςφνδεςθ των νοθμάτων μιασ παραγράφου με τθ χριςθ διαρκρωτικϊν 
λζξεων. Ενδεικτικά  θ ςυνοχι επιτυγχάνεται με διαρκρωτικζσ λζξεισ ι φράςεισ οι οποίεσ 
μπορεί να δθλϊνουν αίτιο, αντίκεςθ,  προςκικθ, χρονικι ςχζςθ, ζμφαςθ, ςυμπζραςμα κ.ά.) 

 
Α.ΙΙ.2. Αναγνωρίηουν και 
αξιολογοφν τα γλωςςικά 
ςτοιχεία για τθ ςαφινεια των 
οδθγιϊν. 

 
Α.ΙΙ.2.1.   Γλωςςικά ςτοιχεία Οδθγιϊν ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, ενδεικτικά:    
                  Παρατακτικόσ, μικροπερίοδοσ  λόγοσ (λιτόσ, απλόσ, γοργόσ, κοφτόσ), επιγραμματικζσ, 

τυποποιθμζνεσ φράςεισ (ςλόγκαν),   χριςθ αρικμθτικϊν, κυριολεκτικι χριςθ του λόγου. 

 
Α.ΙΙ.3. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τον τρόπο με τον 
οποίο ςυγκεκριμζνα  
μορφοςυντακτικά φαινόμενα 
υποςτθρίηουν τισ οδθγίεσ ςε 
ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ. 

  
Α.ΙΙ.3.1. Ριματα 

 Μορφι 
     Εγκλίςεισ: Οριςτικι, υποτακτικι, προςτακτικι (θμαςία, ςχθματιςμόσ) 
     υηυγίεσ:  Πρϊτθ  - Δεφτερθ  (κλίςθ) 

 Λειτουργία  
      Ενεργθτικά ριματα περιγραφισ, κατθγοριοποίθςθσ και δράςθσ ςε προςτακτικι ι 

υποτακτικι ενεςτϊτα, τα οποία: 
- παρουςιάηουν τθν όλθ διαδικαςία με μία ςυγκεκριμζνθ χρονικι ακολουκία.  
- παρακζτουν επιςθμάνςεισ, προειδοποιιςεισ και εξθγιςεισ για να προλάβουν τα ςυνικθ 

λάκθ, να επιςθμάνουν τουσ κινδφνουσ ι τισ δυςκολίεσ και να εξθγιςουν τον τρόπο  
χριςθσ των υλικϊν.          

Α.ΙΙ.3.2. Επιρριματα 
                  Επιρρθματικοί προςδιοριςμοί          
A.II.3.3.   Αρικμθτικά: Οριςμόσ – Μορφι - Χριςθ  

 

Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν τo κείμενο 

 
A.ΙΙΙ.1.  Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Eπάρκεια περιεχομζνου, δομι/οργάνωςθ κειμζνου, 

πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, αξιοποίθςθ των γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων. 
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Β. Οι μακθτζσ 
παράγουν 
κείμενα ςτα 
οποία 
ενςωματϊ-
νουν 
πλθροφορίεσ 
για ποικίλα 
κζματα/ 
ςυμβάντα τθσ 
επικαιρότθ-
τασ. 
 
 

 
Β.     Π    α    ρ    α    γ    ω    γ    ι 

     

  Οι μακθτζσ:   
Β.Ι. Παράγουν γραπτό 
κείμενο, τοποκετϊντασ το  
ςε επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό  
πλαίςιο. 

 
Β.Ι. Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν εμπειριϊν (ςυμμετοχι ςτα 

ςχολικά/κοινοτικά κοινωνικά δρϊμενα για ενθμζρωςθ, ψυχαγωγία, διαμαρτυρία πρόςκλθςθ 
κ.ά.) 

 
 
 

 
Β.Ι.1. Επιλζγουν το κατάλλθλο 
για τθν επικοινωνιακι ανάγκθ 
κειμενικό είδοσ. 

 
Β.Ι.1.1. Ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν με ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ, που κα μποροφςαν να 

υποςτθρίξουν τθ ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι ανάγκθ (ενδεικτικά: ενθμερωτικό φυλλάδιο, 
αίτθςθ), κανόνεσ,  ςυμβάςεισ και τεχνικζσ τουσ 

 
Β.Ι.2. Επιλζγουν τισ 
πλθροφορίεσ και τισ 
οργανϊνουν ςε ςθμαντικζσ και 
δευτερεφουςεσ για να 
επιτευχκεί θ αναγκαία 
ςαφινεια και ακρίβεια. 

 
Β.Ι.2.1. Περιεχόμενο  Βαςικζσ  – δευτερεφουςεσ  πλθροφορίεσ  ςχετικζσ με τθν ιδιαίτερθ πτυχι του 

κζματοσ, όπωσ κακορίςτθκε από τθν επικοινωνιακι ανάγκθ.  
Β.Ι.2.2. α. χεδιαςμόσ β.οργάνωςθ, γ. καταγραφι  
Β.Ι.2.3. υνδυαςμόσ γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων, βλζπε Α.ΙΙ.2.1. και Α.Ι.5.1.  - Α.Ι.5.4. 
 

 
Β.Ι.3. Διαμορφϊνουν  
απρόςωπο  τυπικό  φφοσ. 

 
Β.Ι.3. Υφοσ, βλζπε Α.Ι.6.1. – Α.Ι.6.3. 

 
Β.Ι.4. Χρθςιμοποιοφν το 
κατάλλθλο κεματικό λεξιλόγιο 
/ι και εξειδικευμζνθ ορολογία. 

 
Β.Ι.4. Λεξιλόγιο, βλζπε Α.Ι.4.2.  
 

 

Β.ΙΙ. Οργανϊνουν τον λόγο 
ςε επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ.  
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Β.ΙΙ.1. Οργανϊνουν τον γραπτό 
τουσ λόγο.  

 
Β.ΙΙ.1.1.  Εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε A.ΙΙ.1.2.- Α.ΙΙ.1.3. 
 

 
Β.ΙΙ.2. Αξιοποιοφν τα κατάλλθλα 
γλωςςικά και μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία, ϊςτε να προςδϊςουν 
ςτο κείμενο τθν απαραίτθτθ 
ςαφινεια.  

 
Β.ΙΙ.2.1. Γλωςςικά μζςα, βλζπε Α.ΙΙ.2.1. 
Β.ΙΙ.2.2. Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ, βλζπε Α.ΙΙ.3.1. - Α.ΙΙ.3.3. 
Β.ΙΙ.2.3. Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1.- Α.Ι.5.4. 
 
 

 

Β.ΙΙΙ.  Κρίνουν και 
αξιολογοφν  το κείμενο που 
παριγαγαν. 

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Ορκογραφία, ςτίξθ, ςφνταξθ, επάρκεια περιεχομζνου, 

δομι/οργάνωςθ κειμζνου, πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν 
ςτοιχείων 

Β.ΙΙΙ.3. Επαναδιατφπωςθ και κατάλθξθ ςε βελτιωμζνο  κείμενο, με βάςη τουσ άξονεσ αξιολόγηςησ 
Β.ΙΙΙ.1. 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ - Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΚΑΣΑΝΟΗΗ  -  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  

Π  Ε  Ρ  Ι  Γ  Ρ  Α  Φ  Η 

Δείκτεσ Επιτυχίασ  
        Γενικόσ                                   Ειδικοί 

Δείκτεσ Επάρκειασ 
Διδακτζα 

 
Α.     Κ    α    τ    α    ν    ό     θ    ς    θ 

 

Α.  Οι μακθτζσ  
κατανοοφν 
γραπτά κείμενα  
ςτα οποία 
περιγράφονται 
φυςικά ι άλλα 
φαινόμενα, 
πειράματα, 
ςυμβάντα, 
προςωπικζσ 
εμπειρίεσ και 
βιογραφικά 
ςθμειϊματα, 
αξιολογϊντασ 
τθν 
αποτελεςματικό-
τθτα των ειδϊν 
τθσ περιγραφισ 
ςε κείμενα 
αφθγθματικά. 

 
 

   

Οι μακθτζσ: 
 Α.Ι.  Κατανοοφν το 
περιεχόμενο ενόσ 
κειμζνου, τοποκετϊντασ 
το  ςτο επικοινωνιακό 
και κοινωνιο-
πολιτιςμικό του 
πλαίςιο.                                                               

 
 
 
 

 

  
A.Ι.1. Διαβάηουν κείμενα, 
ςιωπθρά ι μεγαλόφωνα, με 
ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.1.1.  ωςτι άρκρωςθ φκόγγων,  λζξεων, φράςεων. 
Α.Ι.1.2   Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο για αναγνωςτικι ευχζρεια. 
Α.Ι.1.3.  Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ: Τελεία, κόμμα, άνω τελεία, καυμαςτικό, ερωτθματικό κ.ά. 
Α.Ι.1.4. Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ , ανάλογα με το κειμενικό είδοσ. 

 
Α.Ι.2. Επιςθμαίνουν το γενικό                            
κζμα του κειμζνου, 
διαςυνδζοντασ  κειμενικά 
και εξωκειμενικά ςτοιχεία. 

 
Α.Ι.2.1.  Σοποκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχισ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν ευρφτερθ 

κεματολογία  που ανικει. Ενδεικτικά: Ταξίδια ςτον πραγματικό / φανταςτικό κόςμο, 
περιθγιςεισ,  φυςικό περιβάλλον, οικογζνεια, βία - παραβατικότθτα, επάγγελμα, Μ.Μ.Ε.-
διαδίκτυο,  ακλθτιςμόσ 

Α.Ι.2.2.  Κειμενικά ςτοιχεία,  ενδεικτικά και ανάλογα με το κειμενικό είδοσ:              

 Σίτλοσ: Κυριολεκτικόσ, μεταφορικόσ, ςυμβολικόσ 

 Τπότιτλοσ: Συμπλιρωςθ/διαςαφινιςθ του τίτλου. 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε A.I.5.1. – A.I.5.4. 
Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά, βλζπε Α.Ι.3.2. – Α.Ι.3.3 

  
Α.Ι.3. Εντοπίηουν το 
επικοινωνιακό και 

 
Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδοσ – βαςικά χαρακτθριςτικά - λειτουργίεσ 
Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίςιο: Παράγοντεσ επικοινωνίασ – πομπόσ, δζκτθσ, μινυμα – μζςο –    
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κοινωνιοπολιτιςμικό 
πλαίςιο. 
 

επικοινωνιακι περίςταςθ – ςυνκικεσ επικοινωνίασ 
  Α.Ι.3.3.  Ιςτορικότθτα του κειμζνου: Πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, το  ευρφτερο ιςτορικό -  

κοινωνικό -  πολιτικό - πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, πραγματολογικζσ αναφορζσ 
για τον χϊρο – χρόνο - τα πρόςωπα - γεγονότα. 

  
Α.Ι.4. Εντοπίηουν  τισ 
πλθροφορίεσ,  τισ αξιολογοφν 
και  προςλαμβάνουν το 
κεντρικό νόθμα του 
κειμζνου, εφαρμόηοντασ  και 
ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ 
γραπτοφ λόγου. 
 

 
 Α.Ι.4.1.  τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν: 

 θμειϊςεισ, υπογραμμίςεισ (κατά τθ διάρκεια τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ) 

 Ερωτιςεισ κλειςτοφ (π.χ. ανάκλθςθ πλθροφορίασ) και ανοικτοφ τφπου (π.χ. αξιολόγθςθ/ 
ςφγκριςθ  πλθροφοριϊν)    

 Πολλαπλζσ αναγνϊςεισ (ενδεικτικά:  ςιωπθρι επιλεκτικι ανάγνωςθ, μεγαλόφωνθ 
ανάγνωςθ, δεφτερθ ανάγνωςθ) 

 Προφορικι αναδιιγθςθ περιεχομζνου 

 Γραπτι/προφορικι  περίλθψθ με ζμφαςθ ςε εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία  

 Εννοιολογικοί χάρτεσ και νοθτικζσ εικόνεσ (παραδείγματα – δθμιουργία)  
Α.Ι.4.2. θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν 

 Κειμενικόσ  τφποσ τθσ αφιγθςθσ  που ςυνυπάρχει ςτο κείμενο 

 Θεματικό λεξιλόγιο ι/και εξειδικευμζνθ ορολογία,  λζξεισ/φράςεισ – κλειδιά  

 Νοθματικζσ ενότθτεσ κειμζνου – Θεματικοί άξονεσ ενοτιτων  - τίτλοι ενοτιτων  

 Παράγραφοι κάκε ενότθτασ – Δομικά ςτοιχεία παραγράφου  – Θεματικά κζντρα 
παραγράφων - πλαγιότιτλοι  

Α.Ι.4.3.  Δεξιότθτεσ  για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου   

 υμφραηόμενα, ετυμολογία, ςυνϊνυμα - αντϊνυμα  

 Χριςθ Λεξικϊν και πθγϊν αναφοράσ  
Α.Ι.4.4.  χζςθ  πλθροφοριϊν με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ 
                (ςυμφωνία/αντιφατικότθτα), τεκμθρίωςθ, αιτιολόγθςθ, αποδεκτικότθτα 
 Α.Ι.4.5.  Έννοιες: oρκότθτα, εγκυρότθτα πλθροφοριϊν, εννοιολογικόσ χάρτθσ, νοθτικι εικόνα, 

ςυμφραηόμενα, ετυμολογία, ςυνϊνυμα, αντϊνυμα. 

 
Α.Ι.5. Αξιοποιοφν τα μθ 
γλωςςικά ςτοιχεία για να 
προςλάβουν το κεντρικό 
νόθμα του κειμζνου.   

 
Α.Ι.5.1.     Πολυτροπικότθτα – οπτικοποίθςθ κειμζνου - Eικόνεσ, φωτογραφίεσ , ςχζδια,  ποικίλα 

γραφιματα  κ.λπ. και το πλθροφοριακό/ ςυναιςκθματικό/ ιδεολογικό φορτίο τουσ.   
Α.Ι.5.2.    Χρϊματα,  μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ. 
Α.Ι.5.3.    Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο. 
Α.Ι.5.4.    Ζννοιεσ: Ενδεικτικά και ςφμφωνα με το κειμενικό είδοσ: Πρϊτο πλάνο, φόντο, άποψθ, 

προοπτικι 

 
Α.Ι.6. Εξάγουν 

 
Α.Ι.6.1.    Υφοσ και κειμενικό είδοσ, ςχζςθ επικοινωνοφντων, κζμα, περίςταςθ επικοινωνίασ. 
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ςυμπεράςματα για το 
κεντρικό νόθμα του κειμζνου 
με αναφορά ςτον ςκοπό και  
το φφοσ του κειμζνου. 

Α.Ι.6.2.  Σρόποι ανίχνευςθσ του φφουσ: λεξιλόγιο,  ςχιματα λόγου, ςφνταξθ,  εγκλίςεισ, χριςθ 
ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ προςϊπου, μθ γλωςςικζσ ςθμειωτικζσ επιλογζσ. 

Α.Ι.6.3.   Πικανόσ ςκοπόσ: ενθμζρωςθ,  ψυχαγωγία, πεικϊ, εξυπθρζτθςθ πρακτικϊν αναγκϊν κ.ά. 
Α.Ι.6.4.   Μζςα ανίχνευςθσ του ςκοποφ: ο τίτλοσ, τόποσ, χρόνοσ, μζςο δθμοςίευςθσ του κειμζνου, θ 

άποψθ  που εκφράηεται/υποςτθρίηεται, το λεξιλόγιο, θ ςφνταξθ, το φφοσ, πικανζσ ρθτζσ 
δθλϊςεισ ςτο κείμενο. 

Α.Ι.6.5.   Γενικζσ διαπιςτϊςεισ που προκφπτουν με ςυςχζτιςθ: 

 τοιχείων του κειμζνου μεταξφ τουσ  

 Υφουσ ςκοποφ, κζματοσ, επικοινωνιακοφ πλαιςίου, βλζπε Α.Ι.2 – Α.Ι.3. 
Α.Ι.6.6.    Ζννοιεσ: Ύφοσ, τυπικό, οικείο, ουδζτερο κ.ά. 
 

 
Α.Ι.7. Σοποκετοφνται κριτικά 
με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ 
προςωπικισ άποψθσ ςε 
ςχζςθ με νοιματα που 
προβάλλονται ι 
υπονοοφνται ςτο κείμενο  

 
Α.Ι.7.1.  Θζςεισ /αντι κζςεισ που προβάλλονται ςτο ίδιο κείμενο 
Α.Ι.7.2.  Θζςεισ/αντι-κζςεισ ςε ςυνεξεταηόμενα κείμενα 
Α.Ι.7.3.  Θζςεισ/αντι-κζςεισ κειμζνου - αναγνϊςτθ  
Α.Ι.7.4.  Ελεφκερθ διερεφνθςθ ( διακεματικι εργαςία, μελζτθ βιβλιοκικθσ, εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, ςυνεντεφξεισ, χριςθ ΣΠΕ, χριςθ πθγϊν κ.ά.) 

 

Α.ΙΙ. Κατανοοφν τθ 
μορφι του κειμζνου 
μζςα από τθν  οργάνωςθ 
του  λόγου ςε επίπεδο 
κειμζνου, πρόταςθσ, 
λζξθσ.  

 

 
Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίηουν και 
κατανοοφν τθν οργάνωςθ 
του λόγου, τόςο ςε επίπεδο 
κειμζνου, όςο και ςε επίπεδο 
παραγράφου ςτα είδθ τθσ 
περιγραφισ. 

 
Α.ΙΙ.1.1. Εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Αϋ  Γυμναςίου, A.ΙΙ.1.2. - 

Α.ΙΙ.1.3. 
Α.ΙΙ.1.2.  Οργανωτικά πρότυπα περιγραφισ, βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Αϋ  Γυμναςίου, Α.ΙΙ.1.4. 
Α.ΙΙ.1.3. Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου: Οριςμόσ, διαίρεςθ,  ςφγκριςθ – αντίκεςθ  
 

 

 
Α.ΙΙ.2. (Ανα)γνωρίηουν  και 
αξιολογοφν τον τρόπο που τα  
εκφραςτικά μζςα  και άλλα 

Α.ΙΙ.2.1   Γλωςςικά ςτοιχεία των ειδϊν τθσ περιγραφισ, βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αϋ Γυμναςίου, Α.ΙΙ.2.1. 
Α.ΙΙ.2.2. Εκφραςτικά μζςα: υπερβατό, ζμφαςθ, επανάλθψθ, ειρωνεία, εικόνεσ  (οπτικζσ, θχθτικζσ) 
                  και  λειτουργία τουσ (παραςτατικότθτα, ζμφαςθ, ηωντάνια κ.ά.)   
Α.ΙΙ.2.3. Όροι μεταγλϊςςασ:  Εκφραςτικά μζςα, υπερβατό, ζμφαςθ, επανάλθψθ, ειρωνεία. 
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γλωςςικά ςτοιχεία 
αναδεικνφουν το αντικείμενο  
τθσ περιγραφισ. 

 
   
 
 

Α.ΙΙ.3. Κατανοοφν 
/εμβακφνουν ςτθ ςθμαςία 
των λζξεων, εφαρμόηοντασ  
τεχνικζσ ανάλυςισ τουσ. 
(φνκεςθ) 
 

Α.ΙΙ.3.1.  Σρόποι φνκεςθσ: α. Με αχϊριςτα μόρια (προκθματοποίθςθ) β. Με τθν ζνωςθ δφο ι 
περιςςότερων λζξεων -  Διάκριςθ τθσ Λζξθσ από το Μόριο (Οι Προκζςεισ είναι λζξεισ -  
χρθςιμοποιοφνται αυτόνομα ςτθ Σφνταξθ - και όχι μόρια).  

Α.ΙΙ.3.2.  Προκζςεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ και τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ  
Α.ΙΙ.3.3.  Μόρια, λόγια και λαϊκά 
Α.ΙΙ.3.4.  Γραμματικι ταυτότθτα των λζξεων που ενϊνονται (επίκετα, ουςιαςτικά, προκζςεισ, 

επιρριματα, αρικμθτικά) και γραμματικι ταυτότθτα τθσ ςφνκετθσ λζξθσ. 
Α.ΙΙ.3.5.   Η μορφι των ςφνκετων λζξεων  - το ςυνδετικό φωνιεν  
Α.ΙΙ.3.6.   Η ςθμαςία των ςφνκετων λζξεων (παρατακτικά, προςδιοριςτικά, κτθτικά, αντικειμενικά) 
Α.ΙΙ.3.7.   Σονιςμόσ των ςφνκετων λζξεων 
Α.ΙΙ.3.8.   Παραςφνκετεσ λζξεισ  
Α.ΙΙ.3.9.   Πολυλεκτικά ςφνκετα 
Α.ΙΙ.3.10. Γνιςια φνκεςθ  -   Καταχρθςτικι φνκεςθ 
Α.ΙΙ.3.11.  Όροι τθσ μεταγλϊςςασ τθσ φνκεςθσ:  ςφνκεςθ, μόρια λαϊκά – λόγια, παραςφνκετα, 

πολυλεκτικά ςφνκετα. 

 
Α.ΙΙ.4. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τον τρόπο με τον 
οποίο ςυγκεκριμζνα 
μορφοςυντακτικά 
φαινόμενα   υποςτθρίηουν 
τθν περιγραφι, 
διαμορφϊνοντασ το φφοσ και 
αποδίδοντασ  ςαφινεια και 
ακρίβεια ςτθν περιγραφι. 
 
 

 
Α.ΙΙ.4.1. Επίκετα:  Οριςμόσ – Mορφι -  Λειτουργία 

 Μορφι  - Παρακετικά επικζτων, μετοχϊν  
- Σχθματιςμόσ: Βακμοί επικζτου, τρόποι ςχθματιςμοφ, καταλιξεισ 

Ανϊμαλα παρακετικά, ελλειπτικά παρακετικά, επίκετα χωρίσ παρακετικά        
- Τονιςμόσ: Οξφτονα, παροξφτονα, προπαροξφτονα - Ουςιαςτικοποιθμζνα επίκετα  
- Ορκογραφία       

 Λειτουργία  
- Aπόδοςθ χαρακτθριςτικϊν και ιδιοτιτων ςτα ουςιαςτικά (ςαφινεια, ακρίβεια κ.ά.) 
- Ζνδειξθ τθσ υποκειμενικισ ςτάςθσ/πρόκεςθσ του ςυντάκτθ.   
- Η ςφγκριςθ και γενικά οι βακμοί των επικζτων  ωσ τρόποσ και μζςο ακριβοφσ και 

παραςτατικισ περιγραφισ 
Α.ΙΙ.4.2.  Επιρριματα:  Οριςμόσ –Μορφι -  Λειτουργία  

 Μορφι     Παρακετικά επιρρθμάτων  

 Λειτουργία 
- Η ςφγκριςθ και γενικά οι βακμοί των επιρρθμάτων  ωσ τρόποσ και ωσ μζςο περιγραφισ 
- Τα τοπικά  επιρριματα δίνουν τον απαραίτθτο προςανατολιςμό ςτον χϊρο,  ενϊ άλλα 

είδθ δίνουν προςωρινζσ ιδιότθτεσ ςτα ουςιαςτικά. 
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Α.ΙΙ.4.3.  Αντωνυμίεσ   

 Μορφι:  
Είδθ: Προςωπικζσ*,  δεικτικζσ, κτθτικζσ , ερωτθματικζσ 
Σθμαςία, Κλίςθ  
 *Αδφνατοι τφποι τθσ προςωπικισ αντωνυμίασ και διάκριςι τουσ από τα άρκρα. 
Συντακτικόσ ρόλοσ: Υποκείμενο, αντικείμενο, κατθγοροφμενο, επεξιγθςθ 

 Λειτουργία: 
- Συμβάλλουν  ςτθ ςυνοχι του κειμζνου, αντικακιςτϊντασ μια λζξθ ι φράςθ που 

προθγικθκε, με ςκοπό να δϊςει ζμφαςθ ι να δθμιουργιςει αντίκεςθ κ.ά. 
- θ επιλογι αϋ, βϋ ι γϋ προςϊπου ενικοφ ι πλθκυντικοφ αρικμοφ ςτισ προςωπικζσ και 

κτθτικζσ αντωνυμίεσ παραπζμπει ςε ςυγκεκριμζνεσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ (φανερϊνει 
διαφορετικοφσ βακμοφσ οικειότθτασ και ιςχφοσ). Για παράδειγμα, θ χριςθ του γϋ 
προςϊπου μπορεί να είναι ζνασ γλωςςικόσ τρόποσ διατιρθςθσ τθσ κοινωνικισ 
απόςταςθσ, ενϊ θ χριςθ του αϋ πλθκυντικοφ μπορεί να είναι ζνασ γλωςςικόσ τρόποσ 
ςυμβολικισ παραπομπισ ςε οικειότθτα ι αλλθλεγγφθ.    

