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Ειςαγωγικά 
Η διδαςκαλία τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιο επιτελείται μζςα από τθν επεξεργαςία ποικίλων 
κειμζνων (προφορικϊν/γραπτϊν - γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν, πολυτροπικϊν, αςυνεχϊν),  τα οποία ανικουν ςε 
ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ, όπου (ςυν)υπάρχουν οι κειμενικοί τφποι τθσ Περιγραφισ, τθσ Αφιγθςθσ, τθσ 
Επιχειρθματολογίασ και των Οδθγιϊν, μζςα από τον προβλθματιςμό ςυγκεκριμζνων κεματικϊν ενοτιτων. Ο/Η 
φιλόλογοσ ςτοχεφει, μζςω τθσ επικοινωνιακισ-κειμενοκεντρικισ προςζγγιςθσ, ςτθν καλλιζργεια των τεςςάρων 
βαςικϊν δεξιοτιτων: Κατανόθςθ Προφορικοφ/Γραπτοφ Λόγου – Παραγωγι Προφορικοφ/Γραπτοφ Λόγου, 
ςφμφωνα με τουσ Δείκτεσ Επιτυχίασ – Δείκτεσ Επάρκειασ. Ο/Η διδάςκων/ουςα αξιοποιεί τόςο τα διδακτικά 
εγχειρίδια Νεοελλθνικι Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Τετράδιο Εργασιών, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 
Γραμματικι Νζας Ελλθνικις Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Σ. Χατηθσαββίδθ – Α. Χατηθςαββίδου, ΙΤΥΕ 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», όςο και άλλο υποςτθρικτικό υλικό, ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι. 
 
Περιεχόμενο φλησ 
 
Ι. Προφορικόσ – Γραπτόσ Λόγοσ 

 Μορφζσ Επικοινωνίασ: λεκτικι (προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ), μθ λεκτικι (γλϊςςα του ςϊματοσ, 
νοθματικι κ.ά.) 

 Κϊδικεσ Επικοινωνίασ: γλωςςικόσ κϊδικασ, μθ γλωςςικοί κϊδικεσ (μακθματικά – μουςικά ςφμβολα 
κ.ά.) 

 Σρόποι Επικοινωνίασ: διά ηϊςθσ, αλλθλογραφία, τθλεφωνικι, διαδικτυακι, επικοινωνία με ΜΜΕ κ.ά. 

 Γραπτόσ Λόγοσ –Προφορικόσ Λόγοσ: Χαρακτθριςτικά γνωρίςματα – διαφορζσ (διαφορετικζσ 
περιςτάςεισ επικοινωνίασ, ςτόχοι, γλωςςικά χαρακτθριςτικά). Διαφορζσ και ωσ προσ τον:  

Α. Σρόπο μετάδοςθσ πλθροφοριϊν:  

 Προφορικόσ Λόγοσ: πολλοί τρόποι μετάδοςθσ των πλθροφοριϊν (γλωςςικά, παραγλωςςικά, 
εξωγλωςςικά ςτοιχεία) 

 Γραπτόσ λόγοσ: φνταξθ, Λεξιλόγιο, τίξθ  
Β. Χρόνο: 

 Προφορικόσ Λόγοσ: πραγματικόσ, περιοριςμζνοσ χρόνοσ 

 Γραπτόσ Λόγοσ: αφκονία χρόνου 
Γ. υνομιλθτι:  

 Προφορικόσ Λόγοσ: οπτικι επαφι, διάδραςθ με τον ςυνομιλθτι (αμφίδρομθ ςχζςθ) 

 Γραπτόσ Λόγοσ: απουςία ςυνομιλθτι – ανατροφοδότθςθσ, λόγοσ μονισ κατεφκυνςθσ 

 τοιχεία Προφορικότθτασ: επανεκκίνθςθ με επαναδιατφπωςθ, παφςεισ, επικαλφψεισ, χαςμωδίεσ, 
ςτερεότυπεσ εκφράςεισ κ.ά. 

