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υνοπτικόσ Πίνακασ Δεικτών Επάρκειασ (Διδακτζων) ανά τάξη  
ςε ςυγκεκριμζνουσ άξονεσ  

ςτην Κατανόηςη και Παραγωγή Προφορικοφ και Γραπτοφ Λόγου 
 

  
Α΄ Σάξη 

 
Β΄ Σάξη 

 
Γ΄ Σάξη 

 

 
 

Θεματολογία 
 

 
χολικι ηωι, Οικογενειακζσ ςχζςεισ, 
Διατροφι, Δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ - Ψυχαγωγία, Σζχνθ - 
Κινθματογράφοσ, Φυςικό περιβάλλον, 
Ακλθτιςμόσ - Ολυμπιακοί Αγϊνεσ, Ο 
τόποσ μου και ο  πολιτιςμόσ του, 
Επικαιρότθτα 
 

 
Σαξίδια ςτον πραγματικό/φανταςτικό 
κόςμο, Περιθγιςεισ - Γνωριμία με 
ανκρϊπουσ - ικθ - ζκιμα - Πολιτιςμό, Σο 
ςχολείο ςτον χρόνο, Φυςικό περιβάλλον, 
Οικογζνεια, Βία - Παραβατικότθτα, 
Φιλία, Εργαςία - Επάγγελμα, Μ.Μ.Ε. - 
Διαδίκτυο, Θζματα - Προβλιματα τθσ 
ςφγχρονθσ ηωισ, Επικαιρότθτα 

 
Ελλθνικι Γλϊςςα και γλϊςςεσ του 
κόςμου, Ελλάδα - Κφπροσ - Αλφτρωτοσ 
Ελλθνιςμόσ,  Ρατςιςμόσ, Ειρινθ - 
Πόλεμοσ, Οικουμενικζσ Αξίεσ - 
Εκελοντιςμόσ - Ενεργόσ πολίτθσ, 
Ενωμζνθ Ευρϊπθ - Ευρωπαίοσ πολίτθσ, 
Σζχνθ - Θζατρο, Επικαιρότθτα 

 
Κειμενικοί τφποι 

 
 

Περιγραφή 
 

Αφήγηςη 
 
Επιχειρηματολογία 
 

Οδηγίεσ 

 
Περιγραφή(υπό ζμφαςθ) 

 

 
Αφήγηςη (υπό ζμφαςθ) 

 
Επιχειρηματολογία(υπό ζμφαςθ) 

 

 Περιγραφι (υποκειμενικι-
αντικειμενικι) προςϊπου, 
αντικειμζνου, κτθρίου, τοπίου, 
κατάςταςθσ κ.ά.  

 Αφιγθςθ (μυκοπλαςτικι -  
ρεαλιςτικι)προςωπικϊν εμπειριϊν, 
ιςτοριϊν, μφκων/παραμυκιϊν, 
υποκζςεων κινθματογραφικϊν 
ταινιϊν κ.ά. 

 Επιχειρθματολογία: υποςτιριξθ 
ςυγκεκριμζνθσ άποψθσ/κζςθσ με 
βάςθ προςωπικά βιϊματα ι  θκικζσ 
αρχζσ και αξίεσ 

 Οδθγίεσ (κατευκυντικόσ λόγοσ για 

 

 Αφιγθςθ ρεαλιςτικι (ςφγχρονθ  -  
ιςτορικι) 

 Περιγραφι ςτθν Αφιγθςθ (ο ρόλοσ 
τθσ περιγραφισ ςε αφθγθματικά 
κείμενα) 

 Επιχειρθματολογία: υποςτιριξθ 
άποψθσ/κζςθσ με βάςθ: α. 
προςωπικά βιϊματα ι  θκικζσ αρχζσ 
και αξίεσ β. επίκλθςθ ςτθ 
λογικι(αιτιολόγθςθ με απλά 
επιχειριματα: παραδείγματα, 
τεκμιρια, αιτίεσ)γ. επίκλθςθ ςτθν 
αυκεντία 