 Α.ΙΙ.4.4.  Ριματα  

 Λειτουργία: 
- Ριματα τρίτου προςϊπου λειτουργοφν για τθν απόκρυψθ, τθν αποςιϊπθςθ και τθ 

μείωςθ βακμοφ ςυμμετοχισ του υποκειμζνου 
- Χριςθ παρελκοντικϊν χρόνων προςδίδει ρομαντικι διάκεςθ φυγισ ςτο παρελκόν) και 

μελλοντικοφσ χρόνουσ (τόνο ελπίδασ, απειλισ ι αβεβαιότθτασ), διακζςεισ, εγκλίςεισ  
 Α.ΙΙ.4.5. Επικετικοί -  Κατθγορθματικοί – Επιρρθματικοί προςδιοριςμοί   

- Επικετικοί προςδιοριςμοί (επίκετα, αντωνυμίεσ, αρικμθτικά, μετοχζσ, επιρριματα, 
προκετικζσ φράςεισ) για απόδοςθ μόνιμων ιδιοτιτων – μονόπτωτοι - ετερόπτωτοι 

- Κατθγορθματικοί προςδιοριςμοί (επίκετα, μετοχζσ) για απόδοςθ παροδικϊν ιδιοτιτων 
- Επιρρθματικοί προςδιοριςμοί (τόπου, χρόνου κ.ά.) 
- Ετερόπτωτοι προςδιοριςμοί (ουςιαςτικά ςε γενικι και αιτιατικι) για απόδοςθ 

ιδιότθτασ, αξίασ κ.ά. 
Γενικότερθ λειτουργία προςδιοριςμϊν: Σαφινεια, ακρίβεια, ηωντάνια, αμεςότθτα και 
παραςτατικότθτα ςτθν περιγραφι. 

Α.ΙΙ.4.6.  Όροι μεταγλϊςςασ για όλα τα μορφοςυντακτικά φαινόμενα: Επίκετα, επιρριματα, 
βακμοί επικζτου ι παρακετικά, κετικόσ, ςυγκριτικόσ, απόλυτοσ /ςχετικόσ υπερκετικόσ, 
μονολεκτικά, περιφραςτικά, αντωνυμίεσ, επικετικοί -  κατθγορθματικοί – επιρρθματικοί 
προςδιοριςμοί   

 

Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν τo 
 
A.ΙΙΙ.1.  Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Eπάρκεια πλθροφοριακοφ/νοθματικοφ περιεχομζνου, 

δομι-οργάνωςθ κειμζνου, πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ – 
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κείμενο και τθν  
αποτελεςματικότθτα τθσ 
ενςωματωμζνθσ ς’  αυτό 
περιγραφισ  ςε κείμενα 
αφιγθςθσ. 

φφουσ  - επικοινωνιακισ  περίςταςθσ – γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν  επιλογϊν. 
Α.ΙΙΙ.2. Αποτελεςματικότθτα του κειμζνου με βάςθ τθν αξιοποίθςθ τθσ  περιγραφισ ςτθν αφιγθςθ. 

 Ρόλοσ  τθσ Περιγραφισ ςε αφθγθματικό  κείμενο: φωτίηει τθν αφιγθςθ, βοθκά ςτθ 
μετάβαςθ από ζνα αφθγθματικό μζροσ ςε άλλο, επιβραδφνει  τθ δράςθ και  προκαλεί 
αναμονι  και αγωνία, προςφζρει αιςκθτικι απόλαυςθ ςτον αναγνϊςτθ. 

Β.     Π      α      ρ      α      γ      ω      γ      ι 
 

Β. Οι μακθτζσ 
παράγουν 
περιγραφικά  
κείμενα  ςτα 
οποία θ 
περιγραφι 
ςυνυπάρχει με 
τθν  αφιγθςθ 
(αφθγθματικι 
περιγραφι) ςε 
ποικίλα 
κειμενικά είδθ. 

 

Οι μακθτζσ:   
Β.Ι. Παράγουν μικτό 
περιγραφικό κείμενο 
αφθγθματικισ 
περιγραφισ, 
τοποκετϊντασ το  ςε 
ςυγκεκριμζνο 
επικοινωνιακό  πλαίςιο.  

 
Β.Ι. Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν εμπειριϊν (ςυμμετοχι ςτα 

ςχολικά/κοινοτικά κοινωνικά δρϊμενα για ενθμζρωςθ, διαμαρτυρία πρόςκλθςθ κ.ά.) 
 
 
  

 
Β.Ι.1. Επιλζγουν το κατάλλθλο 
για τθν επικοινωνιακι ανάγκθ 
κειμενικό είδοσ και αξιοποιοφν 
τθν περιγραφι για να 
ςυμπλθρϊςουν τθν αφιγθςθ   
του κζματοσ. 

 
Β.Ι.1.1. Ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν με ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ, που κα μποροφςαν να 

υποςτθρίξουν τθ ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι ανάγκθ  (ενδεικτικά: βιογραφικό 
ςθμείωμα, πείραμα  κ.ά.) - κανόνεσ,  ςυμβάςεισ και τεχνικζσ τουσ. 

 
Β.Ι.2. Επιλζγουν τισ 
πλθροφορίεσ  που είναι  
ςθμαντικζσ για να τισ 
αναπτφξουν  περιςςότερο, 
ποιεσ λιγότερο και ποιεσ κα 
παραλείψουν, ϊςτε να 
εξυπθρετοφν τον ςκοπό. 

 
Β.Ι.2.1. Περιεχόμενο  Βαςικζσ  – δευτερεφουςεσ  πλθροφορίεσ /ιδζεσ ςχετικζσ με τθν ιδιαίτερθ 

πτυχι του κζματοσ, όπωσ κακορίςτθκε από τθν επικοινωνιακι ανάγκθ.  
Β.Ι.2.2.  κοπόσ,  βλζπε Α.Ι.6.4. – Α.Ι.6.5.  
Β.Ι.2.3. α. χεδιαςμόσ :  τοχοκεςία, γζννθςθ ιδεϊν, οργάνωςθ,  
              β. καταγραφι  
              γ. ανάπτυξθ. 
 
 
 

 
Β.Ι.3. Διαμορφϊνουν το 

 
Β.Ι.3.1.   Υφοσ, βλζπε Α.Ι.6.1. – Α.Ι.6.3. 
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κατάλλθλο  φφοσ. 

 
Β.Ι.4. Χρθςιμοποιοφν το 
κατάλλθλο κεματικό λεξιλόγιο 
ι και εξειδικευμζνθ ορολογία. 

 
Β.Ι.4.1. Λεξιλόγιο, βλζπε Α.Ι.4.2.  
 
 

 

Β.ΙΙ. Οργανϊνουν τον λόγο 
ςε επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ. 

 

 
Β.ΙΙ.1. Οργανϊνουν τον γραπτό 
τουσ λόγο τόςο ςε επίπεδο 
κειμζνου όςο και ςε επίπεδο 
παραγράφου, ακολουκϊντασ 
τα οργανωτικά  πρότυπα τθσ 
περιγραφισ. 
 

 
Β.ΙΙ.1.1.Εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία,  βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Αϋ  Γυμναςίου, A.ΙΙ.1.2. - 

Α.ΙΙ.1.3.   
B.ΙΙ.1.2. Οργανωτικά πρότυπα περιγραφισ, βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Αϋ  Γυμναςίου, Α.ΙΙ.1.4. 
Β.ΙΙ.1.3.  Χαρακτθριςτικά  γνωρίςματα  των ειδϊν τθσ περιγραφισ, βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Αϋ  

Γυμναςίου Α.ΙΙ.1.5.    
Α.ΙΙ.1.4. Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου,  βλζπε Α.ΙΙ.1.3. 

 
Β.ΙΙ.2. Αξιοποιοφν  γλωςςικά 
και μθ γλωςςικά ςτοιχεία, 
ϊςτε να δθμιουργιςουν μια 
ςαφι, παραςτατικι 
περιγραφι. 

 
Β.ΙΙ.2.1. Εκφραςτικά μζςα – γλωςςικά ςτοιχεία,  βλζπε Α.ΙΙ.2.2. και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γυμναςίου, 

Α.ΙΙ.2.1.    
Β.ΙΙ.2.2. Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ, βλζπε Α.ΙΙ.4.1. - Α.ΙΙ.4.5. 
Β.ΙΙ.2.3. Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.5.1. 
 

 

Β.ΙΙΙ.  Κρίνουν, αξιολογοφν 
και βελτιϊνουν το κείμενο 
που παριγαγαν. 

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Ορκογραφία, ςτίξθ, ςφνταξθ, επάρκεια περιεχομζνου, δομι-

οργάνωςθ κειμζνου, πλθρότθτα-καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ -  φφουσ - 
επικοινωνιακισ περίςταςθσ – γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν επιλογϊν 

Β.ΙΙΙ.2. Αποτελεςματικότθτα του κειμζνου με βάςθ τθν αξιοποίθςθ τθσ περιγραφισ ςε κείμενο με 
αφιγθςθ,  βλζπε  Α.ΙΙΙ.2. 

Β.ΙΙΙ.3. Επαναδιατφπωςθ  ςε βελτιωμζνο  κείμενο, με βάςθ τουσ άξονεσ αξιολόγθςθσ Β.ΙΙΙ.1. – 
Β.ΙΙΙ.2. 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Γϋ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΚΑΣΑΝΟΗΗ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Α Φ Η Γ Η  Η 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

             Γενικόσ                                         Ειδικοί 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Διδακτζα 

 
Α.    Κ  α  τ  α  ν  ό  θ  ς  θ 

 
Α.  Οι μακθτζσ 
κατανοοφν γραπτά 
επιχειρθματολογικά 
κείμενα ςε ποικίλα 
κειμενικά είδθ / 
τφπουσ, ςτα οποία 
εμπεριζχονται  
αφθγιςεισ. 
 

 
Οι μακθτζσ: 
Α.Ι.  Κατανοοφν το 
περιεχόμενο ενόσ κειμζνου, 
τοποκετϊντασ το ςτο 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό του 
πλαίςιο. 

 

 
Α.Ι.1.  Διαβάηουν ςιωπθρά ι 
μεγαλόφωνα, με ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.1.1.  ωςτι άρκρωςθ φκόγγων, λζξεων, φράςεων  
Α.Ι.1.2.  Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο ςτθν αναγνωςτικι ευχζρεια 
Α.Ι.1.3.  Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ: τελεία, κόμμα, άνω τελεία, καυμαςτικό κ.ά. 
Α.Ι.1.4. Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ 

 
Α.Ι.2.  Επιςθμαίνουν το γενικό κζμα 
του κειμζνου, διαςυνδζοντασ 
κειμενικά και εξωκειμενικά 
ςτοιχεία. 
 

 
Α.Ι.2.1.  Σοποκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχισ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν ευρφτερθ 

κεματολογία που ανικει.  Ενδεικτικά: Ελλθνικι γλϊςςα και γλϊςςεσ του κόςμου, 
Ελλάδα-Κφπροσ -Αλφτρωτοσ Ελλθνιςμόσ, ρατςιςμόσ, ειρινθ - πόλεμοσ, οικουμενικζσ 
αξίεσ, κζατρο και κζματα τθσ επικαιρότθτασ. 

Α.Ι.2.2. Κειμενικά ςτοιχεία, ενδεικτικά και ανάλογα με το κειμενικό είδοσ: 

 Σίτλοσ/ υπότιτλοσ: κυριολεκτικόσ, μεταφορικόσ, ςυμβολικόσ (διαςαφινιςθ εννοιϊν) 

 Τπότιτλοσ: υμπλιρωςθ / διαςαφινιςθ του τίτλου 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1.-Α.ι.5.4. 
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Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.3.1- Α.1.3.3. 

 
Α.Ι.3. Εντοπίηουν το επικοινωνιακό 
και κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο. 

 
Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδοσ – βαςικά χαρακτθριςτικά – λειτουργίεσ 
Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίςιο: παράγοντεσ επικοινωνίασ -  πομπόσ, δζκτθσ, μινυμα  - μζςο- 

επικοινωνιακι περίςταςθ - ςυνκικεσ επικοινωνίασ 
Α.Ι.3.3.  Ιςτορικότθτα του κειμζνου: πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, το ευρφτερο ιςτορικό, 

κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, πραγματολογικζσ 
αναφορζσ για τον χϊρο, τον χρόνο, τα πρόςωπα και τα γεγονότα. 

  
Α.Ι.4.   Εντοπίηουν τισ πλθροφορίεσ, 
τισ αξιολογοφν και προςλαμβάνουν 
το κεντρικό νόθμα του κειμζνου, 
εφαρμόηοντασ και ςτρατθγικζσ 
κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου. 

 
Α.Ι.4.1.  τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν και δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν, 

ενδεικτικά: 

 Πολλαπλζσ αναγνϊςεισ (ςιωπθρι, επιλεκτικι ανάγνωςθ, μεγαλόφωνθ, δεφτερθ 
ανάγνωςθ). 

 Ερωτιςεισ κλειςτοφ/ ανοικτοφ τφπου 

 Προφορικι αναδιιγθςθ  περιεχομζνου 

 Γραπτι / προφορικι περίλθψθ (με ζμφαςθ ςε εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία) 

 Εννοιολογικοί χάρτεσ, νοθτικζσ εικόνεσ 
Α.Ι.4.2.  θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν και δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν 

 Κειμενικοί τφποι που πικανό να ςυνυπάρχουν ςτο κείμενο  

 Θεματικό λεξιλόγιο - λζξεισ /φράςεισ - κλειδιά, εξειδικευμζνθ ορολογία 

 Νοθματικζσ ενότθτεσ – κεματικοί άξονεσ ενοτιτων, τίτλοι ενοτιτων 

 Παράγραφοι κάκε ενότθτασ - δομικά ςτοιχεία παραγράφου - κεματικά  κζντρα 
παραγράφων, πλαγιότιτλοι. 

Α.Ι.4.3.  Δεξιότθτεσ για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου ςε επίπεδο λζξθσ  

 υμφραηόμενα 

 Ετυμολογία, ςυνϊνυμα, αντϊνυμα 

 Χριςθ λεξικϊν και πθγϊν αναφοράσ 
Α.Ι.4.4.  χζςθ πλθροφοριϊν με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ (ςυμφωνία -

αντιφατικότθτα), τεκμθρίωςθ, αιτιολόγθςθ, αποδεκτικότθτα 
Α.Ι.4.5. Ζννοιεσ: ορθότητα, εγκυρότητα πληροφοριών, εννοιολογικόσ χάρτησ, νοητικζσ εικόνεσ, 

ςυνώνυμα, αντώνυμα, ετυμολογία κ.ά. 

 Α.Ι.5.  Αξιοποιοφν τα μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία για να προςλάβουν το 

Α.Ι.5.1.  Πολυτροπικότθτα – οπτικοποίθςθ κειμζνου - Εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ςχζδια, 
γραφιματα  κ.λπ. και το πλθροφοριακό / ςυναιςκθματικό /ιδεολογικό τουσ φορτίο.  
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γενικό νόθμα του κειμζνου. 
 

 

Α.Ι.5.2.  Χρϊματα, μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ 
Α.Ι.5.3.  Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν και εξωγλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο.  
Α.Ι.5.4.  Ζννοιεσ, ενδεικτικά και ςφμφωνα με το κειμενικό είδοσ: πρϊτο πλάνο, φόντο, άποψθ, 

προοπτικι, αντίςτιξθ 

 Α.Ι.6.  Εξάγουν ςυμπεράςματα για 
το κεντρικό νόθμα του κειμζνου με 
αναφορά ςτον ςκοπό και το φφοσ. 
 

Α.Ι.6.1. Υφοσ και κειμενικό είδοσ, ςχζςθ επικοινωνοφντων, κζμα, περίςταςθ επικοινωνίασ 
Α.Ι.6.2. Σρόποι ανίχνευςθσ  του φφουσ: λεξιλόγιο, ςχιματα λόγου, ςφνταξθ, εγκλίςεισ, χριςθ 

ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ προςϊπου, μθ γλωςςικζσ επιλογζσ 
Α.Ι.6.3.  Πικανόσ ςκοπόσ: Διδαχι, ψυχαγωγία, πεικϊ, εξυπθρζτθςθ πρακτικϊν αναγκϊν κ.ά. 
Α.Ι.6.4. Μζςα ανίχνευςθσ του ςκοποφ: ο τίτλοσ, τόποσ, χρόνοσ, το μζςο δθμοςίευςθσ, θ κφρια 

κζςθ που εκφράηεται / υποςτθρίηεται, το λεξιλόγιο, θ ςφνταξθ, το φφοσ, πικανζσ ρθτζσ 
δθλϊςεισ ςτο κείμενο. 

Α.Ι.6.5.  Γενικζσ διαπιςτϊςεισ που προκφπτουν με ςυςχζτιςθ: 

 ςτοιχείων του κειμζνου μεταξφ τουσ  

 Υφουσ, ςκοποφ, κζματοσ  και επικοινωνιακοφ πλαιςίου, βλζπε Α.Ι.2., Α.1.3. 
Α.Ι.6.6.  Ζννοιεσ: ορθότητα, εγκυρότητα πληροφοριών, φφοσ τυπικό, οικείο, ουδζτερο κ.ά. 

  
Α.Ι.7. Σοποκετοφνται κριτικά με 
ςτόχο τθ διαμόρφωςθ προςωπικισ 
άποψθσ, ςε ςχζςθ με νοιματα  που 
προβάλλονται ι υπονοοφνται ςτο 
κείμενο. 
 

 
Α.Ι.7.1.  Θζςεισ / αντικζςεισ που προβάλλονται ςτο κείμενο 
Α.Ι.7.2.  Θζςεισ – αντικζςεισ ςε ςυνεξεταηόμενα κείμενα 
Α.Ι.7.3.  Θζςεισ – αντικζςεισ  κειμζνου - αναγνϊςτθ 
Α.Ι.7.4.  Ελεφκερθ διερεφνθςθ (ενδεικτικά: διακεματικι εργαςία, μελζτθ βιβλίων –βιβλιοκικθσ, 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, ςυνεντεφξεισ, χριςθ ΣΠΕ, χριςθ πθγϊν κ.ά.). 

  
Α.ΙΙ.1. Κατανοοφν τθ μορφι 
του κειμζνου μζςα από τθν 
οργάνωςθ του λόγου ςε 
επίπεδο κειμζνου, πρόταςθσ, 
λζξθσ. 

 
Α.ΙΙ.1.1.  Κειμενικά είδθ  
Α.ΙΙ.1.2.  Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, βλζπε Αφήγηςη Α΄ 

Γυμναςίου, Α.ΙΙ.1.2. 
Α.ΙΙ.1.3.  Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.1.3., Αφήγηςη Α΄ Γυμναςίου, Α.ΙΙ.1.5. , Αφήγηςη 

Β΄ Γυμναςίου) 
Α.ΙΙ.1.4.  Είδθ αφιγθςθσ, βλζπε ΑΦΗΓΗΣΗ Α΄ Γυμναςίου, Α.ΙΙ.1.5. 
Α.ΙΙ.1.5.  Σεχνικζσ αφιγθςθσ, βλζπε ΑΦΗΓΗΣΗ Α΄ Γυμναςίου, Α.ΙΙ.1.6. 

  
Α.ΙΙ.2. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν  τα εκφραςτικά μζςα 

 
Α.ΙΙ.2.1.  Εκφραςτικά μζςα – Είδθ – λειτουργία, βλζπε ΑΦΗΓΗΣΗ Α΄ Γυμναςίου, Α.ΙΙ.2.1.   
Α.ΙΙ.2.2.  Γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε ΑΦΗΓΗΣΗ Α΄ Γυμναςίου, Α.ΙΙ.2.2. 
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και άλλα γλωςςικά ςτοιχεία  ςτθν 
αφιγθςθ. 

Α.ΙΙ.2.3.  Όροι μεταγλϊςςασ: μεταφορά, παρομοίωςη, ειρωνεία, ευθφσ και πλάγιοσ λόγοσ, 
εςωτερικόσ μονόλογοσ.  

 
Α.ΙΙ.3.  Κατανοοφν τθ ςθμαςία των 
λζξεων μζςα από τθν πολυςθμία 
και τθν παρωνυμία των λζξεων.  

 
Α.ΙΙ.3.1.  Πολυςθμία, παρωνυμία 
Α.ΙΙ.3.2.  Όροι τθσ μεταγλϊςςασ: πολυςθμία, παρωνυμία 
 

  
Α.ΙΙ.4. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τον τρόπο με τον 
οποίο ςυγκεκριμζνα 
μορφοςυντακτικά φαινόμενα  
οικοδομοφν νοιματα και 
διαμορφϊνουν το φφοσ τθσ 
αφιγθςθσ. 
 

 

 
Α.ΙΙ.4.1.  Δευτερεφουςεσ επιρρθματικζσ χρονικζσ  προτάςεισ 

 Μορφι 
- θμαςία:   Διλωςθ χρόνου 

- Σρόποσ ειςαγωγισ:   Χρονικοί ςφνδεςμοι 

- Ριματα εκφοράσ:  Χρόνοσ, ζγκλιςθ 

- Ριματα εξάρτθςθσ  

 Λειτουργία:  υμπλθρϊνουν το νόθμα του ριματοσ  τθσ κφριασ πρόταςθσ με 
πλθροφορίεσ για τον χρόνο και ζτςι φανερϊνεται θ χρονικι ςυνάφεια των 
γεγονότων τθσ κφριασ και δευτερεφουςασ πρόταςθσ 

Α.ΙΙ.4.2. Χρονικοί ςφνδεςμοι 
Α.ΙΙ.4.3. Χρονικά επιρριματα 
Α.ΙΙ.4.4. Επιρρθματικοί προςδιοριςμοί του χρόνου  
Α.ΙΙ.4.5. Ριματα, επιρρθματικζσ και ονοματικζσ φράςεισ, χρονικζσ μετοχζσ, επιρρθματικό 

κατθγοροφμενο προκετικζσ φράςεισ,  ωσ δείκτεσ του χρόνου.  
Α.ΙΙ.4.6. Ευκφσ και Πλάγιοσ λόγοσ  

 Αλλαγζσ από τον ευκφ ςτον πλάγιο λόγο: Πρόςωπα, εγκλίςεισ, χρόνοι ρθμάτων, 
πρόςωπα αντωνυμιϊν, επιρριματα: τοπικά, χρονικά  

 Λειτουργία: Ευκφσ λόγοσ για τθ διιγθςθ των γεγονότων και πλάγιοσ για τθ μετάδοςθ 

λεγομζνων θρϊων με πλάγιο τρόπο. Η επιλογι των ρθμάτων εξάρτθςθσ 
φανερϊνει τθν υποκειμενικι ςτάςθ/οπτικι γωνία του ςυντάκτθ. 
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Α.ΙΙΙ.1. Αξιολογοφν το γραπτό 
κείμενο και τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ 
ενςωματωμζνθσ  ςϋαυτό 
ιςτορικισ αφιγθςθσ. 

 
Α.ΙΙΙ.1.1.  Κριτιρια αξιολόγθςθσ κειμζνου: Eπάρκεια περιεχομζνου, δομι-οργάνωςθ κειμζνου, 

πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, μθ γλωςςικζσ επιλογζσ, ςυνάφεια ςκοποφ – 
φφουσ  -  επικοινωνιακισ περίςταςθσ  -  γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν επιλογϊν. 