 
ΙΙ. Κειμενικοί τφποι μζςα από ςυγκεκριμζνεσ θεματικζσ ενότητεσ, ενδεικτικά: χολικι ηωι, Οικογενειακζσ 
ςχζςεισ, Διατροφι, Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ - Ψυχαγωγία, Σζχνθ - Κινθματογράφοσ, Φυςικό περιβάλλον, 
Ακλθτιςμόσ - Ολυμπιακοί Αγϊνεσ, Ο  τόποσ μου και ο πολιτιςμόσ του, Επικαιρότθτα 

 Περιγραφι υποκειμενικι-αντικειμενικι: προςϊπου, αντικειμζνου, κτθρίου, τοπίου, κατάςταςθσ 
κ.ά.(υπό ζμφαςθ κειμενικόσ τφποσ) 

 Αφιγθςθ μυκοπλαςτικι – ρεαλιςτικι: προςωπικϊν εμπειριϊν, ιςτοριϊν, μφκων/παραμυκιϊν, 
υποκζςεων κινθματογραφικϊν ταινιϊν κ.ά. 

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

 Οδθγίεσ: κατευκυντικόσ λόγοσ για επικοινωνία(χρθςτικά – πλθροφοριακά κείμενα) 
 

ΙΙΙ. Κειμενικά είδη προφορικοφ/γραπτοφ λόγου 

 Κείμενα για επεξεργαςία και κατανόθςθ: ποικίλα κειμενικά είδθ (βαςικά χαρακτθριςτικά  -  
λειτουργίεσ) 

 Κειμενικά είδθ για παραγωγι γραπτοφ επικοινωνιακοφ λόγου: Επιςτολι, Άρκρο (είδθ, βαςικά 
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χαρακτθριςτικά, λειτουργίεσ, δομι, γλωςςικά ςτοιχεία  

 Κειμενικά είδθ για παραγωγι προφορικοφ/γραπτοφ λόγου:Μικρι Αγγελία, Ημερολόγιο, 
Μφκοσ/Παραμφκι, Εικονοποιθμζνθ Αφιγθςθ (comic), ελεφκερθ ςυηιτθςθ, Δραματοποιθμζνθ ςυηιτθςθ 
– Τπόδυςθ ρόλων, Σθλεφωνικι ςυνομιλία κακθμερινοφ λόγου, Ανζκδοτο, Οδθγίεσ χριςθσ/ καταςκευισ 
παιχνιδιϊν, ςυνταγϊν, Οδθγίεσ προςανατολιςμοφ (βαςικά χαρακτθριςτικά) 

 Διακεματικζσ εργαςίεσ, μικρζσ εργαςίεσ βιβλιοκικθσ, εργαςίεσ τφπου project κ.ά. 
 

ΙΙΙ.1. Περιεχόμενο κειμζνου 

 Επικοινωνιακό – κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο – ιςτορικότθτατου κειμζνου (πλθροφορίεσ για τον 
δθμιουργό, πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο και τον χρόνο, τα πρόςωπα και τα γεγονότα  ςτα 
οποία αναφζρεται το κείμενο) 

 τρατθγικζσ για κατανόθςθ κειμζνου/γλωςςικι εξομάλυνςθ/εντοπιςμό και κριτικι αποτίμθςθ  των 
πλθροφοριϊν/κατανόθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ του κειμζνου  

 Υφοσ και ςκοπόσ 

 Κριτικι τοποκζτθςθ επί των νοθμάτων που προβάλλονται ι υπονοοφνται ςτο κείμενο 

 Αξιολόγθςθ του κειμζνου με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια 
 

ΙΙΙ.2. Μορφή κειμζνου 

 Κείμενα προφορικά/γραπτά, γλωςςικά/μθ γλωςςικά, μονοτροπικά/πολυτροπικά, αςυνεχι 

 Δομι κειμζνου/παραγράφου (οργανωτικά πρότυπα κειμενικϊν τφπων/ειδϊν) - εξωτερικά και 
εςωτερικά δομικά ςτοιχεία 

 Εκφραςτικά και άλλα γλωςςικά μζςα, ανάλογα με τον κειμενικό τφπο/είδοσ, ενδεικτικά: εικόνεσ, 
παρομοιϊςεισ, μεταφορζσ, προςωποποιιςεισ, αναφωνιςεισ, διάλογοσ, αλλθγορία, ειρωνεία 