 Οδθγίεσ(κατευκυντικόσ λόγοσ για 

 

 Επιχειρθματολογία: υποςτιριξθ 
ςυγκεκριμζνθσ άποψθσ/κζςθσ και 
αναςκευι  αντίκετθσ με τρόπουσ και 
μζςα πεικοφσ 

 

 Περιγραφι/ Αφιγθςθ ςτθν 
Επιχειρθματολογία (ωσ μζςο πεικοφσ) 

 
 

 Οδθγίεσ (κατευκυντικόσ λόγοσ για 
επικοινωνία -χρθςτικά και 
πλθροφοριακά κείμενα) 
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επικοινωνία -χρθςτικά και 
πλθροφοριακά κείμενα) 

επικοινωνία -χρθςτικά και 
πλθροφοριακά κείμενα) 
 

 
 

Κειμενικά  είδη για 
κατανόηςη και 

παραγωγή 
προφορικοφ/ 

γραπτοφ λόγου 
 

 

 Κείμενα για επεξεργαςία και κατανόηςη: προφορικά /γραπτά, γλωςςικά/μθ γλωςςικά, μονοτροπικά/ πολυτροπικά, 
αςυνεχι, ςε ποικίλα κειμενικά είδθ (βαςικά χαρακτθριςτικά – λειτουργίεσ) 
 

 

 Χαρακτηριςτικά – Διαφορζσ 
προφορικοφ – γραπτοφ λόγου 

 Μορφζσ, κώδικεσ, τρόποι 
προφορικήσ και γραπτήσ 
επικοινωνίασ 

 

  

 

 Παραγωγι Γραπτοφ Επικοινωνιακοφ 
Λόγου:  Άρθρο, Επιςτολή ςτον 
κειμενικό τφπο τθσ Περιγραφήσ 

 

 Παραγωγι Γραπτοφ Επικοινωνιακοφ  
Λόγου:  Άρθρο, Ομιλία ςτον κειμενικό 
τφπο τθσ Αφήγηςησ 

 

 Παραγωγι Γραπτοφ Επικοινωνιακοφ 
Λόγου:  Άρθρο, Oμιλία, Eπιςτολή ςτον 
κειμενικό τφπο τθσ Επιχειρηματολογίασ 

 

 

 Παραγωγι προφορικοφ/γραπτοφ 
λόγου, ενδεικτικά:  

Μφκοσ/Παραμφκι, Εικονοποιθμζνθ 
αφιγθςθ (comic), Eλεφκερθ/ 
Δραματοποιθμζνθ ςυηιτθςθ/ 
υπόδυςθ ρόλων, Σθλεφωνικι 
ςυνομιλία κακθμερινοφ λόγου, 
Ανζκδοτο, Μικρι αγγελία, 
Ημερολόγιο, Οδθγίεσ καταςκευισ/ 
χριςθσ παιχνιδιϊν, ςυνταγϊν, 
προςανατολιςμοφ κ.ά. 

 

 

 Παραγωγι προφορικοφ/γραπτοφ  
λόγου, ενδεικτικά: 

 υνζντευξθ για πρόςλθψθ, Eλεφκερθ 
ςυηιτθςθ - Διάλογοσ, Βιογραφικό 
ςθμείωμα, Δθμοςιογραφικι είδθςθ, 
Ρεπορτάη, Πείραμα, Οδθγίεσ (Αίτθςθ, 
Ενθμερωτικό φυλλάδιο, Σουριςτικόσ 
οδθγόσ κ.ά.)  

 

Παραγωγι προφορικοφ/γραπτοφ      
λόγου, ενδεικτικά: 

   Δομθμζνθ ςυηιτθςθ – «Αγϊνεσ Λόγου», 
Διαφιμιςθ, Οδθγίεσ (Πρόγραμμα, 
Ανακοίνωςθ, Πρόςκλθςθ κ.ά.),  

 
 
 

 Περίλθψθ προφορικοφ/γραπτοφ κειμζνου 
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 Διακεματικζσ εργαςίεσ, μικρζσ εργαςίεσ βιβλιοκικθσ, εργαςίεσ τφπου project κ.ά. 

