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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΣΙ Αϋ, Βϋ, Γϋ ΣΑΞΕΙ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Αϋ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ
Η νζα ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ κάκε γλϊςςα, ςυνιςτά μια πολυδιάςτατθ και ςφνκετθ
οντότθτα με βιολογικά, κοινωνικά, πολιτιςμικά, ψυχολογικά, επικοινωνιακά
χαρακτθριςτικά, τα οποία ςυνυπάρχουν παράλλθλα με τα αμιγϊσ γλωςςικά ςτοιχεία που
εγγενϊσ υφίςτανται ςε κάκε γλωςςικι ποικιλία.
Φυςιογνωμία τησ νεοελληνικήσ γλϊςςασ ωσ μορφωτικοφ αντικειμζνου
Η πρότυπθ νεοελλθνικι γλϊςςα ωσ μορφωτικό αντικείμενο ςτθ Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ και ειδικότερα ςτο Γυμνάςιο χαρακτθρίηεται από τα ακόλουκα ςτοιχεία:
−

Ππωσ κάκε ανκρϊπινθ γλϊςςα, κατακτάται με φυςικό τρόπο από τα πρϊτα χρόνια τθσ
ηωισ ενόσ παιδιοφ, ςτο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ ςτθν οποία ηει, μζςω τθσ ενεργοποίθςθσ
ενόσ πανανκρϊπινου βιολογικοφ μθχανιςμοφ, ενϊ διδάςκεται ςυςτθματικά ςε όλεσ τισ
βακμίδεσ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ.

−

Αποτελεί ςφςτθμα αλλθλεξαρτϊμενων φωνολογικϊν, μορφολογικϊν και ςυντακτικϊν
δομϊν (δθλαδι ςφνολο φωνθμάτων, μορφθμάτων, λζξεων, φράςεων και προτάςεων),
οι οποίεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω ςυγκεκριμζνων αρχϊν και κανόνων, ϊςτε να
δθμιουργθκεί προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ με τθ μορφι εκφωνθμάτων (κειμενικϊν
προτάςεων).

− Ωσ ςφςτθμα, χαρακτθρίηεται από δθμιουργικότθτα, με τθν ζννοια ότι οι φυςικοί/-ζσ
ομιλθτζσ/-τριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζγουν ςε κάκε περίςταςθ επικοινωνίασ
τουσ γλωςςικοφσ τφπουσ, γραμματικοφσ και λεξιλογικοφσ, που κεωροφν κατάλλθλουσ
για το μινυμα που επικυμοφν να διατυπϊςουν και δεν επαναλαμβάνουν προτάςεισ
που ζχουν ακοφςει ι διαβάςει.

− Ωσ γλωςςικό ςφςτθμα, διζπεται από ςυμβολικό χαρακτιρα, με τθν ζννοια ότι
απαρτίηεται από ζνα ςφνολο γλωςςικϊν μορφϊν (μορφιματα, λζξεισ, προτάςεισ), οι
οποίεσ δθλϊνουν ςυγκεκριμζνεσ ςθμαςίεσ και νοιματα (θ ςχζςθ μεταξφ μορφϊν και
αντίςτοιχων ςθμαςιϊν είναι ςυμβατικι).
−

Βάςει τθσ δθμιουργικότθτασ και του ςυμβολικοφ χαρακτιρα τθσ γλϊςςασ, θ νζα
ελλθνικι, όπωσ και κάκε γλϊςςα, ςυνιςτά ςφνολο από ςυςτιματα γραμματικϊν και
λεξιλογικϊν δομϊν, από τα οποία οι ομιλθτζσ/-τριεσ πραγματοποιοφν τισ κατάλλθλεσ
επιλογζσ, για να «δθμιουργιςουν» ςυγκεκριμζνα νοιματα ςε δεδομζνο επικοινωνιακό,
κοινωνικό και πολιτιςμικό πλαίςιο (π.χ. επιλζγουν από ζνα ςφςτθμα διαφορετικά
ςτοιχεία, για να δθλϊςουν ευγενικι προτροπι και διαφορετικά για να εκφράςουν
διαταγι).