 Λεξιλογικά: Παραγωγι (επικθματοποίθςθ- παραγωγικι κατάλθξθ, ριηικζσ λζξεισ – παράγωγεσ λζξεισ, 
ρθματικά επίκετα, ςυνϊνυμα –αντϊνυμα) 

 Μορφοςυντακτικά φαινόμενα 
Γραμματικά: 

 Ουςιαςτικά, Επίκετα, Αντωνυμίεσ, Οριςτικά - Αόριςτα Άρκρα(α. μορφι: ςχθματιςμόσ, κλίςθ, τονιςμόσ, 
ορκογραφία β. λειτουργία) 

 Ριματα, Μετοχζσ (α. μορφι: πρόςωπα, αρικμοί, χρόνοι, φωνζσ – ςυςτθματικι διδαςκαλία- εγκλίςεισ, 
διακζςεισ, ςυηυγίεσ – απλι αναγνϊριςθ β. λειτουργία) 

 Επιρριματα, Αρικμθτικά Επίκετα, Επιφωνιματα, φνδεςμοι, Προκζςεισ (μορφι, είδθ, ςθμαςία, 
λειτουργία)  

     υντακτικά: Φράςθ, πρόταςθ, περίοδοσ λόγου – ο ρόλοσ του ριματοσ,  ονοματικι – ρθματικι φράςθ,  
              Σα είδθ των προτάςεων ωσ προσ τθ δομι, το περιεχόμενο, τθν ποιότθτα, τθ ςχζςθ τουσ με τισ άλλεσ,  
              Οι κφριοι όροι τθσ πρόταςθσ: Τποκείμενο – Κατθγόρθμα (κατθγοροφμενο, άμεςο και ζμμεςο 

αντικείμενο, ςφςτοιχο αντικείμενο – απλι αναγνϊριςθ - ενεργθτικά μεταβατικά ριματα, αμετάβατα 
ριματα, ςυνδετικά ριματα) 

 θμεία ςτίξθσ   
 

ΙV.  Προφορική/Γραπτή Περίληψη  
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Ειςαγωγικά 
Η διδαςκαλία τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιοεπιτελείται μζςα από τθν επεξεργαςία ποικίλων 
κειμζνων (προφορικϊν/γραπτϊν - γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν, πολυτροπικϊν, αςυνεχϊν),τα οποία ανικουν ςε 
ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ, όπου (ςυν)υπάρχουν οι κειμενικοί τφποι τθσ Περιγραφισ, τθσ Αφιγθςθσ, τθσ 
Επιχειρθματολογίασ, των Οδθγιϊν, μζςα από τον προβλθματιςμό ςυγκεκριμζνων κεματικϊν ενοτιτων. Ο/Η 
φιλόλογοσ ςτοχεφει,μζςω τθσ επικοινωνιακισ - κειμενοκεντρικισ προςζγγιςθσ, ςτθν καλλιζργεια των τεςςάρων 
βαςικϊν δεξιοτιτων: Κατανόθςθ Προφορικοφ/Γραπτοφ Λόγου – Παραγωγι Προφορικοφ/Γραπτοφ Λόγου, 
ςφμφωνα με τουσ Δείκτεσ Επιτυχίασ – Δείκτεσ Επάρκειασ. 
Ο/Η διδάςκων/ουςα αξιοποιεί τόςο τα διδακτικά εγχειρίδια Νεοελλθνικι Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Τετράδιο Εργασιών Β΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Γραμματικι Νζας Ελλθνικις Γλώσσας Α΄, 
Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Σ. Χατηθσαββίδθ – Α. Χατηθσαββίδου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», όςο και άλλο υποςτθρικτικό υλικό, 
ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι. 
 