Α.ΙΙΙ.1.2. Κριτιρια αξιολόγθςθσ αφιγθςθσ ωσ μζςο πεικοφσ   Η ςυνάφεια  του είδουσ τθσ 
αφιγθςθσ και κειμενικοφ είδουσ, ο ςκοπόσ/πρόκεςθ του ςυντάκτθ. 

Β.    Π α ρ α γ ω γ ι 

 
Β.  Οι μακθτζσ 
παράγουν γραπτά 
αφθγθματικά 
κείμενα ςε ποικίλα 
κειμενικά 
είδθ/τφπουσ, τα 
οποία να 
εμπεριζχουν 
ιςτορικι αφιγθςθ. 

 

Οι μακθτζσ:  
Β.Ι. Παράγουν αφθγθματικό 
κείμενο τοποκετϊντασ το ςε 
ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό 
και κοινωνιοπολιτιςμικό 
πλαίςιο. 

 

Β.Ι.1 Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν εμπειριϊν. 

 

 
Β.Ι.1.Επιλζγουν το κατάλλθλο για 
τθν επικοινωνιακι περίςταςθ 
κειμενικό είδοσ.  

 
Β.Ι.1.1. Ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν με ςυγκεκριμζνεσ κειμενικζσ λειτουργίεσ που κα 

μποροφςαν να υποςτθρίξουν τθ ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι ανάγκθ  (ενδεικτικά 
επιςτολι, άρκρο, ομιλία) - κανόνεσ –ςυμβάςεισ –τεχνικζσ τουσ 

 
Β.Ι.2. Επιλζγουν τισ πλθροφορίεσ 
εκείνεσ που είναι ςθμαντικζσ για να 
τισ αναπτφξουν περιςςότερο,  ποιεσ 
λιγότερο και ποιεσ κα 
παραλείψουν, ϊςτε να επιτευχκεί ο 
ςκοπόσ. 

 
Β.1.2.1. Περιεχόμενο (Κφριεσ – δευτερεφουςεσ πλθροφορίεσ / ιδζεσ ςχετικζσ με το κζμα όπωσ 

κακορίςτθκε από τθν επικοινωνιακι ανάγκθ) 
Β.Ι.2.2. (α) χεδιαςμόσ: τοχοκεςία, γζννθςθ ιδεϊν, οργάνωςθ (δόμθςθ) 
              (β) καταγραφι 
              (γ) ανάπτυξθ  

 
Β.ΙΙ.2. Επιλζγουν και αξιοποιοφν τα 
κατάλλθλα γλωςςικά  και μθ 
γλωςςικά ςτοιχεία για τθν αφιγθςθ 

 
Β.ΙΙ.2.1.  Εκφραςτικά μζςα,  βλζπε  Α.ΙΙ.2.1.-Α.ΙΙ.2.2. 
Β.ΙΙ.2.2.  Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ, βλζπε Α.ΙΙ.4.1-Α.ΙΙ.4.2. 
Β.ΙΙ.2.3.  Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1.-Α.Ι.5.4. 
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Β.III.  Κρίνουν, αξιολογοφν και 
βελτιϊνουν το κείμενό τουσ. 

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: ορκογραφία, ςτίξθ, ςφνταξθ, επάρκεια 

περιεχομζνου, δομι-οργάνωςθ κειμζνου, πλθρότθτα-καταλλθλότθτα λεξιλογίου, 
ςυνάφεια ςκοποφ -  φφουσ - επικοινωνιακισ περίςταςθσ - γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν 
επιλογϊν. 

Β.ΙΙΙ.2. Αποτελεςματικότθτα τθσ επιχειρθματολογίασ με βάςθ τθν αξιοποίθςθ  τθσ αφιγθςθσ 
ωσ μζςο πεικοφσ. 

Β.ΙΙΙ.3. Επαναδιατφπωςθ και κατάλθξθ ςε βελτιωμζνο  κείμενο, με βάςη τουσ άξονεσ 
αξιολόγηςησ Β.ΙΙΙ.1. 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Γϋ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΚΑΣΑΝΟΗΗ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
 

      Γενικόσ                              Ειδικοί       

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 

Διδακτζα 

 
Α.    Κ    α    τ    α    ν    ό    θ    ς    θ 

 
Α. Οι μακθτζσ 
κατανοοφν 
γραπτά  
κείμενα 
επιχειρθμα-
τολογίασ, 
ενταγμζνα ςε 
διάφορα 
κειμενικά 
είδθ/κειμενι-
κοφσ τφπουσ, 
ςτα οποία  
υποςτθρίηοντ
αι/αντικροφον
ται  γνϊμεσ, 
απόψεισ, 
κρίςεισ για 
διάφορα 
κζματα. 
 

 
Οι μακθτζσ: 
 Α.Ι. Kατανοοφν το 
περιεχόμενο ενόσ 
κειμζνου, τοπο-
κετϊντασ το  ςτο 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό 
του πλαίςιο. 

 

 
A.Ι.1. Διαβάηουν ςιωπθρά ι 
μεγαλόφωνα, με ευχζρεια 
και εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.1.1.  ωςτι άρκρωςθ φκόγγων,  λζξεων, φράςεων. 
Α.Ι.1.2   Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο για αναγνωςτικι ευχζρεια. 
Α.Ι.1.3.  Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ: τελεία, κόμμα, άνω τελεία, καυμαςτικό, ερωτθματικό κ.ά. 
Α.Ι.1.4. Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ , ανάλογα με το κειμενικό είδοσ 

 
Α.Ι.2. Επιςθμαίνουν το 
γενικό κζμα του κειμζνου, 
διαςυνδζοντασ  κειμενικά 
και εξωκειμενικά ςτοιχεία.  

 
Α.Ι.2.1.  Σοποκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχισ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν ευρφτερθ 

κεματολογία  που ανικει. Ενδεικτικά: Ελλθνικι Γλϊςςα και Γλϊςςεσ του κόςμου, Ελλάδα – 
Κφπροσ – Αλφτρωτοσ Ελλθνιςμόσ,  ρατςιςμόσ, ειρινθ – πόλεμοσ, οικουμενικζσ αξίεσ, κζατρο  
και κζματα τθσ επικαιρότθτασ. 

Α.Ι.2.2.  Κειμενικά ςτοιχεία,  ενδεικτικά και ανάλογα με το κειμενικό είδοσ:              

 Σίτλοσ/υπότιτλοσ: Κυριολεκτικόσ, μεταφορικόσ, ςυμβολικόσ 

 Τπότιτλοσ: υμπλιρωςθ/διαςαφινιςθ του τίτλου. 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε A.I.5.1. A.I.5.4. 
Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά, βλζπε Α.I.3.2. – Α.Ι.3.3 
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Α.Ι.3. Εντοπίηουν το 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό 
πλαίςιο. 

Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδοσ – βαςικά   χαρακτθριςτικά – λειτουργίεσ  
Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίςιο: παράγοντεσ επικοινωνίασ - πομπόσ, δζκτθσ, μινυμα  -  

επικοινωνιακι περίςταςθ - μζςο - ςυνκικεσ επικοινωνίασ  
Α.Ι.3.3.   Ιςτορικότθτα του κειμζνου: πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, το  ευρφτερο ιςτορικό – 

κοινωνικό -  πολιτικό - πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, πραγματολογικζσ αναφορζσ 
για τον χϊρο – χρόνο - πρόςωπα - γεγονότα. 

  
Α.Ι.4. Εντοπίηουν  τισ 

πλθροφορίεσ,  τισ 

αξιολογοφν και  

προςλαμβάνουν το κεντρικό 

νόθμα του κειμζνου 

(εφαρμόηοντασ  και 

ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ 

γραπτοφ λόγου) και 

ςυνειδθτοποιοφν τθν αξία 

τθσ αντικειμενικισ 

τεκμθρίωςθσ ςε 

αντιδιαςτολι με τον 

κακθμερινό λόγο. 

 
 

 
Α.Ι.4.1.  τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν, 

ενδεικτικά: 

 θμειϊςεισ, υπογραμμίςεισ (κατά τθ διάρκεια τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ) 

 Ερωτιςεισ κλειςτοφ (π.χ. ανάκλθςθ πλθροφορίασ) και ανοικτοφ τφπου (π.χ. αξιολόγθςθ/ 
ςφγκριςθ  πλθροφοριϊν) -   

 Πολλαπλζσ αναγνϊςεισ (Ενδεικτικά:  ςιωπθρι επιλεκτικι ανάγνωςθ, μεγαλόφωνθ 
ανάγνωςθ, δεφτερθ ανάγνωςθ) 

 Προφορικι αναδιιγθςθ περιεχομζνου 

 Γραπτι/προφορικι  περίλθψθ με ζμφαςθ ςε εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία.  

 Εννοιολογικοί χάρτεσ και νοθτικζσ εικόνεσ (παραδείγματα – δθμιουργία)  
Α.Ι.4.2. θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν: 

 Κειμενικοί τφποι  που πικανό να ςυνυπάρχουν ςτο κείμενο 

 Θεματικό λεξιλόγιο ι/και εξειδικευμζνθ ορολογία - Λζξεισ/φράςεισ – κλειδιά  

 Νοθματικζσ ενότθτεσ κειμζνου – Θεματικοί άξονεσ ενοτιτων , τίτλοι ενοτιτων  

 Παράγραφοι κάκε ενότθτασ – Δομικά ςτοιχεία παραγράφου  – Θεματικά κζντρα 
παραγράφων, πλαγιότιτλοι – 

Α.Ι.4.3.  Δεξιότθτεσ  για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου   

 υμφραηόμενα, ετυμολογία, ςυνϊνυμα -  αντϊνυμα  

 Χριςθ Λεξικϊν και πθγϊν αναφοράσ  
Α.Ι.4.4.  χζςθ  πλθροφοριϊν με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ 
                (ςυμφωνία/ αντιφατικότθτα), τεκμθρίωςθ, αιτιολόγθςθ,  αποδεκτικότθτα 

 Σρόποι πεικοφσ (ενδεικτικά): α. Επίκλθςθ ςτθ λογικι (επιχειριματα, τεκμιρια, περιγραφι, 
αφιγθςθ) β. Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα (αφιγθςθ περιγραφι  γεγονότων/καταςτάςεων 
κ.ά.), γ. Επίκλθςθ ςτθν αυκεντία (λόγια μεγάλων διανοθτϊν), δ. Επίκλθςθ ςτο ικοσ του 
ομιλθτι (προβολι των αρετϊν του ςυντάκτθ), ε. Επίκεςθ ςτο ικοσ του αντιπάλου (προβολι 
των αρνθτικϊν ςτοιχείων τθσ προςωπικότθτασ του αντιπάλου) 

 Διαφοροποίθςθ εννοιϊν: γεγονόσ, ςχόλιο, άποψθ,   

 Διαςφνδεςθ των εννοιϊν: άποψθ – επιχείρθμα 

 Οριςμόσ – Δομι – Ορκότθτα -  Εγκυρότθτα – επιχειριματοσ και άλλου αποδεικτικοφ 
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υλικοφ. 
 Α.Ι.4.5.  Ζννοιεσ: oρθότητα, εγκυρότητa, εννοιολογικόσ χάρτησ, νοητική εικόνα, ςυνώνυμα, 

αντώνυμα. 

 
Α.Ι.5. Αξιοποιοφν τα μθ 
γλωςςικά ςτοιχεία για να 
προςλάβουν το κεντρικό 
νόθμα του κειμζνου.  

 
Α.Ι.5.1     Πολυτροπικότθτα – οπτικοποίθςθ κειμζνου - Eικόνεσ, φωτογραφίεσ , ςχζδια,  ποικίλα 

γραφιματα  κ.λπ. και το πλθροφοριακό/ ςυναιςκθματικό/ ιδεολογικό φορτίο τουσ.   
Α.Ι.5.2.    Χρϊματα,  μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ. 
Α.Ι.5.3.    Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν /μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο. 
Α.Ι.5.4.    Ζννοιεσ, ενδεικτικά και ςφμφωνα με το κειμενικό είδοσ: Πρϊτο πλάνο, 

φόντο,άποψθ,προοπτικι 

 
Α.Ι.6. Εξάγουν 
ςυμπεράςματα για το 
κεντρικό νόθμα με αναφορά 
ςτον ςκοπό και  το φφοσ του 
κειμζνου. 

 
Α.Ι.6.1.    Υφοσ και κειμενικό είδοσ, ςχζςθ επικοινωνοφντων, κζμα, περίςταςθ επικοινωνίασ. 
Α.Ι.6.2.    Σρόποι ανίχνευςθσ του φφουσ: Λεξιλόγιο,  ςχιματα λόγου, ςφνταξθ,  εγκλίςεισ, χριςθ 

ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ προςϊπου, γλωςςικζσ/μθ γλωςςικζσ επιλογζσ. 
Α.Ι.6.3.   Πικανόσ ςκοπόσ: ενθμζρωςθ,  πεικϊ, εξυπθρζτθςθ πρακτικϊν αναγκϊν κ.ά. 
Α.Ι.6.4.   Μζςα ανίχνευςθσ του ςκοποφ: ο τίτλοσ, τόποσ – χρόνοσ - μζςο δθμοςίευςθσ του κειμζνου, 

θ άποψθ  που εκφράηεται/υποςτθρίηεται, το λεξιλόγιο, θ ςφνταξθ, το φφοσ, πικανζσ ρθτζσ 
δθλϊςεισ ςτο κείμενο. 

Α.Ι.6.5.    Ζννοιεσ: Ύφοσ, τυπικό, οικείο, ουδζτερο κ.ά. 

 
Α.Ι.7. Αναπτφςςουν 
προςωπικι/κριτικι 
τοποκζτθςθ επί των 
απόψεων του  κειμζνου. 

 
Α.Ι.7.1.  Θζςεισ /αντι-κζςεισ που προβάλλονται ςτο ίδιο κείμενο  επιχειριματα - αντεπιχειριματα 
Α.Ι.7.2.  Θζςεισ/αντι-κζςεισ ςε ςυνεξεταηόμενα κείμενα  επιχειριματα - αντεπιχειριματα 
Α.Ι.7.3.  Θζςεισ/αντι-κζςεισ κειμζνου - αναγνϊςτθ επιχειριματα - αντεπιχειριματα 
Α.Ι.7.4.  Ελεφκερθ διερεφνθςθ ( διακεματικι εργαςία, μελζτθ βιβλιοκικθσ, εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, ςυνεντεφξεισ, χριςθ ΣΠΕ, χριςθ πθγϊν κ.ά.)   
 

Α.ΙΙ. Κατανοοφν τθ 
μορφι του κειμζνου 
μζςα από τθν  
οργάνωςθ του  λόγου 
ςε επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ.  

 

 
Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίηουν και 
κατανοοφν τθν οργάνωςθ 
του λόγου, τόςο ςε επίπεδο 

 
A.ΙΙ.1.1. Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία:  

Α.  Ειςαγωγι (κζςθ πάνω ςε ζνα κζμα) 
Β. Δεδομζνα (χριςθ επιχειρθμάτων και τεκμθρίων για τθ ςτιριξθ τθσ κζςθσ) 
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κειμζνου, όςο και ςε 
επίπεδο παραγράφου ςτα 
είδθ τθσ 
επιχειρθματολογίασ, ςε 
ποικίλα κειμενικά είδθ. 

Γ. Αναςκευι (αντικροφονται οι αντίκετεσ κζςεισ – αντεπιχειριματα) 
Δ. Κατάλθξθ (τελικι κζςθ – ςυμπζραςμα – προχποκζςεισ – ςυνκικεσ για να ιςχφςει θ κζςθ 
αυτι. Αναδιατφπωςθ/επανάλθψθ άποψθσ)  
∆οµικά τµιµατα ενόσ κειµζνου/λόγου πεικοφσ 

Α.ΙΙ.1.2. Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία:  Λογικι, χωρικι, χρονολογικι ςειρά, αλλθλουχία, πλθρότθτα, 
ςυνοχι και ςυνεκτικότθτα, βλζπε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Α΄  Γυμναςίου, Α.ΙΙ.1.3. 

                με ζμφαςθ ςτθ χριςθ ςυνδετικϊν λζξεων/φράςεων: 
                που δθλϊνουν ανάλογθ ςθμαςία: επίςθσ, ςυνεπϊσ, φυςικά, βζβαια… 
                που εκφράηουν πικανότθτα: μπορεί, ενδζχεται, είναι δυνατόν, πιςτεφω, υποκζτω…. 
                που εκφράηουν δεοντολογία: πρζπει, χρειάηεται, επιτρζπεται, κρίνεται απαραίτθτο…. 

 
Α.ΙΙ.2. (Ανα)γνωρίηουν  και 
αξιολογοφν τα εκφραςτικά 
και άλλα γλωςςικά μζςα 
που υποςτθρίηουν τθν 
επιχειρθματολογία 

 

Α.ΙΙ.2.1. Εκφραςτικά μζςα 

 Ρθτορικά ερωτιματα 

 χιματα λόγου που ζχουν ςχζςθ με τθν αλλαγι ςτθ ςυνικθ ςειρά των όρων τθσ 

πρόταςθσ:  

- παραλλθλιςμόσ (επανάλθψθ μιασ δομισ αλλά και εμπλουτιςμόσ τθσ με καινοφργια 

ςτοιχεία) 

- παράφραςθ (επανάλθψθ ενόσ περιεχομζνου, αλλά απόδοςι του με διαφορετικζσ 

εκφράςεισ) 

- χριςθ τθσ επιδοτικισ ςφνδεςθσ                                           
- ςχιμα τθσ αντίκεςθσ 

Α.ΙΙ.2.2. Γλωςςικά ςτοιχεία (ενδεικτικά): Αποφυγι πολυςθμίασ - ακριβισ χριςθ εννοιϊν κλειδιϊν, 

μακροπερίοδοσ λόγοσ – πυκνι υπόταξθ, κυριαρχία οριςτικισ ζγκλιςθσ και ςθμαντικι 

παρουςία δυνθτικϊν εγκλίςεων. Χριςθ ονοματικϊν φράςεων και όχι ρθματικϊν, με 

ςκοπό τθν πφκνωςθ των πλθροφοριϊν και τθν παρουςίαςι τουσ ωσ πιο αντικειμενικϊν 

(ονοματοποίθςθ). 

 
Α.ΙΙ.3. Κατανοοφν τθ 
ςθμαςία των λζξεων μζςα  
από τουσ μθχανιςμοφσ 
δθμιουργίασ λζξεων τόςο 
ςτθν ελλθνικι όςο και ςε 
ξζνεσ γλϊςςεσ,  με τθ χριςθ 
λεκτικϊν ςυςτατικϊν τθσ 
Αρχαίασ Ελλθνικισ, κακϊσ 

  
Α.ΙΙ.1.  Τπωνυμία – Yπερωνυμία:  Οριςμόσ – ςθμαςία  
Α.ΙΙ.2.   Λεκτικά ςυςτατικά τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ ςτθ δθμιουργία λζξεων τόςο τθσ ελλθνικισ όςο  

και ξζνων γλωςςϊν (Ρίηεσ, προκιματα, καταλιξεισ) Ενδεικτικά: : -ανκρωπ- = -anthrop-,   -
δθμο- = -dem-, -φιλο- = -philo-, -phil- , α-,(αν-) =  a-, an-, μικρο- = micro-, βιο- = bio-,   
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και μζςα από τθν 
υπωνυμία. 

 
Α.ΙΙ.4. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τον τρόπο με 
τον οποίο ςυγκεκριμζνα  
μορφοςυντακτικά 
φαινόμενα  οικοδομοφν 
νοιματα και 
διαμορφϊνουν το φφοσ τθσ 
επιχειρθματολογίασ. 

 

Α.ΙΙ.4.1.  Δευτερεφουςεσ επιρρθματικζσ προτάςεισ: Αιτιολογικζσ, τελικζσ, υποκετικζσ, 

ςυμπεραςματικζσ, εναντιωματικζσ, παραχωρθτικζσ,     

 θμαςία:   Διλωςθ αιτίασ, ςκοποφ, κ.ά. 

 Σρόποσ ειςαγωγισ:   Αντίςτοιχοι ςφνδεςμοι 

 Ριματα εκφοράσ:  Χρόνοσ, ζγκλιςθ 

 Ριματα εξάρτθςθσ  

 Λειτουργία:  υμπλθρϊνουν το νόθμα του ριματοσ  τθσ κφριασ πρόταςθσ με πλθροφορίεσ 

για τθν αιτία, το αποτζλεςμα,  κ.ά.  

Α.ΙΙ.4.2.  φνδεςμοι    Είδθ, θμαςία, χριςθ 

Α.ΙΙ.4.3.  Ευκφσ και Πλάγιοσ Λόγοσ 

Α.ΙΙ.4.4.  Αντωνυμίεσ 

 Μορφι:  
                 Είδθ: όλα (με ζμφαςθ ςτισ αναφορικζσ και αυτοπακείσ), θμαςία, Κλίςθ 

 Λειτουργία  
                 Βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β΄ Γυμναςίου, Α.ΙΙ.4.7. και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β΄ Γυμναςίου Α.ΙΙ.4.4.    
Α.ΙΙ.4.5.  Ριματα 

 Λειτουργία  
- Χριςθ διανοθτικϊν ρθμάτων (νομίηω, κεωρϊ, πιςτεφω κ.ά.), για τθ διατφπωςθ 

απόψεων. 

- Πακθτικι ςφνταξθ για πφκνωςθ των πλθροφοριϊν και προβολι  τουσ ωσ πιο 

αντικειμενικϊν. 

- Χριςθ αϋ ενικοφ και αϋ πλθκυντικοφ  για οικειότθτα ανάμεςα ςτον ομιλθτι και τον δζκτθ. 

 
Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν τo κείμενο 
και τθν  
αποτελεςματικότθτα τθσ 
ενςωματωμζνθσ ς’  αυτό  
επιχειρθματολογίασ  ςε 
ποικίλα κειμενικά είδθ. 

 
A.ΙΙΙ.1.  Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Eπάρκεια περιεχομζνου, δομι/οργάνωςθ κειμζνου, 

πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, επαρκισ αιτιολόγθςθ, πειςτικι τεκμθρίωςθ, 
εγκυρότθτα ορκότθτα επιχειρθμάτων, ςυνάφεια αποδεικτικοφ υλικοφ - ςκοποφ – φφουσ – 
αποδζκτθ - επικοινωνιακισ -  περίςταςθσ -  κειμενικοφ είδουσ – γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν 
επιλογϊν  
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Β.     Π    α    ρ    α    γ    ω    γ    ι 

Β. Οι μακθτζσ 
παράγουν 
κείμενα 
επιχειρθματολ
ογίασ, ςε 
ςυγκεκριμζνα 
κειμενικά είδθ 
ςτα οποία 
τεκμθριϊ-
νουν ι ανα-
ςκευάηουν 
κζςεισ/από-
ψεισ. 

Οι μακθτζσ:   

Β.Ι. Παράγουν κείμενο 

επιχειρθματολογίασ, 

τοποκετϊντασ το  ςε 

επικοινωνιακό και 

κοινωνιοπολιτιςμικό  

πλαίςιο. 

Β.Ι. Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν εμπειριϊν (ςυμμετοχι ςτα 

ςχολικά/κοινοτικά κοινωνικά δρϊμενα για ενθμζρωςθ, διαμαρτυρία πρόςκλθςθ κ.ά.) 

 

 

 

 
Β.Ι.1. Επιλζγουν το 
κατάλλθλο για τθν 
επικοινωνιακι ανάγκθ 
κειμενικό είδοσ. 

 

Β.Ι.1.1.  Ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν με ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ, που κα μποροφςαν να 

υποςτθρίξουν τθ ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι ανάγκθ  (ενδεικτικά: άρκρο, ομιλία) - 

κανόνεσ, ςυμβάςεισ και τεχνικζσ τουσ. 

 
Β.Ι.2. Επιλζγουν τισ 
πλθροφορίεσ  που είναι 
ςθμαντικζσ για να τισ 
αναπτφξουν  περιςςότερο, 
ποιεσ λιγότερο και ποιεσ κα 
παραλείψουν, ϊςτε να 
εξυπθρετοφν τον ςκοπό. 

 

Β.Ι.2.1.  Περιεχόμενο  Βαςικζσ  – δευτερεφουςεσ  πλθροφορίεσ /ιδζεσ ςχετικζσ με τθν ιδιαίτερθ 

πτυχι του κζματοσ, όπωσ κακορίςτθκε από τθν επικοινωνιακι ανάγκθ.  