−

Ωσ φορζασ τθσ ςκζψθσ και επίςθμο όργανο επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν μιασ
γλωςςικισ κοινότθτασ, εκφράηει τισ επικοινωνιακζσ ανάγκεσ τουσ, τα νοιματα που
ζχουν τθν ανάγκθ να διατυπϊςουν ςτο κοινωνικό και πολιτιςμικό πλαίςιο ςτο οποίο
ηουν και δρουν (επομζνωσ, διαμορφϊνεται από το κοινωνικό και το πολιτιςμικό
περιβάλλον όπου χρθςιμοποιείται και το αναδιαμορφϊνει).
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− Η γνϊςθ τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ ωσ επίςθμου οργάνου επικοινωνίασ και ωσ μζςου
κειμενικοφ ςχεδιαςμοφ (δθμιουργίασ κειμζνων) και ανταλλαγισ μθνυμάτων ςε ποικίλα
επικοινωνιακά πλαίςια ςυνιςτά αναγκαίο «όχθμα» πρόςβαςθσ ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ
πολφπλοκθσ αντικειμενικισ και υποκειμενικισ πραγματικότθτασ και μζςο
επαγγελματικισ και κοινωνικισ εξζλιξθσ (επομζνωσ, είναι ςε μεγάλο βακμό
προςδιοριςτικό ςτοιχείο του κοινωνικοφ γραμματιςμοφ, λειτουργικοφ και κριτικοφ, των
μελϊν τθσ κοινότθτασ).
−

Αποτελεί τθν επίςθμθ ποικιλία μιασ γλϊςςασ, θ οποία διακζτει μια μακραίωνθ
προφορικι και γραπτι παράδοςθ και ζχει αναπτφξει ζνα ευρφ φάςμα άλλων
γλωςςικϊν ποικιλιϊν, γεωγραφικϊν, κοινωνικϊν, υφολογικϊν.

−

Ππωσ κάκε γλϊςςα, ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία νοθμάτων ςε ςυγκεκριμζνο κειμενικό
και πραγματολογικό πλαίςιο παράλλθλα με άλλουσ ςθμειωτικοφσ τρόπουσ (π.χ. εικόνεσ,
ςχζδια, φωτογραφίεσ, ςχιματα, χρϊματα, ιχοι, διαγράμματα, χειρονομίεσ, μορφαςμοί,
γραμματοςειρζσ, εικονίδια).