Περιεχόμενο φλησ 
 
Ι. Κειμενικοί τφποι μζςα από ςυγκεκριμζνεσ θεματικζσ ενότητεσ, ενδεικτικά: 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 

 Αφιγθςθ: ρεαλιςτικι (ςφγχρονθ – ιςτορικι, υπό ζμφαςθ κειμενικόσ τφποσ) 

 Περιγραφι ςτθν Αφιγθςθ: ο ρόλοσ τθσ περιγραφισ ςε αφθγθματικά κείμενα  

 Επιχειρθματολογία: υποςτιριξθ κζςθσ/άποψθσ α. με βάςθ 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 επικοινωνία (χρθςτικά – πλθροφοριακά κείμενα) 
 

ΙΙ. Κειμενικά είδη προφορικοφ/γραπτοφ λόγου 

 Κείμενα για επεξεργαςία και κατανόθςθ: ποικίλα κειμενικά είδθ (βαςικά χαρακτθριςτικά – λειτουργίεσ) 

 Κειμενικά είδθ για παραγωγι γραπτοφ επικοινωνιακοφ λόγου: Ομιλία, Άρκρο (είδθ, βαςικά 
χαρακτθριςτικά, οργανωτικά πρότυπα, δομι, γλωςςικά ςτοιχεία) 

 Κειμενικά είδθ για παραγωγι προφορικοφ/γραπτοφ λόγου: υνζντευξθ για πρόςλθψθ, Ελεφκερθ 
ςυηιτθςθ – Διάλογοσ, Δθμοςιογραφικι είδθςθ, Ρεπορτάη, Βιογραφικό ςθμείωμα,  Αίτθςθ, 
Διαφιμιςθ,Σουριςτικόσ οδθγόσ, Ενθμερωτικό φυλλάδιο, Πείραμα (βαςικά χαρακτθριςτικά – 
λειτουργίεσ) 

 Διακεματικζσ εργαςίεσ, μικρζσ εργαςίεσ βιβλιοκικθσ, εργαςίεσ τφπου project κ.ά. 
 

ΙΙ.1. Περιεχόμενο κειμζνου 

 Επικοινωνιακό – κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο – ιςτορικότθτα του κειμζνου (πλθροφορίεσ για τον 
δθμιουργό, πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο και τον χρόνο, τα πρόςωπα και τα γεγονότα, ςτα 
οποία αναφζρεται το κείμενο). 

 τρατθγικζσ για κατανόθςθ κειμζνου/γλωςςικι εξομάλυνςθ/εντοπιςμό και κριτικι αποτίμθςθ  των 

πλθροφοριϊν/κατανόθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ του κειμζνου  

 Ύφοσ και ςκοπόσ 

 Παραγλωςςικά – εξωγλωςςικά ςτοιχεία, ςτοιχεία προφορικότθτασ  

 Κριτικι τοποκζτθςθ επί των νοθμάτων που προβάλλονται ι υπονοοφνται ςτο κείμενο 

 Αξιολόγθςθ του κειμζνου με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια 
 

ΙΙ.2. Μορφή κειμζνου 

 Κείμενα προφορικά/γραπτά, γλωςςικά/μθ γλωςςικά, μονοτροπικά/πολυτροπικά, αςυνεχι 
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 Δομι κειμζνου/παραγράφου (οργανωτικά πρότυπα κειμενικϊν τφπων/ειδϊν) - εξωτερικά και 
εςωτερικά δομικά ςτοιχεία 

 Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου 

 Εκφραςτικά και άλλα γλωςςικά μζςα, ανάλογα με τον κειμενικό τφπο/είδοσ, ενδεικτικά: υπερβατό 
ςχιμα, ζμφαςθ, επανάλθψθ, ειρωνεία, εικόνεσ, αλλθγορία, επαναφορά, ρθτορικά ερωτιματα, 
ζλλειψθ, επανεμφάνιςθ, κυριολεκτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, επιγραμματικζσ – τυποποιθμζνεσ φράςεισ 

 Λεξιλογικά: Σφνκεσθ (με προκζςεισ τθσ ΝΕ και ΑΕ Γλϊςςασ, με μόρια λαϊκά και λόγια και με ζνωςθ 
λζξεων) Σα είδθ των ςυνκζτων –μορφι και ςθμαςία των ςυνκζτων, παραςφνκετα και πολυλεκτικά 
ςφνκετα – γνιςια και καταχρθςτικι ςφνκεςθ, ετυμολογικζσ οικογζνειεσ λζξεων,  ςυνϊνυμα - αντϊνυμα 
κ.ά. 