Β.Ι.2.2. α. χεδιαςμόσ:  τοχοκεςία, γζννθςθ ιδεϊν, οργάνωςθ 

              β. καταγραφι 

              γ. ανάπτυξθ. 

 

 
Β.Ι.3. Επιλζγουν τουσ 
κατάλλθλουσ με το κζμα, 
τον αποδζκτθ, τθν 
επικοινωνιακι περίςταςθ  
και τον ςκοπό τρόπουσ και 
μζςα πεικοφσ που κα 
χρθςιμοποιιςουν ςτο 
κείμενό τουσ. 

 
Β.Ι.3.1. Μζςα και τρόποι πεικοφσ, επιχειριματα και άλλο υλικό τεκμθρίωςθσ, βλζπε Α.Ι.4.4.  

 
Β.Ι.4. Διαμορφϊνουν το 
κατάλλθλο  φφοσ. 

 
Β.Ι.4.1. Υφοσ, βλζπε Α.Ι.6.1. – Α.Ι.6.3. 
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Β.Ι.5. Χρθςιμοποιοφν το 
κατάλλθλο κεματικό 
λεξιλόγιο ι και 
εξειδικευμζνθ ορολογία. 

Β.Ι.5.1. Λεξιλόγιο, βλζπε Α.Ι.4.2. 
 

  
Β.ΙΙ. Οργανϊνουν τον 
λόγο ςε επίπεδο 
κειμζνου, πρόταςθσ, 
λζξθσ. 

 

  
Β.ΙΙ.1. Οργανϊνουν τον 
γραπτό τουσ λόγο τόςο ςε 
επίπεδο κειμζνου όςο και 
ςε επίπεδο παραγράφου, 
ακολουκϊντασ τθ δομι τθσ 
επιχειρθματολογίασ. 

  

Β.ΙΙ.1.1. Εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε A.ΙΙ.1.1.- Α.ΙΙ.1.2. 

 
 

  
Β.ΙΙ.2. Αξιοποιοφν τα 
κατάλλθλα γλωςςικά και μθ 
γλωςςικά ςτοιχεία, ϊςτε να 
παρουςιάςουν 
τεκμθριωμζνα και πειςτικά 
τθν επιχειρθματολογία τουσ.  

 
Β.ΙΙ.2.1. Εκφραςτικά μζςα  και γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.2.1.- Α.ΙΙ.2.2. 
Β.ΙΙ.2.2. Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ, βλζπε Α.ΙΙ.4.1. - Α.ΙΙ.4.5. 
Β.ΙΙ.2.3. Μθ γλωςςικά  ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1. 
 
 

  
Β.ΙΙΙ.  Κρίνουν, αξιολογοφν 
και βελτιϊνουν το κείμενο 
που παριγαγαν. 

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Ορκογραφία, ςτίξθ, ςφνταξθ, επάρκεια περιεχομζνου, 

δομι/οργάνωςθ κειμζνου, πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ -  
φφουσ - επικοινωνιακισ περίςταςθσ – γλωςςικϊν/γλωςςικϊν ςτοιχείων 

Β.ΙΙΙ.2. Αποτελεςματικότθτα του κειμζνου με βάςθ τθν αξιοποίθςθ του αποδεικτικοφ υλικοφ:  
επαρκισ αιτιολόγθςθ, πειςτικι τεκμθρίωςθ, εγκυρότθτα ορκότθτα επιχειρθμάτων, ςυνάφεια 
αποδεικτικοφ υλικοφ - ςκοποφ – φφουσ – αποδζκτθ - επικοινωνιακισ -  περίςταςθσ -  
κειμενικοφ είδουσ – γλωςςικϊν/γλωςςικϊν επιλογϊν. 

Β.ΙΙΙ.3. Επαναδιατφπωςθ ςε βελτιωμζνο  κείμενο, με βάςη τουσ άξονεσ αξιολόγηςησ Β.ΙΙΙ.1.και 
Β.ΙΙΙ.2. 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Γϋ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΚΑΣΑΝΟΗΗ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Ο Δ Η Γ Ι Ε   
ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

   Γενικόσ                              Ειδικοί       

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Διδακτζα 

 
Α.    Κ   α   τ   α   ν   ό   θ   ς   θ 

 
Α.  Οι μακθτζσ 
κατανοοφν 
γραπτά κείμενα 
κατευκυντικοφ 
λόγου,  
για ςκοποφσ 
μετάδοςθσ 
πλθροφορίασ 
και 
επικοινωνίασ. 
 

 
Α.Ι.  Κατανοοφν το 
περιεχόμενο 
ενόσ κειμζνου, 
τοποκετϊντασ το ςτο 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό του 
πλαίςιο. 

 

 
Α.Ι.1.  Διαβάηουν  ςιωπθρά ι 
μεγαλόφωνα, με ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
A.Ι.1.1.   ωςτι άρκρωςθ φκόγγων, λζξεων, φράςεων 
Α.Ι.1.2.  Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο ςτθν αναγνωςτικι ευχζρεια 
Α.Ι.1.3.  Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ: Τελεία, κόμμα, άνω τελεία, καυμαςτικό κ.ά. 
Α.Ι.1.4.  Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ  (ανάλογα με το κειμενικό είδοσ). 

 
Α.Ι.2.  Επιςθμαίνουν το κζμα 
του κειμζνου, διαςυνδζοντασ 
κειμενικά και εξωκειμενικά 
ςτοιχεία. 

 
Α.Ι.2.1.  Σοποκζτθςθ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν ευρφτερθ κεματολογία που ανικει.  

Ενδεικτικά: Ελλθνικι γλϊςςα και γλϊςςεσ του κόςμου, Ελλάδα-Κφπροσ -Αλφτρωτοσ 
Ελλθνιςμόσ, ρατςιςμόσ, ειρινθ - πόλεμοσ, οικουμενικζσ αξίεσ, κζατρο και κζματα τθσ 
επικαιρότθτασ 

Α.Ι.2.2.  Κειμενικά ςτοιχεία (γλωςςικά/μθ γλωςςικά),  βλζπε Α.Ι.3.2., Α.Ι.4.1. – Α.Ι.4.4.και Α.Ι.5.1. – 
Α.Ι.5.3. 

Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά  ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.3.3. 
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Α.Ι.3.  Εντοπίηουν το 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο. 

Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδοσ – βαςικά χαρακτθριςτικά – λειτουργίεσ 
Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίςιο: παράγοντεσ επικοινωνίασ –πομπόσ, δζκτθσ, μινυμα –μζςο -

επικοινωνιακι περίςταςθ - ςυνκικεσ επικοινωνίασ 
Α.Ι.3.3. Ιςτορικότθτα του κειμζνου: πλθροφορίεσ για  το ευρφτερο ιςτορικό, κοινωνικό, πολιτικό και 

πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο, τον χρόνο, 
τα πρόςωπα και  τα γεγονότα. 

 
Α.Ι.4.  Εντοπίηουν τισ 
πλθροφορίεσ, τισ κατανοοφν 
και τισ αξιολογοφν. 

 
Α.Ι.4.1.  τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν και δευτερευουςϊν οδθγιϊν  ενδεικτικά: 

 Πολλαπλζσ αναγνϊςεισ  (ςιωπθρι, επιλεκτικι ανάγνωςθ, μεγαλόφωνθ, δεφτερθ ανάγνωςθ). 

 Ερωτιςεισ κλειςτοφ / ανοικτοφ τφπου 

 Προφορικι παρουςίαςθ  περιεχομζνου 
Α.Ι.4.2.  θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν και δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν 

 Κειμενικοί τφποι που πικανό να ςυνυπάρχουν ςτο κείμενο  

 Θεματικό λεξιλόγιο ι/και εξειδικευμζνθ ορολογία - λζξεισ / φράςεισ - κλειδιά   

 Νοθματικζσ ενότθτεσ  
Α.Ι.4.3.  Δεξιότθτεσ για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου ςε επίπεδο λζξθσ  

 Συμφραηόμενα 

 Ετυμολογία, ςυνϊνυμα 

 Χριςθ Λεξικϊν και πθγϊν αναφοράσ 
Α.Ι.4.4.  Πλθροφορίεσ χριςιμεσ και επαναχρθςιμοποιιςιμεσ 

 

Α.Ι.5.  Αξιοποιοφν τα  μθ 

γλωςςικά ςτοιχεία για να 

κατανοιςουν τισ πλθροφορίεσ. 

 
Α.Ι.5.1.  Πολυτροπικότθτα – οπτικοποίθςθ κειμζνου - Εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ςχζδια, γραφιματα 

κ.ά. και το πλθροφοριακό / ςυναιςκθματικό / ιδεολογικό φορτίο τουσ 
Α.Ι.5.2.  Χρϊματα, μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ του κειμζνου, ςτθ διάκριςθ βαςικϊν και 

δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν 
Α.Ι.5.3.  Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο 
Α.Ι.5.4.   Ζννοιεσ –ενδεικτικά και ςφμφωνα με το κειμενικό είδοσ:  Φόντο, άποψη, προοπτική, 

αντίςτιξη 

 
Α.Ι.6.  Κατανοοφν το τυπικό και 
πλθροφοριακό φφοσ ςτον 
τρόπο οργάνωςθσ των 
πλθροφοριϊν και ςε ςχζςθ με 

 
Α.Ι.6.1.   Υφοσ και κειμενικό είδοσ, ςχζςθ επικοινωνοφντων, κζμα, περίςταςθ επικοινωνίασ 
Α.Ι.6.2. Μζςα διαμόρφωςθσ  του φφουσ: Λεξιλόγιο, δόμθςθ πλθροφοριϊν, ςφνταξθ, εγκλίςεισ, 

γλωςςικζσ/μθ γλωςςικζσ επιλογζσ 
Α.Ι.6.3.  Πικανόσ ςκοπόσ: Ενθμζρωςθ, εξυπθρζτθςθ πρακτικϊν αναγκϊν,  να οδθγιςουν τον 
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τον ςκοπό. παραλιπτθ ςε ςυγκεκριμζνθ ενζργεια, ςυμπεριφορά ι αντίλθψθ. 
Α.Ι.6.4.   Ζννοιεσ: φφοσ  τυπικό, ουδζτερο κ.ά. 

  
Α.Ι.7. Αναπτφςςουν  / 
καλλιεργοφν δθμιουργικι 
ςκζψθ. 

 
Α.Ι.7.1.  Πολυτροπικά – πολυμεςικά κείμενα 
Α.Ι.7.2.  Γλωςςικά/μθ γλωςςικά ςτοιχεία –Η διάταξι τουσ ςτον χϊρο. 

  
Α.ΙΙ. Κατανοοφν τθ μορφι 
του κειμζνου μζςα από τθν 
οργάνωςθ του λόγου ςε 
επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ. 

 

 
Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίηουν και 
κατανοοφν τθν οργάνωςθ του 
λόγου ςε κείμενα οδθγιϊν. 

 
Α.ΙΙ.1.1. Κειμενικά είδθ 
Α.ΙΙ.1.2.  Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία (ανάλογα με το κειμενικό είδοσ ) 
Α.ΙΙ.1.3  Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία: Λογικι ςειρά, αλλθλουχία νοθμάτων, πλθρότθτα, 

ςυνεκτικότθτα, ςυνοχι. 

 
Α.ΙΙ.2. (Ανα)γνωρίηουν  και 
αξιολογοφν τα εκφραςτικά και 
άλλα γλωςςικά μζςα για  ςαφι 
διάταξθ των πλθροφοριϊν – 
οδθγιϊν. 

 
Α.ΙΙ.2.1.  Γλωςςικά ςτοιχεία: 

Παρατακτικόσ –μικροπερίοδοσ λόγοσ, επιγραμματικζσ, τυποποιθμζνεσ φράςεισ (ςλόγκαν) 
κυριολεκτικι χριςθ του λόγου, ειδικζσ εκφράςεισ –πεικοφσ  

 
Α.ΙΙ.3.  Κατανοοφν τθ ςθμαςία 
των λζξεων μζςα από τθν 
ομοθχία και μετωνυμία. 

 
Α.ΙΙ.3.1.  Μετωνυμία, ομοθχία  
Α.ΙΙ.3.2.  Όροι τθσ μεταγλϊςςασ: Μετωνυμία, ομοηχία 
 

 
Α.ΙΙ.4.  (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τον τρόπο με τον 
οποίο τα μορφοςυντακτικά 
φαινόμενα οικοδομοφν 
νοιματα και διαμορφϊνουν το 

 
Α.ΙΙ.4.1.  φνδεςθ προτάςεων – Παρατακτικι /Τποτακτικι ςφνδεςθ και Αςφνδετο ςχιμα   
Α.ΙΙ.4.1.  Εγκλίςεισ και θ λειτουργία τουσ 
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κατάλλθλο φφοσ ςτα κείμενα 
οδθγιϊν. 

 Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν το 
κείμενο. 

Α.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Ορκογραφία, ςτίξθ, ζκφραςθ, ςφνταξθ, δομι/οργάνωςθ κειμζνου, 
πλθρότθτα περιεχομζνου, λεξιλόγιο, αξιοποίθςθ γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων. 

 

Β.   Π   α   ρ   α   γ   ω   γ   ι 

 
Β. Οι μακθτζσ 
παράγουν  
γραπτά κείμενα 
κατευκυντικοφ 
λόγου,  
για ςκοποφσ 
μετάδοςθσ 
πλθροφορίασ 
και 
επικοινωνίασ. 

 
Οι μακθτζσ:  
Β.Ι.  Παράγουν κείμενο  
οδθγιϊν τοποκετϊντασ το ςε 
ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό 
πλαίςιο. 

 

Β.Ι.1. Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν εμπειριϊν  

 

 
Β.Ι.1.Επιλζγουν το κατάλλθλο για 
τθν επικοινωνιακι περίςταςθ 
κειμενικό είδοσ. 

 
Β.Ι.1.1. Ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν  κατάλλθλων  με τθν επικοινωνιακι ανάγκθ, (ενδεικτικά: 
Πρόγραμμα, ανακοίνωςθ, πρόςκλθςθ) -λειτουργίεσ –κανόνεσ, ςυμβάςεισ, τεχνικζσ τουσ 
 
 

 
Β.Ι.2. Επιλζγουν τισ πλθροφορίεσ 
και τισ οργανϊνουν ςε ςθμαντικζσ 
και δευτερεφουςεσ για να 
πετφχουν ςαφινεια και ακρίβεια. 

 
Β.1.2.1. Περιεχόμενο (κφριεσ – δευτερεφουςεσ πλθροφορίεσ  ςχετικζσ με το κζμα, όπωσ 

κακορίςτθκε από τθν επικοινωνιακι ανάγκθ) 
Β.Ι.2.2. α. χεδιαςμόσ: γζννθςθ ιδεϊν, 
              β. οργάνωςθ 
              γ.  Καταγραφι 

 
Β.Ι.3.  Διαμορφϊνουν το ουδζτερο 
φφοσ κειμζνου οδθγιϊν. 

 
Β.Ι.3. Υφοσ, βλζπε Α.Ι.6.1.-Α.Ι.6.3. 

 
Β.Ι.4. Επιλζγουν το κατάλλθλο 
λεξιλόγιο. 

 
Β.Ι.4. Λεξιλόγιο, βλζπε  Α.Ι.4.2. 

 
Β.ΙΙ.  Οργανϊνουν τον λόγο 
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ςε επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ. 
 
Β.ΙΙ.1. Οργανϊνουν τον λόγο τουσ, 
αξιοποιϊντασ τα κατάλλθλα 
δομικά ςτοιχεία. 

 
Β.ΙΙ.1.1. Εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε Β.ΙΙ.1.2. 
 

Β.ΙΙ.2. Επιλζγουν και αξιοποιοφν τα 
κατάλλθλα γλωςςικά  και μθ 
γλωςςικά ςτοιχεία. 

Β.ΙΙ.2.1.  Εκφραςτικά και άλλα γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.2.1. 
Β.ΙΙ.2.2.  Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ, βλζπε Α.ΙΙ.4.1.- Α.ΙΙ.4.2. 
Β.ΙΙ.2.3.  Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1.-Α.Ι.5.4. 

Β.III.  Κρίνουν, αξιολογοφν 
και βελτιϊνουν το κείμενό 
τουσ. 

Β.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Ορκογραφία, ςτίξθ, ςφνταξθ, επάρκεια περιεχομζνου, 
δομι/οργάνωςθ κειμζνου, πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ -  
φφουσ - επικοινωνιακισ περίςταςθσ – γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν επιλογϊν.  

Β.ΙΙΙ.2. Επαναδιατφπωςθ ςε βελτιωμζνο  κείμενο, με βάςη τουσ άξονεσ αξιολόγηςησ Β.ΙΙΙ.1. 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Γϋ   ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΚΑΣΑΝΟΗΗ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 Π  Ε  Ρ  Ι  Γ  Ρ Α  Φ  Η 
ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

      Γενικόσ                              Ειδικοί       
ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Διδακτζα 

 
Α.     Κ    α    τ    α    ν    ό    θ    ς    θ 

 

Α. Οι μακθτζσ 
κατανοοφν 
γραπτά 
κείμενα 
επιχειρθματο
λογίασ, ςτα 
οποία 
ενςωματϊ-
νονται 
περιγραφζσ 
ςυμβάντων, 
ενεργειϊν, 
καταςτά-
ςεων, ωσ 
μζςα 
πεικοφσ, ςε 
ποικίλα 
κειμενικά 
είδθ. 

 
 

 

Οι μακθτζσ: 
 Α.Ι.  Κατανοοφν το 
περιεχόμενο ενόσ 
κειμζνου, τοποκετϊντασ το  
ςτο επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό του 
πλαίςιο.  

 

 
A.Ι.1. Διαβάηουν ςιωπθρά ι 
μεγαλόφωνα, με ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.1.1.  ωςτι άρκρωςθ φκόγγων,  λζξεων, φράςεων 
Α.Ι.1.2   Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο για αναγνωςτικι ευχζρεια 
Α.Ι.1.3.  Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ: Τελεία, κόμμα, άνω τελεία, καυμαςτικό, ερωτθματικό κ.ά. 
Α.Ι.1.4. Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ , ανάλογα με το κειμενικό είδοσ.  

 
Α.Ι.2. Επιςθμαίνουν το γενικό                            
κζμα του κειμζνου, 
διαςυνδζοντασ  κειμενικά και 
εξωκειμενικά ςτοιχεία.  

 
Α.Ι.2.1.  Σοποκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχισ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν ευρφτερθ κεματολογία  

που ανικει. Ενδεικτικά: Ελλθνικι Γλϊςςα και Γλϊςςεσ του κόςμου, Ελλάδα – Κφπροσ – 
Αλφτρωτοσ Ελλθνιςμόσ,  ρατςιςμόσ, ειρινθ – πόλεμοσ, οικουμενικζσ αξίεσ, κζατρο  και κζματα 
τθσ επικαιρότθτασ.  

Α.Ι.2.2.  Κειμενικά ςτοιχεία,  ενδεικτικά και ανάλογα με το κειμενικό είδοσ:              

 Σίτλοσ/υπότιτλοσ: Κυριολεκτικόσ, μεταφορικόσ, ςυμβολικόσ 

 Τπότιτλοσ: Συμπλιρωςθ/διαςαφινιςθ του τίτλου. 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.1. – Α.Ι.5.4. 
Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά, βλζπε Α.Ι.3.2. – Α.Ι.3.3 

 
Α.Ι.3. Εντοπίηουν το 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο. 

 
Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδοσ – βαςικά χαρακτθριςτικά - λειτουργίεσ 
Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίςιο: Παράγοντεσ επικοινωνίασ – πομπόσ, δζκτθσ, μινυμα – μζςο – 

επικοινωνιακι περίςταςθ – ςυνκικεσ επικοινωνίασ 
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   Α.Ι.3.3.  Ιςτορικότθτα του κειμζνου: πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, το  ευρφτερο ιςτορικό – κοινωνικό -  
πολιτικό -  πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο -  
χρόνο - πρόςωπα και τα γεγονότα. 

  
Α.Ι.4. Εντοπίηουν  τισ 
πλθροφορίεσ,  τισ αξιολογοφν 
και  προςλαμβάνουν το 
κεντρικό νόθμα του κειμζνου, 
εφαρμόηοντασ  και ςτρατθγικζσ 
κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου. 
 

 
Α.Ι.4.1.  τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν: 

 θμειϊςεισ, υπογραμμίςεισ (κατά τθ διάρκεια τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ) 

 Ερωτιςεισ κλειςτοφ (π.χ. ανάκλθςθ πλθροφορίασ) και ανοικτοφ τφπου (π.χ. αξιολόγθςθ/ 
ςφγκριςθ  πλθροφοριϊν) -   

 Πολλαπλζσ αναγνϊςεισ (Ενδεικτικά:  ςιωπθρι επιλεκτικι ανάγνωςθ, μεγαλόφωνθ ανάγνωςθ, 
δεφτερθ ανάγνωςθ) 

 Προφορικι αναδιιγθςθ περιεχομζνου 

 Γραπτι/προφορικι  περίλθψθ με ζμφαςθ ςε εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία.  

 Εννοιολογικοί χάρτεσ και νοθτικζσ εικόνεσ (παραδείγματα – δθμιουργία)  
Α.Ι.4.2. θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν/δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν  

 Κειμενικοί τφποι  που πικανό να ςυνυπάρχουν ςτο κείμενο – Περιγραφι ωσ τρόποσ 
τεκμθρίωςθσ  τθσ επιχειρθματολογίασ  

 Θεματικό λεξιλόγιο ι/και εξειδικευμζνθ ορολογία, λζξεισ/φράςεισ – κλειδιά  

 Νοθματικζσ ενότθτεσ κειμζνου – Θεματικοί άξονεσ ενοτιτων - τίτλοι ενοτιτων  

 Παράγραφοι κάκε ενότθτασ – Δομικά ςτοιχεία παραγράφου  – Θεματικά κζντρα παραγράφων, 
πλαγιότιτλοι  

Α.Ι.4.3.  Δεξιότθτεσ  για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου:   

 υμφραηόμενα, ετυμολογία, ςυνϊνυμα  - αντϊνυμα  

 Χριςθ Λεξικϊν και πθγϊν αναφοράσ  
Α.Ι.4.4.  χζςθ  πλθροφοριϊν με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ            

(ςυμφωνία/αντιφατικότθτα), τεκμθρίωςθ, αιτιολόγθςθ, αποδεκτικότθτα - τρόποι ςφνδεςθσ 
(παρατακτικά/αςφνδετα/οργανικά ενταγμζνα)  και περιεχόμενο περιγραφισ (επίκλθςθ ςτθ 
λογικι/επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα)    

 Α.Ι.4.5.  Έννοιες: oρκότθτα, εγκυρότθτα πλθροφοριών, εννοιολογικόσ χάρτθσ, νοθτικι εικόνα, 
ςυμφραηόμενα 

 
Α.Ι.5. Αξιοποιοφν μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία για να προςλάβουν το 
κεντρικό νόθμα του κειμζνου.  

 
Α.Ι.5.1.    Πολυτροπικότθτα – οπτικοποίθςθ κειμζνου -  Eικόνεσ, φωτογραφίεσ , ςχζδια,  ποικίλα 

γραφιματα  κ.λπ. και το πλθροφοριακό/ ςυναιςκθματικό/ ιδεολογικό φορτίο τουσ  
Α.Ι.5.2.    Χρϊματα,  μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ 
Α.Ι.5.3.    Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο 
Α.Ι.5.4.    Ζννοιεσ: Ενδεικτικά και ςφμφωνα με το κειμενικό είδοσ: Πρϊτο πλάνο, φόντο, άποψθ,   

προοπτικι. 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Α.Ι.6. Εξάγουν ςυμπεράςματα 
για το κεντρικό νόθμα του 
κειμζνου με αναφορά ςτον 
ςκοπό και  το φφοσ. 