 
Μορφοςυντακτικά 

φαινόμενα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ρήματα 
Μορφι: πρόςωπα, αρικμοί, χρόνοι, 
ποιόν ενζργειασ, φωνζσ 
(ςυςτθματικι διδαςκαλία), εγκλίςεισ, 
ςυηυγίεσ, διακζςεισ (απλι αναφορά)  
χθματιςμόσ του ριματοσ (κζμα,  

     χαρακτιρασ, κατάλθξθ, αφξθςθ) 
Λειτουργία: O ρόλοσ του ριματοσ 
ςτθν Περιγραφι/Αφιγθςθ 

 Μετοχζσ Ενεργθτικισ – Πακθτικισ 
φωνισ (απλι αναφορά) 

 Ουςιαςτικά – Επίθετα  
Μορφι: ςχθματιςμόσ, κλίςθ, 
τονιςμόσ, ορκογραφία 
υντακτικόσ ρόλοσ - Λειτουργία 

 Οριςτικό και αόριςτο άρθρο 
Μορφι – Λειτουργία 

 Προτάςεισ  
Περίοδοσ – πρόταςη – φράςη (ο  
ρόλοσ του ριματοσ) –Είδη 
προτάςεων – Όροι τησ πρόταςησ -  
Ονοματική και ρηματική φράςη 

 Αντωνυμίεσ 
Οριςμόσ - Μορφι  - θμαςία - 
Λειτουργία (απλι αναφορά) 

 Αριθμητικά – Αριθμητικά επίθετα 
Μορφι: κλίςθ – τονιςμόσ - 
ορκογραφία  

 Επιρρήματα, Επιφωνήματα, 
φνδεςμοι, Προθζςεισ 
Μορφι – Είδθ – θμαςία - 

 

 Ρήματα 
     Μορφι: εγκλίςεισ, ςυηυγίεσ, διακζςεισ  - 

Λειτουργία 

 Ενεργητική και Παθητική ςφνταξη - 
Ποιητικό αίτιο  - Αντικείμενο  (ριματα 
μονόπτωτα - δίπτωτα, άμεςο - ζμμεςο 
αντικείμενο, ςφςτοιχο αντικείμενο) 

Μορφι – Λειτουργία 

 Μετοχή 
     Μορφι: ςχθματιςμόσ, κλίςθ, τονιςμόσ, 

ορκογραφία  
Επικετικι και Επιρρθματικι Μετοχι -  
Λειτουργία  

Παραθετικά επιθζτων – μετοχών –
επιρρημάτων - α΄ και β΄ όροσ 
ςφγκριςησ(Μορφι - Λειτουργία) 

 Ονοματικοί και Επιρρηματικοί 
προςδιοριςμοί 
Μορφι –Λειτουργία 

 Επιρρήματα 
Μορφι – θμαςία – Λειτουργία 

 Αντωνυμίεσ 
Οριςμόσ – Μορφι - θμαςία – Κλίςθ – 
Λειτουργία 

 Ευθφσ και Πλάγιοσ Λόγοσ 
(απλι αναφορά) 

 ημεία τησ τίξησ 
 
 
 
 

 

 Κφριεσ και Δευτερεφουςεσ  

 φνδεςη προτάςεων 
(Παρατακτικι, Τποτακτικι, 
Αςφνδετο ςχιμα) 

 Δευτερεφουςεσ Ονοματικζσ 
Προτάςεισ 
Είδθ – θμαςία – Λειτουργία 

 Δευτερεφουςεσ Επιρρηματικζσ 
Προτάςεισ 

     Είδθ - θμαςία – Λειτουργία 

 Ευθφσ και Πλάγιοσ Λόγοσ 
Αλλαγζσ ςτα πρόςωπα, εγκλίςεισ, 
χρόνοι ρθμάτων, πρόςωπα 
Αντωνυμιϊν, Επιρριματα (τοπικά, 
χρονικά – Λειτουργία 