 Μορφοςυντακτικά φαινόμενα 
Γραμματικά: 

- Παρακετικά επικζτων – μετοχϊν –επιρρθμάτων (μορφι και λειτουργία), αϋ και βϋ όροσ 
ςφγκριςθσ 

- Μετοχι (α. μορφι: ςχθματιςμόσ, κλίςθ, τονιςμόσ, ορκογραφία β. λειτουργία), ςτθν Ενεργθτικι 
και Πακθτικι Φωνι  

- Ριματα (α. μορφι: εγκλίςεισ, ςυηυγίεσ, διακζςεισ β. λειτουργία) 
- Επιρριματα (μορφι, ςθμαςία, λειτουργία) 

υντακτικά: 
- Επικετικοί, κατθγορθματικοί και επιρρθματικοί προςδιοριςμοί 
- Επικετικι και Επιρρθματικι Μετοχι 
- Αντικείμενο (ριματα μονόπτωτα – δίπτωτα, άμεςο –ζμμεςο αντικείμενο, ςφςτοιχο 

αντικείμενο),  
- Ενεργθτικι – Πακθτικι φνταξθ – ποιθτικό αίτιο 
- Ευκφσ και Πλάγιοσ Λόγοσ (αναγνϊριςθ) 

 θμεία ςτίξθσ 
  

ΙΙΙ. Προφορική/Γραπτή Περίληψη 
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Ειςαγωγικά 
Η διδαςκαλία τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιο επιτυγχάνεται μζςα από τθν επεξεργαςία ποικίλων 
κειμζνων (προφορικϊν/γραπτϊν, γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν, πολυτροπικϊν, αςυνεχϊν),τα οποία ανικουν ςε 
ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ, όπου (ςυν)υπάρχουν οι κειμενικοί τφποι τθσ Περιγραφισ, τθσ Αφιγθςθσ, τθσ 
Επιχειρθματολογίασ και των Οδθγιϊν, μζςα από τον προβλθματιςμό ςυγκεκριμζνων κεματικϊν ενοτιτων. Ο/Η 
φιλόλογοσ ςτοχεφει ,μζςω τθσ επικοινωνιακισ-κειμενοκεντρικισ προςζγγιςθσ, ςτθν καλλιζργεια των τεςςάρων 
βαςικϊν δεξιοτιτων: Κατανόθςθ Προφορικοφ/Γραπτοφ Λόγου – Παραγωγι Προφορικοφ/Γραπτοφ Λόγου, 
ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ Δείκτεσ Επιτυχίασ – Δείκτεσ Επάρκειασ. 
Ο/Η διδάςκων/ουςα αξιοποιεί τόςο τα διδακτικά εγχειρίδια Νεοελλθνικι Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Τετράδιο Εργασιών Γ΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Γραμματικι Νζας Ελλθνικις Γλώσσας Α΄, 
Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Σ. Χατηθσαββίδθ – Α. Χατηθσαββίδου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Κοινωνικι καιΠολιτικι Αγωγι Γ΄ 
Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Πολιτικι Αγωγι Γ΄ Γυμνασίου, ΥΑΠ,όςο και άλλο υποςτθρικτικό υλικό, ςε 
ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι. 
 
Περιεχόμενο φλησ 

 
Ι. Κειμενικοί τφποι μζςα από ςυγκεκριμζνεσ θεματικζσ ενότητεσ, ενδεικτικά: 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: 

 Επιχειρθματολογία: υποςτιριξθ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ/άποψθσ και αναςκευι αντίκετθσ 
κζςθσ/άποψθσ, με τρόπουσ και μζςα πεικοφσ (υπό ζμφαςθ κειμενικόσ τφποσ) 

 Αφιγθςθ/Περιγραφι ςτθν Επιχειρθματολογία ωσ μζςα πεικοφσ 

 Οδθγίεσ: κατευκυντικόσ λόγοσ για επικοινωνία (χρθςτικά – πλθροφοριακά κείμενα) 
 
ΙΙ. Κειμενικά είδη προφορικοφ/γραπτοφ λόγου 

 Κείμενα για επεξεργαςία και κατανόθςθ: ποικίλα κειμενικά είδθ (βαςικά χαρακτθριςτικά – λειτουργίεσ) 

 Κειμενικά είδθ για παραγωγι γραπτοφ επικοινωνιακοφ λόγου: Επιςτολι, Ομιλία, Άρκρο (είδθ, βαςικά 
χαρακτθριςτικά, δομι, γλωςςικά ςτοιχεία) 