 
Α.Ι.6.1.    Υφοσ και κειμενικό είδοσ, ςχζςθ επικοινωνοφντων, κζμα, περίςταςθ επικοινωνίασ 
Α.Ι.6.2.    Σρόποι ανίχνευςθσ του φφουσ: Λεξιλόγιο,  ςχιματα λόγου, ςφνταξθ,  εγκλίςεισ, χριςθ 

ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ προςϊπου, μθ γλωςςικζσ ςθμειωτικζσ επιλογζσ 
Α.Ι.6.3.   Πικανόσ ςκοπόσ: ενθμζρωςθ,  πεικϊ, εξυπθρζτθςθ πρακτικϊν αναγκϊν κ.ά. 
Α.Ι.6.4.   Μζςα ανίχνευςθσ του ςκοποφ: Ο τίτλοσ, τόποσ, χρόνοσ, μζςο δθμοςίευςθσ του κειμζνου, θ 

άποψθ  που εκφράηεται/υποςτθρίηεται, το λεξιλόγιο, θ ςφνταξθ, το φφοσ, πικανζσ ρθτζσ 
δθλϊςεισ ςτο κείμενο 

Α.Ι.6.5.   Γενικζσ διαπιςτϊςεισ που προκφπτουν με ςυςχζτιςθ: 

 τοιχείων του κειμζνου μεταξφ τουσ  

 Υφουσ, ςκοποφ, κζματοσ, επικοινωνιακοφ πλαιςίου 
Α.Ι.6.6.    Ζννοιεσ: Ύφοσ, τυπικό, οικείο, ουδζτερο κ.ά. 

 
Α.Ι.7. Σοποκετοφνται κριτικά με 
ςτόχο τθ διαμόρφωςθ 
προςωπικισ άποψθσ ςε ςχζςθ 
με νοιματα που προβάλλονται 
ι υπονοοφνται ςτο κείμενο.  

 
Α.Ι.7.1.  Θζςεισ /αντι-κζςεισ που προβάλλονται ςτο ίδιο κείμενο 
Α.Ι.7.2.  Θζςεισ/αντι-κζςεισ ςε ςυνεξεταηόμενα κείμενα 
Α.Ι.7.3.  Θζςεισ/αντι-κζςεισ κειμζνου - αναγνϊςτθ  
Α.Ι.7.4.  Ελεφκερθ διερεφνθςθ (διακεματικι εργαςία, μελζτθ βιβλιοκικθσ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 

ςυνεντεφξεισ, χριςθ ΣΠΕ, χριςθ πθγϊν κ.ά.) 

 

Α.ΙΙ. Κατανοοφν τθ μορφι 
του κειμζνου μζςα από τθν  
οργάνωςθ του  λόγου ςε 
επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ.  

 

 
Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίηουν και 
κατανοοφν τθν οργάνωςθ του 
λόγου, τόςο ςε επίπεδο 
κειμζνου, όςο και ςε επίπεδο 
παραγράφου ςτον τφπο τθσ 
επιχειρθματολογίασ και ςτα 
είδθ τθσ περιγραφισ, ςε 
ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ. 

 
Α.ΙΙ.1.1. Κειμενικά είδθ/κειμενικοί τφποι 
A.ΙΙ.1.2. Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, Βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α΄ Τάξθσ, Α.ΙΙ.1.2.  
Α.ΙΙ.1.3. Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία περιγραφισ, βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α΄ Τάξθσ   Α.ΙΙ.1.3.  και 

επιχειρθματολογίασ, βλζπε A.ΙΙ.1.1       
Α.ΙΙ.1.4.  Οργανωτικά  πρότυπα περιγραφισ,  βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α΄ Τάξθσ, Α.ΙΙ.1.4. 
Α.ΙΙ.1.5.   Χαρακτθριςτικά  γνωρίςματα  των ειδϊν τθσ περιγραφισ, βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α΄ Τάξθσ, Α.ΙΙ.1.5. 

 
Α.ΙΙ.2. (Ανα)γνωρίηουν  και 
αξιολογοφν τα εκφραςτικά και 

Α.ΙΙ.2.1. Γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α΄ Γυμναςίου, Α.ΙΙ.1.5. 
Α.ΙΙ.2.2. Εκφραςτικά μζςα: Εικόνεσ, μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, προςωποποιιςεισ, αναφωνιςεισ κ.ά. και  

λειτουργία τουσ (παραςτατικότθτα, ζμφαςθ, ηωντάνια κ.ά.) 
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άλλα γλωςςικά μζςα ςτθν 
ανάδειξθ του αντικειμζνου τθσ 
περιγραφισ και  ενίςχυςθ τθσ 
επιχειρθματολογίασ 

Α.ΙΙ.2.3. Γλωςςικά ςτοιχεία  επιχειρθματολογίασ, βλζπε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Τάξθσ, Α.ΙΙ.2.2. 

 
Α.ΙΙ.3. Κατανοοφν τθ ςθμαςία 
των λζξεων μζςα από τθ 
ςυνωνυμία και τθν αντωνυμία 
των λζξεων.  

 
Α.ΙΙ.3.2. υνωνυμία, αντωνυμία λζξεων 
Α.ΙΙ.3.1.  Όροι τθσ μεταγλϊςςασ:  Συνωνυμία, αντωνυμία 
 

 
Α.ΙΙ.4. (Ανα)γνωρίηουν και 
αξιολογοφν τον τρόπο με τον 
οποίο ςυγκεκριμζνα  
μορφοςυντακτικά φαινόμενα  
οικοδομοφν νοιματα και 
διαμορφϊνουν το φφοσ τθσ 
υποκειμενικισ και 
αντικειμενικισ  περιγραφισ και 
τθσ Επιχειρθματολογίασ 

 
Α.ΙΙ.4.1. Δευτερεφουςεσ Αναφορικζσ προτάςεισ: Επιρρθματικζσ και Ονοματικζσ 
               Σθμαςία, τρόποσ ειςαγωγισ, ριματα εκφοράσ, ριματα εξάρτθςθσ, λειτουργία  
Α.ΙΙ.4.2. Αναφορικζσ αντωνυμίεσ Οριςμόσ – Μορφι – Λειτουργία  

 Μορφι: Σθμαςία, κλίςθ 

 Λειτουργία  
-  Η επιλογι ςυγκεκριμζνθσ αντωνυμίασ ταιριάηει ςε κείμενα με διαφορετικό φφοσ. Η 

αντωνυμία ο οποίοσ, θ οποία, το οποίο  ςε φφοσ τυπικό ι ουδζτερο ενϊ θ αντωνυμία που ςε 
οικείο φφοσ. 

Α.ΙΙ.4.3. Αναφορικά Επιρριματα 
Α.ΙΙ.4.4. Ριματα, βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α΄ Τάξθσ, Α.ΙΙ.4.5. 
Α.ΙΙ.4.5. Μορφοςυντακτικά  φαινόμενα επιχειρθματολογίασ, βλζπε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Τάξθσ,  

Α.ΙΙ.4.1. – Α.ΙΙ.4.5.  

 

Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν τo κείμενο 
και τθν  αποτελεςματικό- 
τθτα τθσ ενςωματωμζνθσ 
ς’  αυτό περιγραφισ  ωσ 
μζςο πεικοφσ.  

 
A.ΙΙΙ.1.  Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Eπάρκεια περιεχομζνου, δομι-οργάνωςθ κειμζνου, 

πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ – φφουσ  - επικοινωνιακισ  
περίςταςθσ – γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν επιλογϊν 

Α.ΙΙΙ.2.  Κριτιρια αξιολόγθςθσ του είδουσ τθσ περιγραφισ ςε ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ: Η  ςυνάφεια 
είδουσ περιγραφισ και κειμενικοφ είδουσ, o ςκοπόσ/πρόκεςθ του ςυντάκτθ. 

Α.ΙΙΙ.3.  Δείκτεσ υποκειμενικότθτασ και αντικειμενικότθτασ τθσ περιγραφισ, βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α΄ Τάξθσ, 
Α.ΙΙ.2.1. 

Α.ΙΙΙ.4.  Η Περιγραφι ωσ μζςο πεικοφσ, ςε κείμενο επιχειρθματολογίασ:  

 Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα - κινθτοποιεί τθ φανταςία του δζκτθ και διεγείρει ςυναιςκιματα 
κετικά (ευχαρίςτθςθ, ενκουςιαςμό), ι αρνθτικά (αποςτροφι, απζχκεια, δυςαρζςκεια)  

 Επίκλθςθ ςτθ λογικι - εξαςφαλίηει το είδοσ των τεκμθρίων που είναι απαραίτθτα για τθν πεικϊ. 
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Β. Οι μακθτζσ 
παράγουν 
κείμενα 
επιχειρθματο
λογίασ, ςε 
ςυγκεκριμζνα 
κειμενικά 
είδθ, ςτα 
οποία 
ενςωματϊ-
νουν 
περιγραφι  
ςυμβάντων, 
καταςτάςεων 
ενεργειϊν 
κ.ά. 
 ωσ μζςο 
πεικοφσ. 

 

Β.     Π    α    ρ    α    γ    ω    γ    ι 
      

  Οι μακθτζσ:   
Β.Ι. Παράγουν περιγραφι, 
ενςωματωμζνθ ςε κείμενο 
επιχειρθματολογίασ,  
τοποκετϊντασ το  ςε 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό  
πλαίςιο.  

 
Β.Ι. Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν εμπειριϊν (ςυμμετοχι ςτα 

ςχολικά/κοινοτικά κοινωνικά δρϊμενα για ενθμζρωςθ, διαμαρτυρία πρόςκλθςθ κ.ά.) 
 
 
 

 
Β.Ι.1. Επιλζγουν το κατάλλθλο 
για τθν επικοινωνιακι ανάγκθ 
κειμενικό είδοσ. 

 
Β.Ι.1.1. Ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν με ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ, που κα μποροφςαν να υποςτθρίξουν 

τθ ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι ανάγκθ (ενδεικτικά: επιςτολι, άρκρο, ομιλία κ.ά.) - κανόνεσ,  
ςυμβάςεισ και τεχνικζσ τουσ:  

Β.Ι.1.2. Χαρακτθριςτικά υποκειμενικισ/αντικειμενικισ περιγραφισ, βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α΄ Τάξθσ, Α.ΙΙ.2.1. 

 
Β.Ι.2. Επιλζγουν τισ 
πλθροφορίεσ εκείνεσ  που είναι 
ςθμαντικζσ για να τισ 
αναπτφξουν  περιςςότερο, ποιεσ 
λιγότερο και ποιεσ κα 
παραλείψουν, ϊςτε να 
εξυπθρετοφν τον ςκοπό. 

 
Β.Ι.2.1. Περιεχόμενο  Βαςικζσ  – δευτερεφουςεσ  πλθροφορίεσ /ιδζεσ ςχετικζσ με τθν ιδιαίτερθ πτυχι 

του κζματοσ, όπωσ κακορίςτθκε από τθν επικοινωνιακι ανάγκθ.  
Β.Ι.2.2. α. χεδιαςμόσ:  τοχοκεςία, γζννθςθ ιδεϊν, οργάνωςθ 
              β. καταγραφι 
              γ. ανάπτυξθ. 
 
 
 

 
Β.Ι.3. Διαμορφϊνουν το 
κατάλλθλο  φφοσ. 

 
Β.Ι.3. Υφοσ, βλζπε Α.Ι.6.1. – Α.Ι.6.3. 

 
Β.Ι.4. Χρθςιμοποιοφν το 
κατάλλθλο κεματικό λεξιλόγιο 
/ι και εξειδικευμζνθ ορολογία. 

 
Β.Ι.4. Λεξιλόγιο, βλζπε Α.Ι.4.2.   

 

Β.ΙΙ. Οργανϊνουν τον λόγο 
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ςε επίπεδο κειμζνου, 
πρόταςθσ, λζξθσ.  

 
Β.ΙΙ.1. Οργανϊνουν τον γραπτό 
τουσ λόγο τόςο ςε επίπεδο 
κειμζνου όςο και ςε επίπεδο 
παραγράφου, ακολουκϊντασ τα 
οργανωτικά  πρότυπα τθσ 
περιγραφισ. 

 
Β.ΙΙ.1.1.  Εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε A.ΙΙ.1.1.- Α.ΙΙ.1.2. 
B.ΙΙ.1.2.  Οργανωτικά  πρότυπα περιγραφισ,  βλζπε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α΄ Τάξθσ, Α.ΙΙ.1.4. 
 

 
Β.ΙΙ.2. Αξιοποιοφν τα κατάλλθλα 
γλωςςικά και μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία, ϊςτε να 
δθμιουργιςουν μια ςαφι, 
παραςτατικι περιγραφι. 

 
Β.ΙΙ.2.1. Εκφραςτικά και άλλα γλωςςικά μζςα, βλζπε Α.ΙΙ.2.1. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Τάξθσ, Α.ΙΙ.2.3. 
Β.ΙΙ.2.2. Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ, βλζπε Α.ΙΙ.4.1. - Α.ΙΙ.4.3. και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α΄ Τάξθσ, Α.ΙΙ.4.5. και 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Τάξθσ,  Α.ΙΙ.4.1. – Α.ΙΙ.4.5. 
Β.ΙΙ.2.3. Μθ γλωςςικά ςθμειωτικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.5.1. 
  

 

Β.ΙΙΙ.  Κρίνουν, αξιολογοφν 
και βελτιϊνουν το κείμενο 
που παριγαγαν. 

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου: Oρκογραφία, ςτίξθ, ςφνταξθ, επάρκεια περιεχομζνου, 

δομι/οργάνωςθ κειμζνου, πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ -  φφουσ - 
επικοινωνιακισ περίςταςθσ – γλωςςικϊν/ μθ γλωςςικϊν επιλογϊν. 

Β.ΙΙΙ.2. Αποτελεςματικότθτα του κειμζνου με βάςθ τθν αξιοποίθςθ των ειδϊν περιγραφισ, ωσ μζςων 
πεικοφσ, βλζπε Α.ΙΙΙ.4. 

Β.ΙΙΙ.3. Επαναδιατφπωςθ και κατάλθξθ ςε βελτιωμζνο  κείμενο, με βάςθ τουσ άξονεσ αξιολόγθςθσ Β.ΙΙΙ.1. 

 



Νέα Ελληνική Γλώσσα 2015-2016 
 

1 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
 

Ο Προφορικός Λόγος  

 
Ο Προφορικός και ο Γραπτός Λόγος αποτελούν τις  δύο μορφές της Γλώσσας, οι οποίες διακρίνονται μεν από τα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά, χωρίς 
ωστόσο να είναι απόλυτα διακριτές, ενώ στην  επικοινωνία αλληλοσυμπληρώνονται και συχνά επικαλύπτονται. Ο Λόγος θεωρείται ένα συνεχές, στο οποίο ο 
Προφορικός και ο Γραπτός Λόγος βρίσκονται στα δύο άκρα και ενδιάμεσα τοποθετούνται  είδη λόγου με αυξημένη «προφορικότητα» ή  «γραπτότητα»,  πιο 
διαλογικά ή πιο μονολογικά, τα οποία διαμορφώνονται έτσι λόγω των εκάστοτε επικοινωνιακών περιστάσεων. Βάσει των χαρακτηριστικών γραπτότητας/ 
προφορικότητας – διαλογικότητας/μονολογικότητας, διαμορφώνονται  τέσσερα βασικά είδη λόγου, όπως φαίνονται πιο κάτω: 
 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ     Προφορικός Διάλογος– Προφορικός Μονόλογος –Γραπτός Διάλογος– Γραπτός Μονόλογος       ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 
Οι μαθητές/τριες  είναι  φυσικοί ομιλητές της μητρικής τους γλώσσας, με έναν γλωσσικό κώδικα λιγότερο ή περισσότερο επαρκή σε σχέση με τον επίσημο 
σχολικό λόγο, ωστόσο δεν σημαίνει ότι μπορούν  να διαχειρίζονται γραπτά ή προφορικά κείμενα, τα οποία προκύπτουν από τα είδη λόγου όπως φαίνονται πιο 
πάνω.  Επομένως, προκύπτει η ανάγκη οι μαθητές/τριες να ασκούνται στην παραγωγή συγκροτημένου προφορικού λόγου. Η σύγχρονη Γλωσσολογία θέτει ως 
αρχή την προτεραιότητα του προφορικού λόγου, χωρίς αυτό να σημαίνει ανωτερότητά του έναντι του γραπτού λόγου. Οι δύο μορφές λόγου θεωρούνται 
ισότιμες, αλλά λειτουργικά διαφορετικές μορφές λόγου, που εξυπηρετούν διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες. 
Η προτεραιότητα  του προφορικού λόγου οφείλεται στην: 

- Ιστορική προτεραιότητα, δεδομένου ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες επικοινωνούσαν με τον προφορικό λόγο πολλές χιλιετίες πριν την ανακάλυψη της 
γραφής. 

- Βιολογική προτεραιότητα, δεδομένου ότι το παιδί κατακτά πρώτα τη γλώσσα στην προφορική της μορφή. Η εξοικείωση με τον γραπτό λόγο είναι μια 
επίκτητη ικανότητα, αποτέλεσμα συστηματικής διδασκαλίας στο σχολείο. 

- Δομική προτεραιότητα, εφόσον στις περισσότερες μορφές γραφής τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται (π.χ. τα αλφαβητικά) βασίζονται —χωρίς πάντα 
να ισοδυναμούν λόγω ιστορικών παραγόντων— σε μονάδες του προφορικού λόγου. 

 
Ο/Η φιλόλογος οφείλει  να καλλιεργήσει στους μαθητές του/της συστηματικά και τον προφορικό λόγο, παράλληλα με τον γραπτό, δημιουργώντας στην τάξη 
ευκαιρίες/δυνατότητες  όχι μόνο κατανόησης αλλά και παραγωγής προφορικών κειμένων, σε όσο το δυνατό περισσότερα  είδηˑ μπορεί να καλλιεργήσει 
δεξιότητες και ικανότητες παραγωγής προφορικού λόγου με: 
α. διάλογο (διαλογική συζήτηση) μεταξύ των μαθητών, αξιοποιώντας προφορικά  κείμενα περιγραφικά, αφηγηματικά, κείμενα  πειθούς, καλλιεργώντας το  
ήθος λόγου (π.χ. προσοχή στα λεγόμενα του συνομιλητή, μη παρερμηνεία των λεγομένων του, μη διακοπή του συνομιλητή, αποδοχή διαφορετικών απόψεων, 
αξιοποίηση ιδεών, προτάσεων και πληροφοριών του συνομιλητή) β. μονόλογο των μαθητών, προσχεδιασμένο ή και αυθόρμητο. 

Στην καλλιέργεια  κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου μπορούν να συμβάλουν ποικίλες πρακτικές, όπως  η νοηματική ανάγνωση των κειμένων 
(απόδοση κειμένων σύμφωνα με τις οδηγίες των σημείων στίξης), η θεατρική ανάγνωση, η δημιουργία συνθηκών διαλογικής συζήτησης (ελεύθερης, 
δομημένης), η υπόδυση ρόλων, το θεατρικό παιχνίδι. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για κατανόηση και παραγωγή προφορικών κειμένων συστήνεται και η 
ανάδειξη της σημασίας των εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών στοιχείων, τα οποία συνοδεύουν τον προφορικό λόγο. 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – A΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 
Α.     Κ    α    τ    α    ν    ό    η    σ    η 

 
Γενικοί Δείκτες Επιτυχίας 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μαθητές κατανοούν προφορικό 
λόγο, σε ποικίλα κειμενικά είδη, στα 

οποία περιγράφονται πρόσωπα, τοπία, 
αντικείμενα, καταστάσεις κ.ά., 
αξιολογώντας τους δείκτες της 

υποκειμενικής και αντικειμενικής 
περιγραφής. 

 

 
ΑΦΗΓΗΣΗ 

Οι μαθητές κατανοούν 
προφορικό αφηγηματικό  λόγο, 
σε ποικίλα κειμενικά είδη, στα 

οποία  υπάρχει αφήγηση 
(ρεαλιστική/μυθοπλαστική) 

προσωπικών  εμπειριών, 
ιστοριών, μύθων, παραμυθιών, 
υποθέσεων κινηματογραφικών 

ταινιών κ.ά. 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Οι μαθητές κατανοούν 
προφορικό λόγο, με απλή 

επιχειρηματολογία,  σε 
ποικίλα κειμενικά είδη, στα 

οποία υποστηρίζονται ή/ και 
αντικρούονται συγκεκριμένες 

θέσεις/απόψεις. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οι μαθητές κατανοούν 
προφορικό λόγο με τον  οποίο 

δίνονται οδηγίες 
προσανατολισμού, οδηγίες 

χρήσης/κατασκευής παιχνιδιών, 
εκτέλεσης συνταγών κ.ά. 

 

Ειδικοί Δείκτες 
Επιτυχίας 

Δ    ε    ί    κ    τ    ε    ς         Ε     π    ά    ρ    κ    ε    ι    α    ς 
Δ     ι    δ    α    κ    τ    έ    α 

 
Α.Ι. Οι μαθητές:  Κατανοούν το 

περιεχόμενο προφορικού κειμένου, 
τοποθετώντας το στο επικοινωνιακό 
και κοινωνιοπολιτισμικό του 
πλαίσιο. 

 

 
Α.Ι.1.Γνωρίζουν  τις μορφές, τους 

κώδικες  και τους τρόπους της 
προφορικής επικοινωνίας, καθώς 
και τις βασικές διαφορές γραπτού – 
προφορικού λόγου.  

 
Α.Ι.1.1. Μορφές Επικοινωνίας: λεκτική (γραπτός και προφορικός λόγος), μη λεκτική (γλώσσα του σώματος, 

νοηματική  κ.ά) 
Α.Ι.1.2. Κώδικες επικοινωνίας: γλωσσικός κώδικας, μη γλωσσικοί κώδικες (μαθηματικά – μουσικά σύμβολα κ.ά.) 
Α.Ι.1.3. Τρόποι  Επικοινωνίας: διά ζώσης, τηλεφωνική, διαδικτυακή, επικοινωνία με ΜΜΕ κ.ά. 
Α.Ι.1.4.Γραπτός Λόγος –Προφορικός Λόγος: Χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  – διαφορές (διαφορετικές περιστάσεις 

επικοινωνίας, στόχοι, γλωσσικά χαρακτηριστικά).   
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Διαφορές  και ως προς τον: 
 
Α. Τρόπο μετάδοσης πληροφοριών: Προφορικός Λόγος: Πολλοί τρόποι μετάδοσης των πληροφοριών (γλωσσικά,                          
                                                          παραγλωσσικά, εξωγλωσσικά στοιχεία) –Γραπτός λόγος: Σύνταξη, Λεξιλόγιο, Στίξη 
 
Β. Χρόνο: Προφορικός Λόγος: πραγματικός, περιορισμένος  χρόνος – Γραπτός Λόγος: αφθονία χρόνου 
 
Γ. Συνομιλητή:  Προφορικός Λόγος: Οπτική επαφή, διάδραση με τον συνομιλητή (αμφίδρομη σχέση) –Γραπτός               
                            Λόγος:  Απουσία συνομιλητή – ανατροφοδότησης, λόγος μονής κατεύθυνσης. 
 
Α.Ι.1.5. Στοιχεία Προφορικότητας : επανεκκίνηση με αναδιατύπωση, παύσεις, επικαλύψεις, χασμωδίες,      
                                                                  στερεότυπες εκφράσεις κ.ά. 
 
 

 
Α.Ι.2. Ακροάζονται με τη δέουσα 

προσοχή προφορικό κείμενο και 
(ανα)γνωρίζουν το κειμενικό 
είδος στο οποίο ανήκει, καθώς 
και τους κειμενικούς τύπους που 
(συν)υπάρχουν σ’ αυτό. 

 

 
Α.Ι.2.1.Χαρακτηριστικά – λειτουργίες κειμενικών  ειδών  του προφορικού λόγου 
Α.Ι.2.2. Χαρακτηριστικά των κειμενικών τύπων Περιγραφής/Αφήγησης/Επιχειρηματολογίας/Οδηγιών 
Α.Ι.2.3. Προσεκτική/Ενεργητική ακρόαση (π.χ. οι μαθητές ακούν και κρατούν σημειώσεις) 
Α.Ι.2.4.  Σωστή άρθρωση – προφορά φθόγγων,  λέξεων, φράσεων 
Α.Ι.2.5.  Γνώση της σημασίας των λέξεων, ως βοηθητικού στοιχείου για την κατανόηση 
Α.Ι.2.6.  Παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία,  ανάλογα με το κειμενικό είδος 
Α.Ι.2.7. Πιθανός σκοπός ακρόασης: ενημέρωση, ψυχαγωγία, μόρφωση, αισθητική απόλαυση κ.ά. 
 