− Τζλοσ, όπωσ κάκε γλωςςικι ποικιλία, είναι δείκτθσ ατομικισ, κοινωνικισ, εκνικισ και
πολιτιςμικισ ταυτότθτασ.
Επομζνωσ, ζναν από τουσ βαςικοφσ άξονεσ του περιεχομζνου τθσ γλωςςικισ
εκπαίδευςθσ ςυνιςτά θ παρουςίαςθ και θ ανάλυςθ του ςυςτιματοσ τθσ πρότυπθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ και των υποςυςτθμάτων του (π.χ. ονοματικό, ρθματικό κ.λπ.), όπωσ και
των λεξικϊν και γραμματικϊν επιλογϊν που προςφζρονται ςτουσ/ςτισ ομιλθτζσ/-τριεσ τθσ
ελλθνικισ για τθ δθμιουργία νοθμάτων. Με άλλα λόγια, θ διδαςκαλία του μακιματοσ
αποβλζπει μεταξφ άλλων ςτον βακμιαίο μεταςχθματιςμό τθσ γλωςςικισ διαίςκθςθσ των
μακθτϊν/-τριϊν ωσ φυςικϊν ομιλθτϊν/-τριϊν ςε ςυνειδθτότθτα / γλωςςικι επίγνωςθ
(ςυνειδθτοποίθςθ του τρόπου δθμιουργίασ νοθμάτων μζςω λεξικϊν και γραμματικϊν
επιλογϊν) και ςτθν ανάπτυξθ του βαςικοφ και εξειδικευμζνου λεξιλογίου. Η ενίςχυςθ και θ
ανάπτυξθ τθσ δυνατότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν να επιλζγουν τουσ κατάλλθλουσ
γραμματικοφσ και λεξιλογικοφσ τφπουσ για τθ δθμιουργία νοθμάτων ςε ςυγκεκριμζνο
επικοινωνιακό, κοινωνικό και πολιτιςμικό πλαίςιο ςυνιςτά τθ βαςικι προχπόκεςθ για τθν
καλλιζργεια των δεξιοτιτων τθσ κατανόθςθσ και τθσ παραγωγισ προφορικοφ και γραπτοφ
λόγου, θ οποία αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ επιδίωξθ τθσ γλωςςικισ εκπαίδευςθσ. Μζςω τθσ
καλλιζργειασ των προςλθπτικϊν και των παραγωγικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν
επιτυγχάνεται αποτελεςματικότερα θ ανάπτυξθ πρακτικϊν του κοινωνικοφ γραμματιςμοφ
των μακθτϊν/-τριϊν (λειτουργικοφ και κριτικοφ).
Η πρότυπθ γλϊςςα ζχει κεντρικό ρόλο ςτθν κοινωνία (ωσ όργανο επικοινωνίασ) και
ςτθν εκπαίδευςθ (ωσ μζςο διδαςκαλίασ). Ταυτόχρονα, εμπλζκεται ενεργά ςε κάκε γνωςτικό
αντικείμενο του ςχολείου, τόςο μζςω τθσ ορολογίασ του κάκε επιςτθμονικοφ πεδίου που
διδάςκεται ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ όςο και μζςω τθσ κατανόθςθσ και τθσ παραγωγισ
λόγου ςε κάκε γνωςτικό αντικείμενο. Η καλλιζργεια, επομζνωσ, τθσ πρόςλθψθσ και τθσ
παραγωγισ τθσ προφορικισ και τθσ γραπτισ ζκφραςθσ αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για
τθ γνωςιακι και τθν κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν/-τριϊν, κακϊσ θ γλωςςικι ανάπτυξθ
ςυνδζεται και αλλθλεπιδρά με τθν ωρίμαςθ των νοθτικϊν διεργαςιϊν και τθν
κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν ςτθ γλωςςικι τουσ κοινότθτα.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Γενικοί κοποί
Με δεδομζνθ τθν κατάκτθςθ των δομικϊν ςυςτθμάτων τθσ γλϊςςασ από το παιδί
πριν από τθ ςχολικι θλικία, θ διδαςκαλία τθσ πρότυπθσ γλωςςικισ ποικιλίασ ςτουσ/ςτισ
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φυςικοφσ/-ζσ ομιλθτζσ/-τριεσ επικεντρϊνεται, κυρίωσ, ςτθν ανάπτυξθ πρακτικϊν
λειτουργικοφ και κριτικοφ γραμματιςμοφ και, επομζνωσ, ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων
παραγωγισ και πρόςλθψθσ του γραπτοφ και του προφορικοφ λόγου, ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ
των δομϊν και των λειτουργιϊν του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ, ςτθν αξιοποίθςθ, μζςω των
κατάλλθλων επιλογϊν, των μορφολογικϊν και των ςυντακτικϊν δομϊν, όπωσ και του
λεξιλογίου, ςτθ ςφνκεςθ κειμζνων, κακϊσ και ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ και ςτθν
αποτελεςματικι διλωςθ των λειτουργιϊν και των ςθμαςιϊν τθσ πρότυπθσ ποικιλίασ και
των άλλων ποικιλιϊν για τθν επικοινωνία. Ειδικότερα, θ διδαςκαλία του γλωςςικοφ
μακιματοσ ςτθ βακμίδα του Γυμναςίου αποςκοπεί:
−