 Κειμενικά είδθ για παραγωγι προφορικοφ/γραπτοφ λόγου: Πρόςκλθςθ, Πρόγραμμα, Ανακοίνωςθ, 
Διαφιμιςθ, Δομθμζνθ ςυηιτθςθ – «Αγϊνεσ Λόγου»  κ.ά. (βαςικά χαρακτθριςτικά – λειτουργίεσ) 

 Διακεματικζσ εργαςίεσ, μικρζσ εργαςίεσ βιβλιοκικθσ, εργαςίεσ τφπου projectκ.ά. 
 

ΙΙ.1. Περιεχόμενο κειμζνου 

 Επικοινωνιακό – κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο – ιςτορικότθτα του κειμζνου (πλθροφορίεσ για τον 

δθμιουργό,  πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο και τον χρόνο, τα πρόςωπα και τα γεγονότα ςτα 

οποία αναφζρεται το κείμενο) 

 τρατθγικζσ για κατανόθςθ κειμζνου, γλωςςικι εξομάλυνςθ, εντοπιςμό και κριτικι αποτίμθςθ  των 
πλθροφοριϊν, κατανόθςθ  του κεντρικοφ νοιματοσ του κειμζνου 

 Σρόποι και μζςα πεικοφσ: επίκλθςθ ςτθ λογικι, επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα, επίκλθςθ ςτθν αυκεντία 

 Ύφοσ και ςκοπόσ 

 Παραγλωςςικά – εξωγλωςςικά ςτοιχεία, ςτοιχεία προφορικότθτασ  

 Κριτικι τοποκζτθςθ επί των νοθμάτων που προβάλλονται ι υπονοοφνται ςτο κείμενο 

 Αξιολόγθςθ του κειμζνου με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια 
 

ΙΙ.2. Μορφή κειμζνου 

 Κείμενα προφορικά/γραπτά, γλωςςικά/μθ γλωςςικά, μονοτροπικά/πολυτροπικά, αςυνεχι 
Δομι κειμζνου/παραγράφου(οργανωτικά πρότυπα κειμενικϊν τφπων/ειδϊν –εξωτερικά  και εςωτερικά 
δομικά ςτοιχεία) 

 Εκφραςτικά και άλλα γλωςςικά μζςα, ανάλογα με τον κειμενικό τφπο/είδοσ, ενδεικτικά: ρθτορικά 
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ερωτιματα, παραλλθλιςμόσ, παράφραςθ, ςχιμα αντίκεςθσ, ονοματοποίθςθ (χριςθ ονοματικϊν αντί 
ρθματικϊν φράςεων), κυριολεξία – μεταφορά 

 Λεξιλογικά: 
- Ετυμολογία, πολυςθμία, υπωνυμία - υπερωνυμία, ςυνωνυμία - αντωνυμία, παρωνυμία - ομωνυμία - 

ομοθχία, μετωνυμία, λεκτικά  ςφνολα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ ςτθ δθμιουργία λζξεων ςτθν ελλθνικι και 
ςε ξζνεσ γλϊςςεσ κ.ά.  

- τρατθγικζσ για εμπλουτιςμό λεξιλογίου, π.χ. ςυμφραηόμενα, χριςθ λεξικϊν  

 Μορφοςυντακτικά φαινόμενα: 
Γραμματικά: 
- φνδεςμοι (παρατακτικοί –υποτακτικοί) 
- Επιρριματα (αναφορικά) 
- Αντωνυμίεσ (αναφορικζσ) 

υντακτικά: 
- Φράςθ, πρόταςθ, περίοδοσ λόγου – Ο ρόλοσ του ριματοσ 
- Κφριεσ και δευτερεφουςεσ προτάςεισ – φνδεςθ προτάςεων – Δευτερεφουςεσ  Ονοματικζσ προτάςεισ – 

Δευτερεφουςεσ Επιρρθματικζσ προτάςεισ 
- Ευκφσ και Πλάγιοσ Λόγοσ 

 θμεία τίξθσ 
 

ΙΙΙ.  Προφορική/Γραπτή Περίληψη 
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