 
Α.Ι.3. Επισημαίνουν το γενικό θέμα του 

κειμένου, διασυνδέοντας  
κειμενικά και εξωκειμενικά 
στοιχεία. 

 

 
Α.Ι.3.1.  Τοποθέτηση της συγκεκριμένης πτυχής του θέματος του κειμένου στην ευρύτερη θεματολογία  που 

ανήκει. Ενδεικτικά: Σχολική ζωή, οικογενειακές σχέσεις, διατροφή, φιλία, ψυχαγωγία, τέχνη, φυσικό 
περιβάλλον  κ.ά. 

Α.Ι.3.2.  Κειμενικά στοιχεία, ενδεικτικά και ανάλογα με το κειμενικό είδος 
• Τίτλος (π.χ. κυριολεκτικός, μεταφορικός, συμβολικός) 
• Μη γλωσσικά στοιχεία 

Α.Ι.3.3.Εξωκειμενικά στοιχεία 
 

 
Α.Ι.4. Εντοπίζουν το επικοινωνιακό και 

κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο. 

 
Α.Ι.4.1.  Κειμενικό είδος – βασικά χαρακτηριστικά – λειτουργίες ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση 
Α.Ι.4.2.  Επικοινωνιακό πλαίσιο: Παράγοντες επικοινωνίας [ Σχέση συνομιλητών/πομπού -δέκτη: Α. άξονας 

ισοτιμίας-αλληλεγγύης: καθημερινή άτυπη συνομιλία μεταξύ οικείων ή φίλων (αυθόρμητος λόγος) 
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               Β . Άξονας εξουσίας - ανοικειότητα μεταξύ συνομιλητών εξαιτίας  κοινωνικής απόστασης: σοβαρή, τυπική 
συνομιλία (προσχεδιασμένος –τυπικός λόγος), αλληλόδραση πομπού – δέκτη,  μήνυμα – μέσο – 
επικοινωνιακή περίσταση – συνθήκες επικοινωνίας ] 

Α.Ι.4.3.Κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο: πληροφορίες για τον δημιουργό, το  ευρύτερο ιστορικο-κοινωνικο-πολιτικο 
-πολιτιστικό πλαίσιο δημιουργίας του, πραγματολογικές αναφορές για τον χώρο-χρόνο- και για πρόσωπα 
- γεγονότα.    

Α.Ι.4.4.Έννοιες: ανοικειότητα, αλληλόδραση, αυθόρμητος και προσχεδιασμένος λόγος. 
 

 
Α.Ι.5. Εντοπίζουν και αξιολογούν   τις 

πληροφορίες  και  
προσλαμβάνουν το κεντρικό 
νόημα του προφορικού 
κειμένου, εφαρμόζοντας  και 
στρατηγικές κατανόησης  
προφορικού  λόγου. 

 

 
Α.Ι.5.1.  Στρατηγικές κατανόησης για διάκριση βασικών/δευτερευουσών πληροφοριών: 

• Σημειώσεις (κατά τη διάρκεια της ενεργητικής ακρόασης) 
• Γενική/επιλεκτική ακρόαση 
• Πολλαπλές ακροάσεις  
• Ερωτήσεις κλειστού τύπου  (π.χ. ανάκληση πληροφορίας) και ανοικτού τύπου (π.χ. αξιολόγηση/ σύγκριση  

πληροφοριών) 
• Προφορική αναδιήγηση περιεχομένου 

Α.Ι.5.2. Σημεία εστίασης στη διάκριση βασικών/δευτερευουσών πληροφοριών: 
• Κειμενικοί τύποι  που πιθανό να συνυπάρχουν στο κείμενο 
• Θεματικό λεξιλόγιο ή/και εξειδικευμένη ορολογία - Λέξεις/φράσεις – κλειδιά  
• Νοηματικές ενότητες κειμένου – θεματικοί άξονες ενοτήτων  - τίτλοι ενοτήτων   

Α.Ι.5.3.  Στρατηγικές  για γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου (συμφραζόμενα, ετυμολογία, συνώνυμα – 
αντώνυμα, χρήση Λεξικών και πηγών αναφοράς  κ.ά.) 

Α.Ι.5.4.  Σχέση  πληροφοριών με στόχο την αποτίμηση του κεντρικού νοήματος (π.χ. συμφωνία/ αντιφατικότητα, 
τεκμηρίωση, αιτιολόγηση, αποδεκτικότητα) 

 Α.Ι.5.5.  Έννοιες: oρθότητα, εγκυρότητα πληροφοριών, συμφραζόμενα, συνώνυμα, αντώνυμα, αντιφατικότητα,  
                αποδεκτικότητα. 
 

 
Α.Ι.6. Κατανοούν και αξιοποιούν τα μη 

γλωσσικά στοιχεία, για να 
προσλαμβάνουν το κεντρικό νόημα 
του κειμένου. 

 

 
Α.Ι.6.1.  Μη γλωσσικά στοιχεία:  

• Παραγλωσσικά: επιτονισμός  - διακύμανση της φωνής και χρωματισμός της - παύσεις,  προφορά, ένταση, 
ρυθμός  στον λόγο (χωρίς παύσεις, επαναλήψεις, χασμωδίες) 

• Εξωγλωσσικά: χειρονομίες, κινήσεις,  στάση του σώματος, βηματισμός, έκφραση του προσώπου,  βλέμμα, 
μορφασμοί. 

• Σωστή άρθρωση 
• Εικόνα/ες, μουσική, ηχητικά εφέ κ.ά. 

Α.Ι.6.2.Εξωκειμενικά  στοιχεία  
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Α.Ι.7. Εξάγουν συμπεράσματα για το 

κεντρικό νόημα του κειμένου, με 
αναφορά στον σκοπό και  το 
ύφος. 

 
Α.Ι.7.1. Ύφος και κειμενικό είδος  
Α.Ι.7.2.   Ύφος και σχέση επικοινωνούντων 
Α.Ι.7.3.   Τρόποι ανίχνευσης του ύφους: λεξιλόγιο,  σχήματα λόγου, σύνταξη,  εγκλίσεις, χρήση συγκεκριμένου 

ρηματικού προσώπου, εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία. 
Α.Ι.7.4.   Πιθανός σκοπός: ενημέρωση, διδαχή, ψυχαγωγία, πειθώ, προβληματισμός, διαμαρτυρία, 

ευαισθητοποίηση,  εξυπηρέτηση πρακτικών αναγκών κ.ά. 
Α.Ι.7.5.   Μέσα ανίχνευσης του σκοπού:  τίτλος, τόπος – χρόνος - μέσο παρουσίασης  του κειμένου, η άποψη  που 

εκφράζεται/υποστηρίζεται, λεξιλόγιο, σύνταξη, ύφος, πιθανές ρητές δηλώσεις στο κείμενο, 
παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία. 

Α.Ι.7.6. Προθετικότητα (συν)ομιλητών, κοινωνική ταυτότητά τους με βάση το περιεχόμενο, τις γραμματικές και 
λεξιλογικές επιλογές τους. 

Α.Ι.7.7.   Γενικές διαπιστώσεις που προκύπτουν με συσχέτιση: 
• Στοιχείων του κειμένου μεταξύ τους   
• Ύφους, σκοπού, θέματος, επικοινωνιακού πλαισίου 

Α.Ι.7.8.    Έννοιες: ύφος (π.χ. τυπικό, οικείο, ουδέτερο) προθετικότητα. 
 

 
Α.Ι.8. Τοποθετούνται κριτικά, με στόχο 

τη διαμόρφωση προσωπικής 
άποψης σε σχέση με νοήματα 
που προβάλλονται ή 
υπονοούνται στο κείμενο. 

 

 
Α.Ι.8.1.  Θέσεις /αντι-θέσεις που προβάλλονται στο ίδιο κείμενο 
Α.Ι.8.2.  Θέσεις/αντι-θέσεις σε συνεξεταζόμενα κείμενα 
Α.Ι.8.3.  Θέσεις/αντι-θέσεις κειμένου – ακροατή  - Προσωπική ερμηνεία  ακροατή 
 

 
Α.ΙΙ. Κατανοούν τη μορφή του κειμένου 

μέσα από την οργάνωση του  
λόγου σε επίπεδο κειμένου, 
πρότασης, λέξης.  

 

 
Α.ΙΙ. Μορφή του κειμένου: 
A.II.1.1.  Δομή (εξωτερικά και εσωτερικά δομικά στοιχεία) 
A.II.1.2. Oργανωτικά πρότυπα των κειμενικών τύπων Περιγραφής/Αφήγησης/Επιχειρηματολογίας/Οδηγιών 
Α.ΙΙ.2.1. Λεξιλογικά 
Α.ΙΙ.3.1. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα  
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Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίζουν και κατανοούν  τη 

δομή του κειμένου.  
 

Α.ΙΙ.4.1. Εκφραστικά και άλλα γλωσσικά και μη γλωσσικά στοιχεία  
Γλωσσικά χαρακτηριστικά του Προφορικού Λόγου: 
Α. Μορφοσυντακτικά  στοιχεία:  

1. Απλές συντακτικές δομές 
• Συντακτικά ατελείς φράσεις ή ακολουθίες ανολοκλήρωτων φράσεων 
• Συχνή χρήση παρατακτικής και ασύνδετης συμπαράθεσης προτάσεων  
• Ελλειπτικός λόγος 

2. Περιορισμένη χρήση επιθέτων 
Β.  Άλλα γλωσσικά χαρακτηριστικά:  

• Επανεκκίνηση προτάσεων με αναδιατύπωση για βελτίωση του λόγου 
• Συχνή χρήση  γενικευτικών όρων (π.χ. πράγμα, μέρος, κάτι, διάφορα) και «πραγματολογικών 

μορίων» (π.χ. λίγο, λιγάκι, ας πούμε, έτσι, που λένε, ξέρω ’γω, εε, αα) 
• Ρητορικές ερωτήσεις 
• Σταθερές  εκφράσεις που  επιτρέπουν στον ομιλητή να εισαγάγει την άποψή του, να συνεχίσει ή να 

αλλάξει το θέμα, να συνδέσει τις προτάσεις. Αυτές ποικίλλουν ανάλογα με την περίσταση, το ύφος 
και την οικειότητα με τον συνομιλητή. 

• «Γλώσσα διαπραγμάτευσης» στα πλαίσια  της διάδρασης συνομιλητών, πομπού – δέκτη, ανάλογα με 
την επικοινωνιακή περίσταση (π.χ. συγγνώμη,  μπορείτε να το επαναλάβετε,  δεν το κατάλαβα αυτό) 

Α.ΙΙ.1.1.-Α.ΙΙ.4.1. Βλέπε 
• ΔΕ - ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Α΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου,  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Α.ΙΙ.1.- Α.ΙΙ.4. 
• ΔΕ – ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΑΦΗΓΗΣΗ,  Α.ΙΙ.1. – Α.ΙΙ.4. 
• ΔΕ – ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Α ΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 

Α.ΙΙ.1. – Α.ΙΙ.4. 
• ΔΕ - ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΟΔΗΓΙΕΣ, Α.ΙΙ.1.- Α.ΙΙ.4. 

 

 
Α.ΙΙ.2. Αντιλαμβάνονται τους 

μηχανισμούς λεξιλογικής 
δημιουργίας μέσω της Παραγωγής 

 
 
Α.ΙΙ.3. Αναγνωρίζουν και αξιολογούν 

τον τρόπο με τον οποίο 
μορφοσυντακτικά φαινόμενα 
οικοδομούν νοήματα και 
διαμορφώνουν το ύφος στον 
προφορικό λόγο. 

 
 
Α.ΙΙ.4. Αναγνωρίζουν και αξιολογούν τα 

εκφραστικά μέσα και άλλες 
γλωσσικές και μη γλωσσικές 
επιλογές. 

 
 
Α.ΙΙΙ. Αξιολογούν τo κείμενο και την 

αποτελεσματικότητα των 
ενσωματωμένων σ΄ αυτό 
κειμενικών τύπων της 
Περιγραφής/Αφήγησης/Επιχειρη
ματολογίας/Οδηγιών 

 
Α.ΙΙΙ.1. Κριτήρια αξιολόγησης του προφορικού κειμένου: Επιλογή συγκεκριμένου κειμενικού είδους, επάρκεια 

πληροφοριακού /νοηματικού περιεχομένου,  μορφή κειμένου (γλωσσικές/γραμματικές/λεξιλογικές  
επιλογές –πληρότητα/καταλληλότητα λεξιλογίου), συνάφεια σκοπού -ύφους –επικοινωνιακής περίστασης 
–παραγλωσσικών -  εξωγλωσσικών στοιχείων, σωστή άρθρωση,  προφορά φθόγγων, λέξεων,  φράσεων, 
στοιχεία  προφορικότητας, σαφήνεια, ακρίβεια και γλωσσικά χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου  

Α.ΙΙΙ.2. Αποτελεσματικότητα του κειμένου, με βάση την αξιοποίηση των συγκεκριμένων κειμενικών τύπων 
Περιγραφή/Αφήγηση/Επιχειρηματολογία/Οδηγίες. 
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Β.   Π  α  ρ  α  γ  ω  γ  ή 

 
Γενικοί Δείκτες  Επιτυχίας 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μαθητές παράγουν προφορικό 
λόγο, στον οποίο περιγράφονται 

πρόσωπα, τοπία, αντικείμενα, 
καταστάσεις κ.ά., αξιοποιώντας τα 

χαρακτηριστικά της 
υποκειμενικής/αντικειμενικής 

περιγραφής. 

 
ΑΦΗΓΗΣΗ 

Οι μαθητές παράγουν προφορικό 
λόγο, στον οποίο ενσωματώνουν 

αφήγηση (ρεαλιστική ή 
μυθοπλαστική)προσωπικών  
εμπειριών, ιστοριών, μύθων, 

παραμυθιών, υποθέσεων 
κινηματογραφικών ταινιών κ.ά.. 

 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Οι μαθητές παράγουν 

προφορικό λόγο 
επιχειρηματολογίας, με τον 
οποίο υποστηρίζουν ή και 

αντικρούουν συγκεκριμένεσ 
θέσεις/απόψεις. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οι μαθητές παράγουν 
προφορικό λόγο, στον οποίο 

ενσωματώνουν οδηγίες 
προσανατολισμού, παιχνιδιού,  

χρήσης/κατασκευής 
παιχνιδιού/αντικειμένου, 
εκτέλεσης συνταγών κ.ά. 

Ειδικοί Δείκτες 
Επιτυχίας 

Δείκτες Επάρκειας 
Δ    ι    δ    α    κ    τ    έ    α 

 
Β.Ι. Οι μαθητές παράγουν προφορικό 

κείμενο σε συγκεκριμένο επικοι-
νωνιακό και κοινωνιοπολιτισμικό 
πλαίσιο. 

 

 
Β.Ι.1. Οι μαθητές παράγουν 

προφορικό κείμενο (προσχεδια-
σμένο/αυθόρμητο λόγο)  ή συμ-
μετέχουν σε διαλογική συζήτηση,  
σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό 
και κοινωνιοπολιτισμικό  πλαίσιο. 

 
 

 
Β.Ι.1.1. Ανάγκη για επικοινωνία και δράση (συμμετοχή στα σχολικά/κοινοτικά /κοινωνικά δρώμενα για 

ενημέρωση, διαμαρτυρία  κ.ά.) 
Β.Ι.1.2. Κειμενικό είδος με συγκεκριμένες λειτουργίες, ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Ενδεικτικά: 

αυτοπαρουσίαση, αφήγηση παραμυθιού/μύθου/ανεκδότου,  οδηγίες προσανατολισμού, 
οδηγίες/χρήση/κατασκευή παιχνιδιού, οδηγίες/εκτέλεση συνταγής, ελεύθερη /δραματοποιημένη 
συζήτηση - υπόδυση ρόλων, θεατρικό παιχνίδι,  τηλεφωνική συνομιλία καθημερινού λόγου 

Β.Ι.1.3. Ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνική ταυτότητα ακροατηρίου 
Β.Ι.1.4. Χαρακτηριστικά διαλογικής συζήτησης: καθορισμός –τήρηση κανόνων, (ελεύθερη/δομημένη συζήτηση), 

ισοτιμία συμμετεχόντων, ρόλοι, ειλικρίνεια, σεβασμός στον συνομιλητή και την αντίθετη άποψη, ηρεμία, 
αυτοκυριαρχία, εστίαση στο θέμα 

Β.Ι.1.5. Χαρακτηριστικά υποκειμενικής/αντικειμενικής Περιγραφής/Αφήγησης/Επιχειρηματολογίας/Οδηγιών,  
βλέπε ΔΕ – ΔΕ Γραπτού Λόγου 

Β.Ι.1.6.  Σωστή άρθρωση – προφορά φθόγγων,  λέξεων, φράσεων 
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Β.Ι.1.7.  Παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία 
Β.Ι.1.8. Ενεργητική ακρόαση(καλός ακροατής –καλός (συν)ομιλητής) 
Β.Ι.1.9. Έννοιες: διάλογος, αυτοκυριαρχία, ισοτιμία. 

 
Β.Ι.2. Επιλέγουν από το πλήθος των 

πληροφοριών:  αυτές που είναι 
σημαντικές για να τις 
αναπτύξουν  περισσότερο, ποιες 
θεωρούν λιγότερο σημαντικές 
και ποιες θα παραλείψουν,ώστε 
να εξυπηρετούν τον σκοπό τους. 

 
Β.Ι.2.1. Περιεχόμενο: βασικές  – δευτερεύουσες  πληροφορίες /ιδέες σχετικές με την ιδιαίτερη πτυχή του θέματος, 

όπως καθορίστηκε από την επικοινωνιακή ανάγκη(βλέπε και Β.Ι.1.3) 
Β.Ι.2.2.α. Σχεδιασμός: στοχοθεσία, γέννηση ιδεών, οργάνωση β. παρουσίαση 
Β.Ι.2.3. Σκοπός του προφορικού λόγου: ενημέρωση, άσκηση κριτικής, ψυχαγωγία, μόρφωση, ευαισθητοποίηση, 

διαμαρτυρία, προβληματισμός κ.ά. 
 
 

 
Β.Ι.3. Διαμορφώνουν το κατάλληλο  

ύφος. 
 

 
Β.Ι.3.1.  Ύφος 

 
Β.Ι.4. Χρησιμοποιούν το κατάλληλο 

θεματικό λεξιλόγιο /ή και 
εξειδικευμένη ορολογία. 

 

 
Β.Ι.4.1. Λεξιλόγιο 

 
Β.ΙΙ. Οργανώνουν τον λόγο τους σε 

επίπεδο κειμένου, πρότασης, 
λέξης. 

 
Β.ΙΙ.      Mορφή του κειμένου: 
 
Β.ΙΙ.1.1. Δομή: Εξωτερικά και εσωτερικά δομικά στοιχεία  
Β.ΙΙ.1.2. Oργανωτικά πρότυπα των κειμενικών τύπων  της Περιγραφής/Aφήγησης/Eπιχειρηματολογίας/ 
               Οδηγιών  
Β.ΙΙ.2.1. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα 
Β.ΙΙ.2.2. Εκφραστικά και άλλα γλωσσικά και μη γλωσσικά  στοιχεία 
Β.ΙΙ.1.1. – Β.ΙΙ.2.2.βλέπε:  
 

 
Β.ΙΙ.1. Οργανώνουν τον  λόγο  τους 

αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά 
συγκεκριμένων κειμενικών τύπων. 
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Β.ΙΙ.2. Αξιοποιούν τα κατάλληλα 

γλωσσικά και μη γλωσσικά 
στοιχεία, ώστε να δημιουργούν 
σαφή, αποτελεσματική 
Περιγραφή/Αφήγηση/Επιχειρη
ματολογία/Οδηγίες. 

 

• ΔΕ - ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Α΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου,  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Α.ΙΙ.1.1.- 
Α.ΙΙ.4.6. 

• ΔΕ – ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΑΦΗΓΗΣΗ,  Α.ΙΙ.1.1. – 
Α.ΙΙ.4.3. 

• ΔΕ – ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Α΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 
Α.ΙΙ.1.1. – Α.ΙΙ.4.3. 

• ΔΕ - ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΟΔΗΓΙΕΣ, Α.ΙΙ.1.1.- Α.ΙΙ.4.3. 
 

 
Β.ΙΙΙ.  Κρίνουν, αξιολογούν και 

βελτιώνουν το προφορικό 
κείμενο που παρήγαγαν. 

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτήρια αξιολόγησης του προφορικού κειμένου, βλέπε Α.ΙΙΙ.1. 
Β.ΙΙΙ.2. Αποτελεσματικότητα του κειμένου, με βάση την αξιοποίηση των ειδών Περιγραφής/Αφήγησης/ 

Επιχειρηματολογίας/Οδηγιών 
Β.ΙΙΙ.3. Μαγνητοφώνηση  προφορικού κειμένου για σκοπούς αξιολόγησης και βελτίωσής του 
Β.ΙΙΙ.4. Προφορική επαναδιατύπωση σε βελτιωμένο προφορικό κείμενο, με βάση τους άξονες αξιολόγησης Β.ΙΙΙ.1. 

– Β.ΙΙΙ.3.  και  των στοιχείων προφορικότητας (βλέπε Α.Ι.2.7.). 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 
Α. Κατανόηση 

 
Γ ενικοί Δείκτες Επιτυχίας 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μαθητές κατανοούν προφορικό 
αφηγηματικό λόγο, σε ποικίλα 

κειμενικά είδη, στα οποία 
περιγράφονται φυσικά ή άλλα 

φαινόμενα, πειράματα και 
αυτοπαρουσίαση -βιογραφικό 

σημείωμα, αξιολογώντας  τον ρόλο 
της περιγραφής σε αφηγηματικά 

κείμενα. 
 

 
ΑΦΗΓΗΣΗ 

Οι μαθητές κατανοούν προφορικό 
λόγο, σε ποικίλα κειμενικά είδη, 

στον οποίο εμπεριέχεται αφήγηση 
(ρεαλιστική – σύγχρονη ή 

ιστορική)ταξιδιωτικών 
περιηγήσεων, εξιστορήσεις 

προσωπικών εμπειριών, 
περιστατικών, επίκαιρων 

γεγονότων κ.ά.  
 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Οι μαθητές κατανοούν προφορι-
κό λόγο επιχειρηματολογίας, 

ενταγμένο σε ποικίλα κειμενικά 
είδη, στα οποία υποστηρίζονται 

ή/και αντικρούονται 
συγκεκριμένες θέσεις/απόψεις. 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οι μαθητές κατανοούν 
προφορικό λόγο με τον οποίο 

δίνονται πληροφορίες για 
σκοπούς ενημέρωσης και 

επικοινωνίας. 

Ειδικοί Δείκτες 
Επιτυχίας 

                                    Δείκτες  Επάρκειας 
                                                                      Διδακτέα 

 
Α.Ι. Οι μαθητές:  Κατανοούν  το 

περιεχόμενο προφορικού 
κειμένου, τοποθετώντας το στο 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτισμικό του 
πλαίσιο. 

 

 
A.Ι.1.Ακροάζονται με τη δέουσα 

προσοχή  προφορικό κείμενο 
και (ανα)γνωρίζουν το κειμενικό 
είδος στο οποίο ανήκει, καθώς 
και τους κειμενικούς τύπους που 

 
Α.Ι.1.1. Χαρακτηριστικά – λειτουργίες κειμενικών ειδών προφορικού λόγου 
Α.Ι.1.2. Χαρακτηριστικά των κειμενικών τύπων Περιγραφής / Αφήγησης/ Επιχειρηματολογίας/ Οδηγιών 
Α.Ι.1.3. Προσεκτική/ Ενεργητική ακρόαση (π.χ. οι μαθητές ακούν και κρατούν σημειώσεις) 
Α.Ι.1.4. Σωστή άρθρωση – προφορά  φθόγγων,  λέξεων, φράσεων 
Α.Ι.1.5. Γνώση της σημασίας των λέξεων, ως βοηθητικού στοιχείου για την κατανόηση 
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(συν)υπάρχουν σ’ αυτό. 
 