Στθ ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ των διακζςιμων πόρων (πθγϊν) για
τον ςχεδιαςμό των κειμζνων και των νοθμάτων που τα απαρτίηουν, δθλαδι των
γλωςςικϊν, των μθ γλωςςικϊν και των γνωςιακϊν μζςων που αξιοποιοφνται ςτο
πλαίςιο τθσ παραγωγισ και τθσ πρόςλθψθσ ενόσ κειμζνου ςε δεδομζνο επικοινωνιακό,
κοινωνικό και πολιτιςμικό περικείμενο (π.χ. των μορφολογικϊν και ςυντακτικϊν δομϊν,
του λεξιλογίου, των κειμενικϊν τφπων και των κειμενικϊν ειδϊν, των μθ γλωςςικϊν
ςθμειωτικϊν τρόπων, τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ τουσ).

−

Στθν καλλιζργεια τθσ μετεπικοινωνιακισ επίγνωςθσ των μακθτϊν/-τριϊν, δθλαδι τθσ
ςυνειδθτοποίθςθσ του ρόλου που διαδραματίηει, αφενόσ, το επικοινωνιακό και το
κοινωνικό περιβάλλον ςτισ γλωςςικζσ, τισ υφολογικζσ και τισ δομικζσ επιλογζσ των
ομιλθτϊν/-τριϊν, και, αφετζρου, θ επιλογι ςυγκεκριμζνθσ μορφολογικισ, ςυντακτικισ,
ςθμειωτικισ ι κειμενικισ δομισ ςτθ δθμιουργία δεδομζνου νοιματοσ και ςτθν
αναπαράςταςθ οριςμζνθσ πτυχισ τθσ πραγματικότθτασ (π.χ. των εςωτερικϊν ι
εξωτερικϊν εμπειριϊν, των ςχζςεων μεταξφ των ςυνομιλθτϊν/-τριϊν, του κοινωνικοφ
κφρουσ και τθσ ιςχφοσ πομποφ και δεκτϊν, των ςτάςεων και των νοοτροπιϊν τουσ).

− Στθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των διακζςιμων πόρων για τον ςχεδιαςμό νοιματοσ
και τθσ μετεπικοινωνιακισ επίγνωςθσ ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ
νοιματοσ κειμζνων (δθλαδι τθσ παραγωγισ και τθσ πρόςλθψθσ κειμζνων).

− Στθν ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων ςτάςεων των μακθτϊν/-τριϊν για τισ γλωςςικζσ
ποικιλίεσ και τα γλωςςικά ςυςτιματα ςε ςυγχρονικό και διαχρονικό επίπεδο.
Με λίγα λόγια, ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτο Γυμνάςιο είναι θ
μετάβαςθ των μακθτϊν/-τριϊν από τισ βαςικζσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ ςτθ γλωςςικι
επάρκεια ςτθν πρότυπθ γλϊςςα, με ςτόχο τθν αξιοποίθςι τθσ ςε ακαδθμαϊκό γνωςιακό
επίπεδο (εμπλοκι τουσ ςε διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ επιςτθμονικϊν κειμενικϊν ειδϊν και
απαιτθτικοφ λόγου, κακϊσ και παραγωγισ κειμζνων αντίςτοιχου επιπζδου).
Γενικοί τόχοι
Μζςω τθσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ πρότυπθσ ποικιλίασ τθσ
νεοελλθνικισ γλϊςςασ ςτθν εκπαιδευτικι βακμίδα του Γυμναςίου επιδιϊκεται θ
καλλιζργεια πρακτικϊν κοινωνικοφ γραμματιςμοφ (λειτουργικοφ και κριτικοφ) ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ. Με άλλα λόγια, επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ γνϊςεων και θ καλλιζργεια
δεξιοτιτων που αντιςτοιχοφν προσ τουσ γενικοφσ ςκοποφσ, που παρουςιάςτθκαν ςτθν
προθγοφμενθ ενότθτα.
Συγκεκριμζνα, επιδιϊκεται:
Α. Σε ςχζςθ με τουσ διακζςιμουσ πόρουσ νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ (δθλαδι τθ ςυνειδθτι
γνϊςθ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ, του λεξιλογίου, των ςθμειωτικϊν πόρων και τθ
διεφρυνςθ τθσ ςχθματικισ γνϊςθσ):
−