 φνδεςμοι  
Είδθ – Μορφι – θμαςία – Χριςθ 

 Αναφορικζσ Αντωνυμίεσ 

 Αναφορικά Επιρρήματα 

 ημεία τησ τίξησ 



ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΔΑΚΣΕΩΝ ΣΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 

 Page4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λειτουργία 

 Οι κφριοι όροι τησ πρόταςησ 
υποκείμενο – κατθγόρθμα 
(κατθγοροφμενο, άμεςο και ζμμεςο 
αντικείμενο, ςφςτοιχο αντικείμενο -
απλι αναφορά), ενεργθτικά 
μεταβατικά ριματα – αμετάβατα 
ριματα – ςυνδετικά ριματα 

 ημεία τησ τίξησ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Λεξιλόγιο 

 
 
 
 

 

 Παραγωγή (επικθματοποίθςθ -
παραγωγικι κατάλθξθ, ριηικζσ – 
παράγωγεσ λζξεισ, ρθματικά 
επίκετα) 

 υνώνυμα – αντώνυμα 

 Θεματικό λεξιλόγιο ι/και 
εξειδικευμζνθ ορολογία 

 

 φνθεςη(με προκζςεισ τθσ ΑΕ και ΝΕ 
Γλϊςςασ, με λόγια και λαϊκά μόρια και με 
ζνωςθ λζξεων) - τα είδθ των ςυνκζτων, 
μορφι και ςθμαςία των ςυνκζτων,  
παραςφνκετα και πολυλεκτικά ςφνκετα, 
γνιςια και καταχρθςτικι ςφνκεςθ, 
ετυμολογικζσ οικογζνειεσ λζξεων 

 υνώνυμα – αντώνυμα 

    Θεματικό λεξιλόγιο ι/και εξειδικευμζνθ 
ορολογία 

 

 Ετυμολογία 

 Πολυςημία, ςυνωνυμία - 
αντωνυμία, παρωνυμία - 
ομωνυμία (ομοηχία), υπωνυμία - 
υπερωνυμία, μετωνυμία  

 Λεκτικά ςτοιχεία τησ Αρχαίασ 
Ελληνικήσ Γλώςςασ, με τα οποία 
δθμιουργοφνται λζξεισ  ςτθν 
Ελλθνικι/ξζνεσ γλϊςςεσ(ρίηεσ, 
προκιματα, καταλιξεισ) 

 Θεματικό λεξιλόγιο ι/και 
εξειδικευμζνθ ορολογία 

 
Οργάνωςη Λόγου -
Δομή κειμζνου  

 
Οργανωτικά πρότυπα -Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία κειμζνου, ανάλογα με τον κειμενικό τφπο/είδοσ, ενδεικτικά: πρόλογοσ –  
κφριο κζμα – επίλογοσ 
 

 
Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία κειμζνου/παραγράφου (λογικι, χωρικι, χρονολογικι ςειρά, αλλθλουχία, ενότθτα, 

ςυνεκτικότθτα και ςυνοχι) 
 

 

 Δομικά ςτοιχεία παραγράφου  
 

 

 Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου 
 

 Δομικά ςτοιχεία 
παραγράφου (αναγνϊριςθ) 

 Σρόποι ανάπτυξθσ 
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παραγράφου (αναγνϊριςθ) 

 
Πολυτροπικότητα – οπτικοποίηςη κειμζνου 

 
 

Εκφραςτικά μζςα 
 

 
Εικόνεσ, προςωποποιιςεισ, 
αναφωνιςεισ, μεταφορζσ, 
παρομοιϊςεισ, αλλθγορία,  ειρωνεία, 
διάλογοσ κ.ά. 

 

 
Τπερβατό ςχιμα, ζμφαςθ, επανάλθψθ, 
επαναφορά, αλλθγορία, ειρωνεία, 
τυποποιθμζνεσ φράςεισ (slogan) κ.ά. 
 

 
χιματα λόγου, παραλλθλιςμόσ, 
παράφραςθ, ονοματοποίθςθ 
κυριολεξία – μεταφορά κ.ά. 

 

 

 

 

 