 

Α.Ι.1.6. Παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία ανάλογα με το κειμενικό είδος, βλέπε Α.Ι.5.1. 
A.I.1.7. Πιθανός σκοπός ακρόασης: ενημέρωση, μόρφωση,  ψυχαγωγία, αισθητική απόλαυση κ.ά. 
Α.Ι.1.8. Στοιχεία προφορικότητας: επανεκκίνηση με αναδιατύπωση, διακοπές, επικαλύψεις, χασμωδίες,  
                                                                στερεότυπες εκφράσεις κ.ά. 
 

  
Α.Ι.2. Επισημαίνουν το γενικό                            

θέμα του κειμένου, δια-
συνδέοντας κειμενικά και 
εξωκειμενικά στοιχεία. 

 
Α.Ι.2.1.  Τοποθέτηση της συγκεκριμένης πτυχής του θέματος του κειμένου στην ευρύτερη θεματολογία  που 

ανήκει. Ενδεικτικά: Ταξίδια στον πραγματικό / φανταστικό κόσμο, περιηγήσεις,  φυσικό περιβάλλον, 
οικογένεια, βία-παραβατικότητα, επάγγελμα, Μ.Μ.Ε.-διαδίκτυο,  αθλητισμός 

Α.Ι.2.2.  Κειμενικά στοιχεία, ενδεικτικά και ανάλογα με το κειμενικό είδος 
• Τίτλος (π.χ. κυριολεκτικός, μεταφορικός, συμβολικός) 
• Μη γλωσσικά στοιχεία, βλέπε Α.Ι.5.1 

Α.Ι.2.3.Εξωκειμενικά στοιχεία, βλέπε Α.Ι.3.1. – Α.Ι.3.3. 
 

 
Α.Ι.3. Εντοπίζουν το επικοι-

νωνιακό και κοινωνιο-
πολιτισμικό πλαίσιο. 

 
 

 
Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδος – βασικά χαρακτηριστικά – λειτουργίες ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση 
Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίσιο: Παράγοντες επικοινωνίας [ Σχέση πομπού – δέκτη:  α. άξονας ισοτιμίας-

αλληλεγγύης: καθημερινή άτυπη συνομιλία μεταξύ οικείων ή φίλων (αυθόρμητος λόγος) β. Άξονας εξουσίας 
- ανοικειότητα μεταξύ συνομιλητών ένεκα κοινωνικής απόστασης: σοβαρή, τυπική συνομιλία 
(προσχεδιασμένος –τυπικός λόγος), αλληλόδραση πομπού – δέκτη,  μήνυμα – μέσο – επικοινωνιακή 
περίσταση – συνθήκες επικοινωνίας ] 

Α.Ι.3.3.    Κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο: Πληροφορίες για τον δημιουργό, το  ευρύτερο ιστορικο -  κοινωνικο -  
πολιτικο - πολιτιστικό πλαίσιο δημιουργίας του, πραγματολογικές αναφορές για τον χώρο – χρόνο  και τα 
πρόσωπα - γεγονότα. 

 Α.Ι.3.4.    Έννοιες: ανοικειότητα, αλληλόδραση, αυθόρμητος και προσχεδιασμένος λόγος. 
 

 
Α.Ι.4. Εντοπίζουν τις πληροφορίες, 

τις αξιολογούν και 
προσλαμβάνουν το κεντρικό 
νόημα του προφορικού κειμένου, 
εφαρμόζοντας και στρατηγικές 
κατανόησης προφορικού λόγου. 

 
Α.Ι.4.1. Στρατηγικές κατανόησης για διάκριση βασικών/δευτερευουσών πληροφοριών: 

• Σημειώσεις κατά τη διάρκεια της ενεργητικής ακρόασης 
• Γενική/επιλεκτική ακρόαση 
• Πολλαπλές ακροάσεις 
• Ερωτήσεις κλειστού τύπου (π.χ. ανάκληση πληροφορίας) και ανοικτού τύπου (π.χ. αξιολόγηση/ σύγκριση  

πληροφοριών)    
• Προφορική αναδιήγηση περιεχομένου 

Α.Ι.4.2.  Σημεία εστίασης  στη διάκριση βασικών/ δευτερευουσών πληροφοριών: 
• Κειμενικοί τύποι που πιθανόν να συνυπάρχουν στο κείμενο 
• Θεματικό λεξιλόγιο ή/ και εξειδικευμένη ορολογία – Λέξεις/φράσεις –κλειδιά 
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• Νοηματικές ενότητες κειμένου-θεματικοί άξονες ενοτήτων-τίτλοι ενοτήτων 

Α.Ι.4.3.  Στρατηγικές για γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου: π.χ. συμφραζόμενα, ετυμολογία, συνώνυμα –   
                αντώνυμα, χρήση Λεξικών και πηγών αναφοράς 
Α.Ι.4.4.  Σχέση  πληροφοριών με στόχο την αποτίμηση του κεντρικού νοήματος (συμφωνία/αντιφατικότητα,  
               τεκμηρίωση, αιτιολόγηση, αποδεκτικότητα) 
Α.Ι.4.5.  Έννοιες: ορθότητα, εγκυρότητα πληροφοριών, συμφραζόμενα, συνώνυμα, αντώνυμα, τεκμηρίωση, 
                αποδεκτικότητα, αντιφατικότητα. 

  
Α.Ι.5. Κατανοούν και αξιοποιούν τα 

μη γλωσσικά στοιχεία,  για να 
προσλάβουν το κεντρικό νόημα 
του προφορικού κειμένου. 

 
Α.Ι.5.1.Μη γλωσσικά στοιχεία: 

• Παραγλωσσικά στοιχεία: επιτονισμός-  διακύμανση της φωνής και ο χρωματισμός της - παύσεις, προφορά, 
ένταση φωνής, ρυθμός στον λόγο(χωρίς παύσεις, επαναλήψεις, χασμωδίες) κ.ά. 

• Εξωγλωσσικά στοιχεία: χειρονομίες, κινήσεις, στάση σώματος, βηματισμός, έκφραση προσώπου, βλέμμα, 
μορφασμοί κ.ά. 

• Σωστή άρθρωση 
• Εικόνα/ες,  μουσική, ηχητικά εφέ κ.ά. 

Α.Ι.5.2.  Εξωκειμενικά στοιχεία 

 
Α.Ι.6. Εξάγουνσυμπεράσματα για 

το κεντρικό νόημα του 
προφορικού κειμένου, με 
αναφορά στον σκοπό και  το 
ύφος. 

 
Α.Ι.6.1.    Ύφος και κειμενικό είδος 
Α.Ι.6.2.    Ύφος και  σχέση επικοινωνούντων 
Α.Ι.6.3.  Τρόποι ανίχνευσης του ύφους: λεξιλόγιο,  σχήματα λόγου, σύνταξη,  εγκλίσεις, χρήση συγκεκριμένου 

ρηματικού προσώπου, εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία 
Α.Ι.6.4.   Πιθανός σκοπός: ενημέρωση,  ψυχαγωγία, άσκηση κριτικής, διαμαρτυρία, πειθώ, εξυπηρέτηση πρακτικών 

αναγκών, διδαχή, προβληματισμός, ευαισθητοποίηση κ.ά. 
Α.Ι.6.5.   Μέσα ανίχνευσης του σκοπού:  τίτλος, τόπος – χρόνος - μέσο παρουσίασης του προφορικού κειμένου, η 

άποψη  που εκφράζεται/υποστηρίζεται, λεξιλόγιο, σύνταξη, ύφος, πιθανές ρητές δηλώσεις στο προφορικό 
κείμενο, παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία 

Α.Ι.6.6.Προθετικότητα (συν)ομιλητών,  κοινωνική ταυτότητα τους με βάση το περιεχόμενο, τις γραμματικές και 
λεξιλογικές επιλογές τους 

Α.Ι.6.7.Γενικές διαπιστώσεις που προκύπτουν με συσχέτιση: 
• Στοιχείων του κειμένου μεταξύ τους  
• Ύφους, σκοπού, θέματος, επικοινωνιακού πλαισίου. 

Α.Ι.6.8.    Έννοιες: ύφος ( π.χ. επίσημο, καθημερινό, απλό, ουδέτερο)  προθετικότητα .  
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Α.Ι.7.Τοποθετούνται κριτικά, με 

στόχο τη διαμόρφωση 
προσωπικής άποψης σε σχέση 
με νοήματα που 
προβάλλονται ή υπονοούνται 
στο κείμενο. 

 

 
Α.Ι.7.1.  Θέσεις /αντι-θέσεις που προβάλλονται στο ίδιο κείμενο 
Α.Ι.7.2.  Θέσεις/αντι-θέσεις σε συνεξεταζόμενα προφορικά κείμενα (π.χ. συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, διαλέξεις) 
Α.Ι.7.3.  Θέσεις/αντι-θέσεις προφορικού κειμένου –ακροατή - προσωπική ερμηνεία ακροατή 
 

 
Α.ΙΙ. Κατανοούν τη μορφή του  
        προφορικού κειμένου μέσα 

από την οργάνωση του λόγου 
σε επίπεδο κειμένου, 
πρότασης , λέξης. 

 

 
Α.ΙΙ. Μορφή του κειμένου: 
 
Α.ΙΙ.1.1. Δομή (εξωτερικά και εσωτερικά δομικά στοιχεία) 
Α.ΙΙ.1.2. Οργανωτικά πρότυπα των κειμενικών τύπων Περιγραφής/Αφήγησης/Επιχειρηματολογίας/Οδηγιών 
Α.ΙΙ.2.1. Λεξιλογικά 
Α.ΙΙ.3.1. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα  
Α.ΙΙ.4.1. Εκφραστικά και άλλα γλωσσικά και μη γλωσσικά μέσα 
Γλωσσικά χαρακτηριστικά του Προφορικού Λόγου: 
Α.  Μορφοσυντακτικά  στοιχεία:  

1. Απλές συντακτικές δομές 
• Συντακτικά ατελείς φράσεις ή ακολουθίες ανολοκλήρωτων φράσεων 
• Συχνή χρήση παρατακτικής και ασύνδετης συμπαράθεσης προτάσεων  
• Ελλειπτικός λόγος 

2. Περιορισμένη χρήση επιθέτων 
Β.  Άλλα γλωσσικά χαρακτηριστικά:  

• Επανεκκίνηση προτάσεων με αναδιατύπωση για βελτίωση του λόγου, 
• Συχνή χρήση  γενικευτικών όρων (π.χ. πράγμα, μέρος, κάτι, διάφορα) και «πραγματολογικών μορίων» 

(π.χ. λίγο, λιγάκι, ας πούμε, έτσι, που λένε, ξέρω ’γω, εε, αα) 
• Ρητορικές ερωτήσεις 
• Σταθερές  εκφράσεις που θα επιτρέψουν στον ομιλητή να εισαγάγει την άποψή του, να συνεχίσει ή να 

αλλάξει το θέμα, να συνδέσει τις προτάσεις. Ποικίλλουν ανάλογα με την περίσταση, το ύφος και την 
οικειότητα με τον συνομιλητή. 

• «Γλώσσα διαπραγμάτευσης» στα πλαίσια  της διάδρασης συνομιλητών, πομπού – δέκτη, ανάλογα με 
την επικοινωνιακή περίσταση (π.χ. συγγνώμη,  μπορείτε να το επαναλάβετε;  δεν το κατάλαβα αυτό.) 

Α.ΙΙ.1.1. -  Α.ΙΙ.4.1.Βλέπε: 
• ΔΕ - ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Β ΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου,  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Α.ΙΙ.1.- Α.ΙΙ.4. 
• ΔΕ – ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΑΦΗΓΗΣΗ,  Α.ΙΙ.1. – Α.ΙΙ.4. 

 
Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίζουν και       
            αξιολογούν  τη δομή του   
           προφορικού κειμένου. 
 
 
Α.ΙΙ.2. Αντιλαμβάνονται τους 

μηχανισμούς λεξιλογικής 
δημιουργίας μέσω της 
Σύνθεσης. 

Α.ΙΙ.3. Αναγνωρίζουν και 
αξιολογούν τον τρόπο με τον 
οποίο μορφοσυντακτικά 
φαινόμενα οικοδομούν 
νοήματα και διαμορφώνουν 
το ύφος στον προφορικό 
λόγο. 
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Α.ΙΙ.4. Αναγνωρίζουν και 

αξιολογούν τα εκφραστικά 
μέσα και άλλες γλωσσικές και 
μη γλωσσικές επιλογές. 

 

 
• ΔΕ – ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Β΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 

Α.ΙΙ.1. – Α.ΙΙ.4. 
• ΔΕ - ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΟΔΗΓΙΕΣ, Α.ΙΙ.1.- Α.ΙΙ.3. 

 
Α.ΙΙΙ.  Αξιολογούν τo κείμενο και 

την  αποτελεσματικότητα των 
ενσωματωμένων κειμενικών 
τύπων της Περιγραφής 
/Αφήγησης/ Επιχειρηματο-
λογίας/Οδηγιών. 

 
A.ΙΙΙ.1.  Κριτήρια αξιολόγησης του προφορικού κειμένου: Επιλογή συγκεκριμένου κειμενικού είδους, επάρκεια 

πληροφοριακού/νοηματικού περιεχομένου, μορφή κειμένου (γλωσσικές, γραμματικές και λεξιλογικές 
επιλογές - πληρότητα/καταλληλότητα λεξιλογίου), συνάφεια σκοπού – ύφους - επικοινωνιακής περίστασης – 
παραγλωσσικών, εξωγλωσσικών στοιχείων, άρθρωση –προφορά φθόγγων, λέξεων, φράσεων, στοιχεία 
προφορικότητας, σαφήνεια – ακρίβεια, γλωσσικά χαρακτηριστικά  του προφορικού λόγου 

Α.ΙΙΙ.2.Αποτελεσματικότητα του προφορικού κειμένου, με βάση την αξιοποίηση των συγκεκριμένων κειμενικών 
τύπων Περιγραφής/Αφήγησης/ Επιχειρηματολογίας/Οδηγιών. 

  
 

Β.  Π α ρ α γ  ω  γ  ή 
 

Γ    ε    ν    ι    κ    ο    ί          Δ    ε    ί    κ    τ    ε    ς        Ε    π    ι    τ    υ    χ    ί    α    ς 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οι μαθητές παράγουν 

προφορικό αφηγηματικό  
λόγο, στον οποίο  περι-

γράφουν φυσικά ή άλλα 
φαινόμενα, πειράματα κ.ά., 
κάνουν αυτοπαρουσίαση ως 

συμπλήρωμα της κύριας 
αφήγησης. 

 
ΑΦΗΓΗΣΗ 

Οι μαθητές παράγουν προφο-
ρικό αφηγηματικό λόγο, στον 

οποίο ενσωματώνουν 
ρεαλιστική αφήγηση (σύγχρονη 

ή ιστορική) ταξιδιωτικών 
περιηγήσεων, προσωπικών 
εμπειριών, περιστατικών, 
επίκαιρων γεγονότων κ.ά. 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Οι μαθητές παράγουν προφορικό 
λόγο επιχειρηματολογίας, με τον 

οποίο υποστηρίζουν ή /και 
αντικρούουν συγκεκριμένες 

θέσεις/απόψεις. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οι μαθητές παράγουν προφορικό 
λόγο,  στον οποίο ενσωματώνουν 
πληροφορίες για ποικίλα θέματα. 

Ειδικοί Δείκτες  
Επιτυχίας 

Δ    ε    ί    κ    τ    ε    ς         Ε    π    ά    ρ    κ    ε    ι    α    ς 
Δ    ι   δ    α    κ    τ    έ    α 

 
Β.Ι. Οι μαθητές παράγουν 
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προφορικό κείμενο, 
τοποθετώντας το  σε 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτισμικό 
πλαίσιο. 

  
Β.Ι.1. Παρά-γουν  

προφορικό κείμενο 
(προσχεδιασμένο/αυθ
όρμητο λόγο) ή  
συμμετέχουν σε προ-
φορική διαλογική συ-
ζήτησησε συγκεκρι-
μένο επικοινωνιακό 
και κοινωνιο-
πολιτισμικό πλαίσιο. 

 
Β.Ι.1.1.Ανάγκη για επικοινωνία και δράση εντός ευρύτερων μαθησιακών εμπειριών (συμμετοχή στα σχολικά/κοινοτικά/ 

κοινωνικά δρώμενα για ενημέρωση, διαμαρτυρία, πρόσκληση κ.ά.) 
Β.Ι.1.2. Κειμενικά είδη με συγκεκριμένες λειτουργίες, ανάλογα με την επικοινωνιακή ανάγκη, ενδεικτικά: 

Αυτοπαρουσίαση-βιογραφία,συνέντευξη, είδηση-ρεπορτάζ, πείραμα, διαφήμιση, ιστορική αφήγηση, προφορική 
παρουσίαση έρευνας - συνθετικής εργασίας, παρουσίαση σε (τηλε)διάσκεψη, 
ελεύθερη/δομημένη/δραματοποιημένη συζήτηση, τηλεφωνικές συνομιλίες σε υπηρεσίες 

Β.Ι.1.3. Ηλικία, μορφωτικό επίπεδο ακροατηρίου, κοινωνική ταυτότητα ακροατηρίου 
Β.Ι.1.4. Χαρακτηριστικά διαλογικής συζήτησης: Καθορισμός -τήρηση κανόνων (ελεύθερη / δομημένη συζήτηση), ισοτιμία 

συμμετεχόντων, ρόλοι, ειλικρίνεια, σεβασμός στον συνομιλητή και την αντίθετη άποψη, ηρεμία, αυτοκυριαρχία, 
εντός του θέματος 

Β.Ι.1.5. Χαρακτηριστικά κειμενικών τύπων Περιγραφής/Αφήγησης/Επιχειρηματολογίας/Οδηγιών 
Β.Ι.1.6. Σωστή άρθρωση – προφορά φθόγγων, λέξεων, φράσεων 
Β.Ι.1.7. Παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδος, βλέπε Α.Ι.5.1. 
Β.Ι.1.8. «Γλώσσα διαπραγμάτευσης» (π.χ. συγγνώμη, µάλλον δεν έχω καταλάβει καλά, τι σηµαίνει αυτό; τι εννοείτε µε 

αυτό; µπορείτε να επαναλάβετε;) 
Β.Ι.1.9.  Ενεργητική ακρόαση (καλός ακροατής – καλός (συν)ομιλητής) 

 Β.Ι.1.10.  Έννοιες: διάλογος, ελεύθερη/ δομημένη συζήτηση, αυτοκυριαρχία, «γλώσσα διαπραγμάτευσης». 
 

  
Β.Ι.2. Επιλέγουν από το 

πλήθος των πληροφο-
ριών:  αυτές που είναι  
σημαντικές για να τις 
αναπτύξουν  περισσό-
τερο, ποιες λιγότερο 
και ποιες θα παραλεί-
ψουν, ώστε να εξυπη-
ρετούν τον σκοπό τους. 

 
Β.Ι.2.1. Περιεχόμενο:  Βασικές  – δευτερεύουσες  πληροφορίες /ιδέες σχετικές με την ιδιαίτερη πτυχή του θέματος, όπως 

καθορίστηκε από την επικοινωνιακή ανάγκη  
Β.Ι.2.2. α. Σχεδιασμός:  Στοχοθεσία, γέννηση ιδεών, οργάνωση β. παρουσίαση  
Β.Ι.2.3. Σκοπός: Ενημέρωση, άσκηση κριτικής, διαμαρτυρία, ψυχαγωγία, μόρφωση, ευαισθητοποίηση κ.ά. 
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Β.Ι.3. Διαμορφώνουν το 

κατάλληλο  ύφος. 

 
Β.Ι.3.1. Ύφος 
 
 

Β.Ι.4. Χρησιμοποιούν το 
κατάλληλο θεματικό 
λεξιλόγιο ή και εξειδι-
κευμένη ορολογία. 

 
Β.Ι.4.1. Λεξιλόγιο 
 

 
Β.ΙΙ.  Οργανώνουν τον 

λόγο τους σε επίπεδο 
κειμένου, πρότασης, 
λέξης. 

 
Β.ΙΙ. Μορφή του κειμένου: 
 
Β.ΙΙ.1.1.Εξωτερικά και εσωτερικά δομικά στοιχεία της Περιγραφής /Αφήγησης/Επιχειρηματολογίας/ Οδηγιών 
Β.ΙΙ.1.2. Οργανωτικά πρότυπα Περιγραφής /Αφήγησης/Επιχειρηματολογίας/ Οδηγιών 
Β.ΙΙ.2.1. Μορφοσυντακτικά  φαινόμενα 
Β.ΙΙ.2.2.Εκφραστικά και άλλα γλωσσικά και μη γλωσσικά στοιχεία) 
Β.ΙΙ.1.1. – Β.ΙΙ.2.2.  Βλέπε,Α.ΙΙ.4.1. και  
 

• ΔΕ - ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Β΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου,  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Α.ΙΙ.1.- Α.ΙΙ.4. 
• ΔΕ – ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΑΦΗΓΗΣΗ,  Α.ΙΙ.1. – Α.ΙΙ.4. 
• ΔΕ – ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Β΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, Α.ΙΙ.1. – 

Α.ΙΙ.4. 
• ΔΕ - ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΟΔΗΓΙΕΣ, Α.ΙΙ.1.- Α.ΙΙ.3. 

 
 

 
Β.ΙΙ.1.Οργανώνουν τον 

λόγο  τους 
αξιοποιώντας τα 
χαρακτηριστικά 
συγκεκριμένων 
κειμενικών τύπων. 

 
Β.ΙΙ.2. Αξιοποιούν τα 

κατάλληλα γλωσσικά 
και μη γλωσσικά 
στοιχεία, ώστε να δη-
μιουργούν σαφή, απο-
τελεσματική Περιγρα-
φή/Αφήγηση/Επιχει-
ρηματολογία/Οδηγίες 

 
Β.ΙΙΙ.  Κρίνουν, αξιολογούν 

και βελτιώνουν το 
προφορικό κείμενο 

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτήρια αξιολόγησης: Επιλογή κειμενικού είδους, σύνταξη, επάρκεια περιεχομένου, δομή-οργάνωση κειμένου, 

πληρότητα-καταλληλότητα λεξιλογίου, συνάφεια σκοπού -  ύφους - επικοινωνιακής περίστασης – γλωσσικών, 
παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών επιλογών, στοιχεία προφορικότητας, σαφήνεια και ακρίβεια 
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που παρήγαγαν. Β.ΙΙΙ.2. Αποτελεσματικότητα του κειμένου με βάση την αξιοποίηση των κειμενικών τύπων 
Περιγραφή/Αφήγηση/Επιχειρηματολογία/Οδηγίες 

Β.ΙΙΙ.3. Μαγνητοφώνηση προφορικού κειμένου για σκοπούς αξιολόγησης και βελτίωσής του 
Β.ΙΙΙ.4. Προφορική επαναδιατύπωση, σε βελτιωμένο προφορικό κείμενο, με βάση τους άξονες αξιολόγησης, βλέπε Β.ΙΙΙ.1. -

Β.ΙΙΙ.3.και των στοιχείων προφορικότητας, βλέπε Α.Ι.1.8. 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Α.     Κ  α  τ  α  ν  ό  η  σ  η 
 

Γ    ε    ν    ι    κ    ο    ί    Δ    ε    ί    κ    τ    ε    ς         Ε    π    ι    τ    υ    χ    ί    α    ς 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Οι μαθητές κατανοούν 

προφορικό επιχειρηματολογικό 
λόγο, σε ποικίλα κειμενικά είδη, 
στα οποία υποστηρίζονται ή/και 

ανασκευάζονται απόψεις, κρίσεις, 
θέσεις. 