Η εμπζδωςθ τθσ δομισ και των γλωςςικϊν ςυμβάςεων των κειμενικϊν τφπων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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−

Η ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ των φωνολογικϊν, των μορφολογικϊν
και των ςυντακτικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ωσ διακζςιμων πθγϊν για τον ςχεδιαςμό
νοθμάτων.

−

Η διεφρυνςθ του λεξιλογικοφ εξοπλιςμοφ των μακθτϊν/-τριϊν, ωσ διακζςιμου πόρου
νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ, ςε επίπεδο βαςικοφ και εξειδικευμζνου λεξιλογίου.

− Η ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ότι ςτισ διακζςιμεσ πθγζσ για τον
ςχεδιαςμό των κειμενικϊν νοθμάτων ανικουν και οι μθ γλωςςικοί ςθμειωτικοί τρόποι
(π.χ. εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ςχζδια, διαγράμματα, χρϊματα, ςχιματα, γραμματοςειρζσ,
ιχοι, χειρονομίεσ).

− Η βελτίωςθ τθσ ορκογραφικισ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν.
Β. Σε ςχζςθ με τθ μετεπικοινωνιακι επίγνωςθ:

− Η ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των γλωςςικϊν,
των νοθματικϊν, των ςθμειωτικϊν και των κειμενικϊν επιλογϊν των ομιλθτϊν/-τριϊν
με το επικοινωνιακό και το κοινωνικοπολιτιςμικό περικείμενο.

− Η αξιολόγθςθ των γλωςςικϊν επιλογϊν των ομιλθτϊν/-τριϊν, μζςω τθσ
ςυνειδθτοποίθςθσ των ςθμαςιϊν και των ςυνυποδθλϊςεϊν τουσ (των υπόρρθτων
νοθμάτων τουσ) ςε ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό, κοινωνικό και πολιτιςμικό περικείμενο
(κριτικι γλωςςικι επίγνωςθ).
Γ. Σε ςχζςθ με τισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ νοιματοσ (δθλαδι τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων
που αφοροφν τθ γλωςςικι χριςθ):
−

Η ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν να ςυμμετζχουν αποτελεςματικά ςε
διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ κειμζνων, δθλαδι κατανόθςθσ και ςφνκεςθσ με ευχζρεια και
ακρίβεια λόγου προφορικϊν, γραπτϊν και ψθφιακϊν κειμζνων, τα οποία ανικουν ςε
ςυγκεκριμζνο κειμενικό είδοσ και τφπο, διζπονται από ςυνοχι, ςυνεκτικότθτα,
υφολογικι καταλλθλότθτα και πλθροφοριακι επάρκεια, ςε ςχζςθ με τον ςκοπό του/τθσ
ομιλθτι/-τριασ, τον αποδζκτθ και το περικείμενο.

−

Η καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν να επικοινωνοφν αποτελεςματικά ςε
μεγάλο εφροσ επικοινωνιακϊν και κοινωνικοπολιτιςμικϊν πλαιςίων.

−

Η επιλογι από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ των κατάλλθλων γραμματικϊν δομϊν και
λεξιλογικϊν τφπων για τθ δθμιουργία ςυγκεκριμζνων νοθμάτων ςτο πλαίςιο τθσ
πρόςλθψθσ και τθσ παραγωγισ λόγου.