 

 
ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Οι μαθητές κατανοούν προφορικό 

επιχειρηματολογικό λόγο  σε 
ποικίλα κειμενικά είδη,  στα οποία 
εμπεριέχονται αφηγήσεις ως μέσο 

πειθούς. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Οι μαθητές κατανοούν  προφορικό 

επιχειρηματολογικό λόγο σε 
ποικίλα κειμενικά είδη, στα  οποία 

εμπεριέχονται περιγραφές ως 
μέσο πειθούς. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οι μαθητές κατανοούν 
προφορικό λόγο με τον οποίο 

δίνονται πληροφορίες για 
σκοπούς ενημέρωσης και 

επικοινωνίας. 

Ειδικοί Δείκτες 
Επιτυχίας 

Δείκτες Επάρκειας 
Δ    ι    δ    α    κ    τ    έ    α 

 
Α.Ι. Οι μαθητές: Κατανοούν το 

περιεχόμενο  προφορικού κει-
μένου, τοποθετώντας το στο 
επικοινωνιακό και κοινωνιο-
πολιτισμικό του πλαίσιο. 

 

 
 
 
 

 
Α.Ι.1. Ακροάζονται με τη δέουσα 

προσοχή προφορικό κείμενο 
και (ανα)γνωρίζουν το 
κειμενικό είδος στο οποίο 
ανήκει, καθώς και τους 
κειμενικούς τύπους 
που(συν)υπάρχουν σ’ αυτό. 

 
Α.Ι.1.1. Χαρακτηριστικά – λειτουργίες κειμενικών  ειδών  του προφορικού λόγου 
Α.Ι.1.2. Χαρακτηριστικά των κειμενικών τύπων Επιχειρηματολογίας/Περιγραφής/Αφήγησης/ Οδηγιών 
Α.Ι.1.3. Προσεκτική/Ενεργητική ακρόαση (π.χ. οι μαθητές κρατούν σημειώσεις) 
Α.Ι.1.4.  Σωστή άρθρωση – προφορά φθόγγων,  λέξεων, φράσεων 
Α.Ι.1.5.  Γνώση της σημασίας των λέξεων, ως βοηθητικού στοιχείου για την κατανόηση 
Α.Ι.1.6.  Παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία,  ανάλογα με το κειμενικό είδος 
Α.Ι.1.7. Πιθανός σκοπός ακρόασης: ενημέρωση, μόρφωση, ψυχαγωγία, αισθητική απόλαυση κ.ά. 
Α.Ι.1.8. Στοιχεία προφορικότητας: επανεκκίνηση με αναδιατύπωση, διακοπές, επικαλύψεις, χασμωδίες, στερεότυπες        
                                                                 εκφράσεις κ.ά. 



2 
 

 
 
Α.Ι.2. Επισημαίνουν το γενικό 

θέμα του κειμένου, δια-
συνδέοντας  κειμενικά και 
εξωκειμενικά στοιχεία. 

 

 
Α.Ι.2.1.  Τοποθέτηση της συγκεκριμένης πτυχής του θέματος του κειμένου στην ευρύτερη θεματολογία στην οποία  

ανήκει. Ενδεικτικά: Ελληνική Γλώσσα και Γλώσσες του κόσμου, Ελλάδα –Κύπρος –Αλύτρωτος Ελληνισμός, 
ρατσισμός, ειρήνη – πόλεμος, οικουμενικές αξίες, θέατρο, θέματα της επικαιρότητας κ.ά. 

Α.Ι.2.2.  Κειμενικά στοιχεία, ενδεικτικά και ανάλογα με το κειμενικό είδος 
• Τίτλος (π.χ. κυριολεκτικός, μεταφορικός, συμβολικός) 
• Μη γλωσσικά στοιχεία 
• Εξωκειμενικά στοιχεία 

 
 
Α.Ι.3. Εντοπίζουν το επικοινωνια-

κό και κοινωνιοπολιτισμικό 
πλαίσιο. 

 
Α.Ι.3.1.  Κειμενικό είδος – βασικά χαρακτηριστικά – λειτουργίες, ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση 
Α.Ι.3.2.  Επικοινωνιακό πλαίσιο: Παράγοντες επικοινωνίας [Σχέση πομπού – δέκτη: α. άξονας ισοτιμίας-αλληλεγγύης: 

καθημερινή άτυπη συνομιλία μεταξύ οικείων ή φίλων (αυθόρμητος λόγος) β. Άξονας εξουσίας - ανοικειότητα 
μεταξύ συνομιλητών εξαιτίας κοινωνικής απόστασης: σοβαρή, τυπική συνομιλία (προσχεδιασμένος –τυπικός 
λόγος), αλληλόδραση πομπού – δέκτη,  μήνυμα – μέσο – επικοινωνιακή περίσταση – συνθήκες επικοινωνίας] 

Α.Ι.3.3. Κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο: πληροφορίες για τον δημιουργό, το  ευρύτερο ιστορικο-κοινωνικο-πολιτικο-
πολιτιστικό πλαίσιο δημιουργίας του, πραγματολογικές αναφορές για τον χώρο-χρόνο και τα πρόσωπα-γεγονότα 

Α.Ι.3.4.Έννοιες: ανοικειότητα, αλληλόδραση, αυθόρμητος και προσχεδιασμένος λόγος. 
 

 
Α.Ι.4. Εντοπίζουν τις πληροφορίες,  

τις αξιολογούν και  
προσλαμβάνουν το κεντρικό 
νόημα του προφορικού 
κειμένου, εφαρμόζοντας  και 
στρατηγικές κατανόησης  
προφορικού  λόγου. 

 

 
Α.Ι.4.1.  Στρατηγικές κατανόησης για διάκριση βασικών/δευτερευουσών πληροφοριών: 

• Σημειώσεις (κατά τη διάρκεια της ενεργητικής ακρόασης) 
• Γενική/επιλεκτική ακρόαση 
• Πολλαπλές ακροάσεις  
• Ερωτήσεις κλειστού τύπου  (π.χ. ανάκληση πληροφορίας) και ανοικτού τύπου (π.χ. αξιολόγηση/ σύγκριση  

πληροφοριών) 
• Προφορική αναδιήγηση περιεχομένου 

Α.Ι.4.2. Σημεία εστίασης στη διάκριση βασικών/δευτερευουσών πληροφοριών: 
• Κειμενικοί τύποι  που πιθανό να συνυπάρχουν στο κείμενο 
• Θεματικό λεξιλόγιο ή/και εξειδικευμένη ορολογία - λέξεις/φράσεις – κλειδιά  
• Νοηματικές ενότητες κειμένου – θεματικοί άξονες ενοτήτων  - τίτλοι ενοτήτων   

Α.Ι.4.3.  Στρατηγικές  για γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου: (π.χ. συμφραζόμενα, ετυμολογία, συνώνυμα - αντώνυμα 
χρήση Λεξικών και πηγών αναφοράς)  

Α.Ι.4.4.  Σχέση  πληροφοριών με στόχο την αποτίμηση του κεντρικού νοήματος (συμφωνία/ αντιφατικότητα, 
τεκμηρίωση, αιτιολόγηση, αποδεκτικότητα) 

 Α.Ι.4.5.  Έννοιες: oρθότητα, εγκυρότητα πληροφοριών, συμφραζόμενα, συνώνυμα, αντώνυμα, αντιφατικότητα,  
                τεκμηρίωση, αποδεκτικότητα. 
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Α.Ι.5. Κατανοούν και αξιοποιούν 

τα μη γλωσσικά στοιχεία, για 
να προσλάβουν το κεντρικό 
νόημα του κειμένου. 

 

 
Α.Ι.5.1.  Μη γλωσσικά στοιχεία:  

• Παραγλωσσικά: Επιτονισμός  - διακύμανση της φωνής και χρωματισμός της - παύσεις,  προφορά, ένταση, ρυθμός  
στον λόγο (χωρίς  παύσεις, επαναλήψεις, χασμωδίες) 

• Εξωγλωσσικά: Χειρονομίες, κινήσεις,  στάση του σώματος, βηματισμός, έκφραση του προσώπου,  βλέμμα, 
μορφασμοί 

• Σωστή άρθρωση 
• Εικόνα/ες, μουσική, ηχητικά εφέ κ.ά 

Α.Ι.5.2.Εξωκειμενικά  στοιχεία 
 

 
Α.Ι.6. Εξάγουν συμπεράσματα για 

το κεντρικό νόημα του 
κειμένου, με αναφορά στον 
σκοπό και  το ύφος. 

 
Α.Ι.6.1.    Ύφος και κειμενικό είδος  
Α.Ι.6.2.    Ύφος και σχέση επικοινωνούντων. 
Α.Ι.6.3.    Τρόποι ανίχνευσης του ύφους: Λεξιλόγιο, σχήματα λόγου, σύνταξη, εγκλίσεις, χρήση συγκεκριμένου ρηματικού 

προσώπου, εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία 
Α.Ι.6.4.   Πιθανός σκοπός: ενημέρωση,  ψυχαγωγία, πειθώ, εξυπηρέτηση πρακτικών αναγκών, διδαχή, διαμαρτυρία,  
προβληματισμός, ευαισθητοποίηση κ.ά. 
Α.Ι.6.5.   Μέσα ανίχνευσης του σκοπού:  τίτλος, τόπος – χρόνος - μέσο παρουσίασης  του κειμένου, η άποψη  που 

εκφράζεται/υποστηρίζεται, λεξιλόγιο, σύνταξη, ύφος, πιθανές ρητές δηλώσεις στο κείμενο, παραγλωσσικά και 
εξωγλωσσικά στοιχεία 

Α.Ι.6.6. Προθετικότητα (συν)ομιλητών, κοινωνική ταυτότητά τους με βάση το περιεχόμενο, τις γραμματικές και 
λεξιλογικές επιλογές τους 

Α.Ι.6.7.   Γενικές διαπιστώσεις που προκύπτουν με συσχέτιση: 
• Στοιχείων του κειμένου μεταξύ τους   
• Ύφους, σκοπού, θέματος, επικοινωνιακού πλαισίου 

Α.Ι.6.8.    Έννοιες:  ύφος (π.χ. τυπικό, οικείο, ουδέτερο), προθετικότητα. 
 

 
Α.Ι.7.Τοποθετούνται κριτικά, με 

στόχο τη διαμόρφωση 
προσωπικής άποψης, σε 
σχέση με νοήματα που 
προβάλλονται ή υπονοούνται 
στο κείμενο. 

 
Α.Ι.7.1.  Θέσεις /αντι-θέσεις που προβάλλονται στο ίδιο κείμενο 
Α.Ι.7.2.  Θέσεις/αντι-θέσεις σε συνεξεταζόμενα κείμενα 
Α.Ι.7.3.  Θέσεις/αντι-θέσεις κειμένου – ακροατή  - προσωπική ερμηνεία  ακροατή 
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Α.ΙΙ. Κατανοούν τη μορφή του κει-

μένου μέσα από την οργά-
νωση του  λόγου σε επίπεδο 
κειμένου, πρότασης, λέξης. 

 

 
Α.ΙΙ. Μορφή του κειμένου: 
 
Α.ΙΙ.1.1. Δομή: Εξωτερικά και εσωτερικά δομικά στοιχεία 
Α.ΙΙ.1.2. Οργανωτικά πρότυπα των κειμενικών τύπων Περιγραφής/Αφήγησης/Επιχειρηματολογίας/Οδηγιών 
Α.ΙΙ.2.1. Λεξιλογικά 
Α.ΙΙ.3.1. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα 
Α.ΙΙ.4.1.Εκφραστικά και άλλα γλωσσικά και μη γλωσσικά στοιχεία 
Γλωσσικά χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου: 
Α.  Μορφοσυντακτικά στοιχεία :  

1. Απλές συντακτικές δομές 
• Συντακτικά ατελείς φράσεις ή ακολουθίες ανολοκλήρωτων φράσεων 
• Συχνή χρήση παρατακτικής και ασύνδετης συμπαράθεσης προτάσεων  
• Ελλειπτικός λόγος 

2. Περιορισμένη χρήση επιθέτων 
Β.  Άλλα γλωσσικά χαρακτηριστικά:  

• Επανεκκίνηση προτάσεων με αναδιατύπωση για βελτίωση του λόγου 
• Συχνή χρήση  γενικευτικών όρων (π.χ. πράγμα, μέρος, κάτι, διάφορα) και «πραγματολογικών μορίων» (π.χ. 

λίγο, λιγάκι, ας πούμε, έτσι, που λένε, ξέρω ’γω, εε, αα) 
• Ρητορικές ερωτήσεις 
• Σταθερές  εκφράσεις που θα επιτρέψουν στον ομιλητή να εισαγάγει την άποψή του, να συνεχίσει ή να 

αλλάξει το θέμα, να συνδέσει τις προτάσεις. Αυτές ποικίλλουν ανάλογα με την περίσταση, το ύφος και την 
οικειότητα με τον συνομιλητή. 

• «Γλώσσα διαπραγμάτευσης» στα πλαίσια  της διάδρασης συνομιλητών, πομπού – δέκτη, ανάλογα με την 
επικοινωνιακή περίσταση (π.χ. συγγνώμη,  μπορείτε να το επαναλάβετε; δεν το κατάλαβα αυτό) 

Α.ΙΙ.1.1. – Α.ΙΙ.4.Βλέπε  
 

• ΔΕ - ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Γ ΄Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, Α.ΙΙ.1.1.- 
Α.ΙΙ.4.5. 

• ΔΕ – ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Α.ΙΙ.1.1. – Α.ΙΙ.4.5. 
• ΔΕ – ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Γ΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΑΦΗΓΗΣΗ, Α.ΙΙ.1.1. – Α.ΙΙ.4.6. 
• ΔΕ - ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΟΔΗΓΙΕΣ, Α.ΙΙ.1.1.- Α.ΙΙ.4.2. 
 

 
Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίζουν και αξιο-

λογούν τη δομή του κειμένου. 
 
 
Α.ΙΙ.2. Αντιλαμβάνονται τους  

μηχανισμούς δημιουργίας λέ-
ξεων με χρήση λεκτικών συ-
στατικών της αρχαίας, την πο-
λύσημία, την συνωνυμία, την 
αντωνυμία και την παρωνυμία 
των λέξεων. 

 
Α.ΙΙ.3. Αναγνωρίζουν και 

αξιολογούν τον τρόπο με τον 
οποίο συγκεκριμένα μορφο-
συντακτικά φαινόμενα οικο-
δομούν νοήματα και διαμο-
ρφώνουν το ύφος του προφο-
ρικού κειμένου. 

 
Α.ΙΙ.4. Αναγνωρίζουν και αξιο-

λογούν τα εκφραστικά μέσα 
και άλλα γλωσσικά και μη 
γλωσσικά στοιχεία στο 
προφορικό κείμενο. 
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Α.ΙΙΙ. Αξιολογούν τo κείμενο και 

την  αποτελεσματικότητα των 
ενσωματωμένων σ΄ αυτό 
κειμενικών τύπων της Περι-
γραφής/Αφήγησης/Επιχει-
ρηματολογίας/Οδηγιών. 

 
Α.ΙΙΙ.1. Κριτήρια αξιολόγησης του προφορικού κειμένου: επιλογή συγκεκριμένου κειμενικού είδους, επάρκεια 

πληροφοριακού /νοηματικού περιεχομένου, μορφή κειμένου (γλωσσικές/γραμματικές/λεξιλογικές  επιλογές –
πληρότητα/καταλληλότητα λεξιλογίου), συνάφεια σκοπού -ύφους –επικοινωνιακής περίστασης, παραγλωσσικών, 
εξωγλωσσικών στοιχείων, άρθρωση –προφορά φθόγγων, λέξεων, φράσεων, στοιχεία προφορικότητας, σαφήνεια, 
ακρίβεια, γλωσσικά χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου 

Α.ΙΙΙ.2. Αποτελεσματικότητα του κειμένου με βάση την αξιοποίηση των συγκεκριμένων κειμενικών τύπων 
Περιγραφή/Αφήγηση/Επιχειρηματολογία/Οδηγίες 

 
 

Β.     Π    α    ρ    α    γ    ω    γ   ή 

 
Γ    ε    ν    ι    κ    ο    ί        Δ     ε     ί    κ    τ    ε    ς        Ε    π    ι    τ    υ     χ     ί     α     ς 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Οι μαθητές παράγουν προφορικό 

επιχειρηματολογικό λόγο, στον 
οποίο υποστηρίζουν ή/και  

ανασκευάζουν θέσεις/απόψεις. 
 

 
ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Οι μαθητές παράγουν προφορικό 

επιχειρηματολογικό λόγο, στον 
οποίο ενσωματώνουν αφηγήσεις 

ως μέσο πειθούς. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Οι μαθητές παράγουν προφορικό 

επιχειρηματολογικό λόγο, στον 
οποίο ενσωματώνουν περιγραφές 

ως μέσο πειθούς. 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οι μαθητές παράγουν προφορικό 
λόγο, στον οποίο ενσωματώνουν 

 πληροφορίες/οδηγίες   
για σκοπούς ενημέρωσης και 

επικοινωνίας. 

Ειδικοί Δείκτες 
Επιτυχίας 

Δείκτες  Επάρκειας 
Δ    ι    δ    α    κ    τ    έ    α 

 
Β.Ι. Οι μαθητές παράγουν 

προφορικό λόγο,  σε συγκε-
κριμένο επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτισμικό  πλαίσιο. 

 

 
 

 
Β.Ι.1. Οι μαθητές παράγουν 

προφορικό κείμενο (προ-
σχεδιασμένο/αυθόρμητο 

 
Β.Ι.1.1. Ανάγκη για επικοινωνία και δράση εντός ευρύτερων μαθησιακών εμπειριών (συμμετοχή στα σχολικά/κοινοτικά/ 

κοινωνικά δρώμενα για ενημέρωση, διαμαρτυρία, ετοιμασία πρόσκλησης κ.ά.) 
Β.Ι.1.2. Κειμενικά είδη με συγκεκριμένες λειτουργίες, ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση .Ενδεικτικά: συζητήσεις 
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λόγο) ή συμμετέχουν σε 
διαλογική συζήτηση,σε 
συγκεκριμένο επικοι-νωνιακό 
και κοινωνιο-πολιτισμικό  
πλαίσιο. 

 

(ελεύθερες/δομημένες/δραματοποιημένες, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, διαλογική συζήτηση - συζήτηση ενός 
θέματος με αντιπαράθεση επιχειρημάτων   (debate), Αντιλογία) 

Β.Ι.1.3. Ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνική ταυτότητα ακροατηρίου 
Β.Ι.1.4. Χαρακτηριστικά διαλογικής συζήτησης: Καθορισμός -τήρηση κανόνων (ελεύθερη/δομημένη συζήτηση), ισοτιμία 

συμμετεχόντων, ρόλοι, ειλικρίνεια, σεβασμός στον συνομιλητή και την αντίθετη άποψη, ηρεμία, αυτοκυριαρχία, 
εστίαση στο θέμα 

Β.Ι.1.5. Χαρακτηριστικά  κειμενικών τύπων Περιγραφής/Αφήγησης/Επιχειρηματολογίας/Οδηγιών,  βλέπε ΔΕ – ΔΕ 
Γραπτού Λόγου. 

Β.Ι.1.6.  Σωστή άρθρωση - προφορά  φθόγγων, λέξεων, φράσεων. 
Β.Ι.1.7.  Παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία,  
Β.Ι.1.8. «Γλώσσα διαπραγμάτευσης»(συγγνώμη, µάλλον δεν έχω καταλάβει καλά, τι σηµαίνει αυτό; τι εννοείτε µε αυτό; 

µπορείτε να επαναλάβετε;) 
Β.Ι.1.9. Ενεργητική ακρόαση(καλός ακροατής  –καλός (συν)ομιλητής) 
Β.Ι.1.10.Έννοιες:Διάλογος, αυτοκυριαρχία, ισοτιμία, «γλώσσα διαπραγμάτευσης». 
 

 
Β.Ι.2. Επιλέγουν από το πλήθος 

των πληροφοριών:  αυτές που 
είναι σημαντικές για να τις 
αναπτύξουν  περισσότερο, 
ποιες θεωρούν λιγότερο 
σημαντικές και ποιες θα 
παραλείψουν, ώστε να 
εξυπηρετούν τον σκοπό τους.  

 
Β.Ι.2.1. Περιεχόμενο: βασικές  – δευτερεύουσες  πληροφορίες /ιδέες σχετικές με την ιδιαίτερη πτυχή του θέματος, όπως 

καθορίστηκε από την επικοινωνιακή ανάγκη(βλέπε και Β.Ι.1.3.) 
Β.Ι.2.2. α. Σχεδιασμός: στοχοθεσία, γέννηση ιδεών, οργάνωση β. παρουσίαση 
Β.Ι.2.3.  Σκοπός του προφορικού λόγου: ενημέρωση, άσκηση κριτικής, ψυχαγωγία, μόρφωση, προβληματισμός  κ.ά. 
 

 
Β.Ι.3. Διαμορφώνουν το 

κατάλληλο  ύφος. 
 

 
Β.Ι.3.1. Ύφος 

 
Β.Ι.4. Χρησιμοποιούν το 

κατάλληλο θεματικό λεξιλόγιο 
/ή και εξειδικευμένη 
ορολογία. 

 
Β.Ι.4.1. Λεξιλόγιο 

 
Β.ΙΙ. Οργανώνουν τον λόγο τους 

σε επίπεδο κειμένου, 

 
Β.ΙΙ. Μορφή του κειμένου: 
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πρότασης, λέξης.   Β.ΙΙ.1.1.Εξωτερικά και εσωτερικά δομικά στοιχεία  
 
Β.ΙΙ.1.2. Οργανωτικά πρότυπα Περιγραφής/Αφήγησης/Επιχειρηματολογίας /Οδηγιών 
Β.ΙΙ.2.1. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα 
Β.ΙΙ.2.2. Εκφραστικά και άλλα γλωσσικά και μη γλωσσικά στοιχεία 
Β.ΙΙ.1.1. – Β.ΙΙ.2.2. βλέπε 
 

• ΔΕ - ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Γ΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, Α.ΙΙ.1.1.- 
Α.ΙΙ.4.5. 

• ΔΕ – ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Α.ΙΙ.1.1. – Α.ΙΙ.4.5. 
• ΔΕ – ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Γ΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΑΦΗΓΗΣΗ, Α.ΙΙ.1.1. – Α.ΙΙ.4.6. 
• ΔΕ - ΔΕ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ Γυμνασίου, Κατανόηση  Γραπτού Λόγου, ΟΔΗΓΙΕΣ, Α.ΙΙ.1.1.- Α.ΙΙ.4.2. 

 

 
Β.ΙΙ.1. Οργανώνουν τον προφο-

ρικό τους λόγο  αξιοποιώντας 
τα χαρακτηριστικά συγκε-
κριμένων κειμενικών τύπων. 

 
 

Β.ΙΙ.2. Αξιοποιούν τα κατάλληλα 
γλωσσικά και μη γλωσσικά 
στοιχεία, ώστε να δημιουρ-
γούν  σαφή, αποτελεσματική 
Περιγραφή/Αφήγηση/Επιχει-
ρηματολογία/Οδηγίες. 

 
 
Β.ΙΙΙ.  Κρίνουν, αξιολογούν και 

βελτιώνουν το προφορικό 
κείμενο που παρήγαγαν. 

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτήρια αξιολόγησης του κειμένου: επιλογή κειμενικού είδους, σύνταξη,λεξιλόγιο, επάρκεια περιεχομένου, 

δομή-οργάνωση κειμένου, συνάφεια σκοπού -  ύφους - επικοινωνιακής περίστασης – γλωσσικών, 
παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών επιλογών, στοιχεία προφορικότητας, σαφήνεια, ακρίβεια 

Β.ΙΙΙ.2. Αποτελεσματικότητα του κειμένου, με βάση την αξιοποίηση των ειδών Περιγραφής/  Αφήγησης/ 
Επιχειρηματολογίας/Οδηγιών 

Β.ΙΙΙ.3. Μαγνητοφώνηση κειμένου για σκοπούς βελτίωσης του κειμένου 
Β.ΙΙΙ.4. Προφορική επαναδιατύπωση σε βελτιωμένο προφορικό κείμενο, με βάση τους άξονες αξιολόγησης Β.ΙΙΙ.1. – 

Β.ΙΙΙ.3. και των στοιχείων προφορικότητας, βλέπε Α.Ι.1.8. 
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