Δ. Σε ςχζςθ με τισ ςτάςεισ για τισ γλωςςικζσ ποικιλίεσ ςε ςυγχρονικό και διαχρονικό
επίπεδο:
−

Η ανάπτυξθ προβλθματιςμϊν ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ ωσ προσ τον ρόλο, τισ
λειτουργίεσ και τα δομικά χαρακτθριςτικά των γεωγραφικϊν και των κοινωνικϊν
ποικιλιϊν μιασ γλϊςςασ, κακϊσ και τθσ πολυγλωςςίασ ςε ατομικό και κοινωνικό
επίπεδο.

−

Η ςυνειδθτοποίθςθ του ρόλου τθσ γλωςςικισ μεταβολισ ωσ εγγενοφσ χαρακτθριςτικοφ
κάκε γλϊςςασ και τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.

Επομζνωσ, οι ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι είναι δυνατόν να εξειδικευκοφν ωσ προςδοκϊμενα
αποτελζςματα ςε κακεμία από τισ τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου ςε ςχζςθ με τα
προαναφερκζντα πεδία.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Στο πλαίςιο τθσ ςκοποκεςίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ πρότυπθσ
νεοελλθνικισ γλϊςςασ προςδιορίηονται τα Θεματικά Ρεδία, όπωσ και οι Θεματικζσ
Ενότθτεσ και το περιεχόμενο του μακιματοσ.
Θεματικά Πεδία
Η διδαςκαλία τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ωσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ εκπαιδευτικισ
βακμίδασ του Γυμναςίου περιλαμβάνει τα ακόλουκα Θεματικά Ρεδία:
Α. Διακζςιμοι πόροι για τον ςχεδιαςμό του κειμζνου: Η δθμιουργία των νοθμάτων των
κειμζνων ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν παραγωγισ και πρόςλθψθσ λόγου
πραγματοποιείται μζςω τθσ επιλογισ ςτοιχείων και ςυςτατικϊν από ζνα ςφνολο πθγϊν,
δθλαδι των διακζςιμων πόρων καταςκευισ νοιματοσ (κειμενικοί τφποι, ςχθματικι /
προχπάρχουςα γνϊςθ, μορφολογικζσ και ςυντακτικζσ δομζσ, λεξιλογικοί τφποι,
ςθμειωτικοί τρόποι).
Β. Μετεπικοινωνιακι επίγνωςθ: Ο αποτελεςματικόσ κειμενικόσ ςχεδιαςμόσ (δθλαδι θ
παραγωγι και πρόςλθψθ προφορικϊν, γραπτϊν και ψθφιακϊν κειμζνων) προχποκζτει
τθ ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ των τρόπων δθμιουργίασ κατάλλθλων
και αποδεκτϊν νοθμάτων μζςω εφςτοχων επιλογϊν του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ
(ομιλθτι/-τριασ, ςχεδιαςτι/-ςτριασ) από τουσ πόρουσ νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ. Οι
τελευταίεσ εξαρτϊνται από τισ επικοινωνιακζσ προκζςεισ του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ, τα
χαρακτθριςτικά των ακροατϊν/-τριϊν, αναγνωςτϊν/-ςτριϊν, επιςκεπτϊν/-τριϊν των
κειμζνων και το πλαίςιο τθσ παραγωγισ κειμζνων. Επομζνωσ, θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ
λειτουργίασ των πόρων ςχεδιαςμοφ νοιματοσ ςε ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό και
κοινωνικοπολιτιςμικό περικείμενο, δθλαδι θ μετεπικοινωνιακι επίγνωςθ, ςυνιςτά
βαςικι παράμετρο του αποτελεςματικοφ κειμενικοφ ςχεδιαςμοφ.
Γ. Διαδικαςία κειμενικοφ ςχεδιαςμοφ: Ο κειμενικόσ ςχεδιαςμόσ, δθλαδι θ παραγωγι και
θ πρόςλθψθ κειμζνων, προφορικϊν, γραπτϊν και ψθφιακϊν, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ
των κατάλλθλων παραγωγικϊν και προςλθπτικϊν ςτρατθγικϊν, ςυνιςτά τον βαςικό
ςτόχο τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ.
Δ. Στάςεισ για τθ γλϊςςα: Μζςω τθσ διδαςκαλίασ τθσ πρότυπθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ,
τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ των γραμματικϊν τφπων και ποικιλιϊν, τθσ κατανόθςθσ των
ςθμαςιολογικϊν διαςτάςεων του λεξιλογίου, τθσ μελζτθσ των κειμζνων και τθσ
ςφνδεςθσ των γλωςςικϊν δομϊν με τα κείμενα και το περιβάλλον παραγωγισ τουσ, οι
μακθτζσ/-τριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να καλλιεργιςουν ςυγκεκριμζνεσ ςτάςεισ ςχετικά
με τα ηθτιματα τθσ γλωςςικισ μεταβολισ, τθσ γλωςςικισ ποικιλίασ και του ρόλου τθσ
γλϊςςασ ωσ κϊδικα επικοινωνίασ.
Περιεχόμενο τησ διδαςκαλίασ του μαθήματοσ τησ Νεοελληνικήσ Γλϊςςασ ςε κάθε τάξη
του Γυμναςίου
Στισ τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου επιδιϊκεται θ απόκτθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ των
ακόλουκων γνϊςεων και θ καλλιζργεια των εξισ δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο των
προαναφερκζντων Θεματικϊν Ρεδίων, τα οποία αποτελοφν τουσ κφριουσ άξονεσ τθσ
γλωςςικισ διδαςκαλίασ:
Πόροι κειμενικοφ ςχεδιαςμοφ:
Ι. Κειμενικοί τφποι
Αϋ Θεματικι Ενότθτα: Κειμενικοί τφποι
Ρρϊτθ τάξθ Γυμναςίου:
Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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α. κατανόθςθ των βαςικϊν δομικϊν ςυμβάςεων των κειμενικϊν τφπων, δθλαδι των
δομικϊν ενοτιτων και των οργανωτικϊν ςχθμάτων (π.χ. χρονικόσ άξονασ, τοπικόσ
άξονασ, φαινόμενο – αιτιολόγθςθ, φαινόμενο – παράδειγμα, ςφγκριςθ πραγμάτων /
καταςτάςεων) που απαντϊνται υποχρεωτικά ςε κακζναν κειμενικό τφπο (αφιγθςθ,
περιγραφι, εξιγθςθ, επιχειρθματολογία, οδθγίεσ),
β. αφομοίωςθ των γλωςςικϊν και των ςθμειωτικϊν ςυμβάςεων κακενόσ από τουσ
κειμενικοφσ τφπουσ.
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. αφομοίωςθ των γλωςςικϊν και των δομικϊν ςυμβάςεων που απαντοφν υποχρεωτικά ι
προαιρετικά ςε κακζναν από τουσ κειμενικοφσ τφπουσ,
β. κατανόθςθ τθσ διαφοροποίθςθσ ςε γλωςςικό ι δομικό επίπεδο που παρατθρείται ςτισ
επιμζρουσ μορφζσ κακενόσ κειμενικοφ τφπου (μυκοπλαςτικζσ / ιςτορικζσ / ρεαλιςτικζσ
αφθγιςεισ, αντικειμενικζσ / γεγονοτικζσ περιγραφζσ, παραγοντικζσ / ςυνεπαγωγικζσ /
εξθγιςεισ, εκκζςεισ / ςυηθτιςεισ ωσ μορφζσ επιχειρθματολογίασ, οδθγίεσ).
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. εμπζδωςθ των γλωςςικϊν ςυμβάςεων και των δομικϊν ενοτιτων που απαντϊνται
υποχρεωτικά ι προαιρετικά ςε κείμενα που ανικουν ςε κακεμιά από τισ επιμζρουσ
μορφζσ των κειμενικϊν τφπων (μυκοπλαςτικζσ / ιςτορικζσ / ρεαλιςτικζσ αφθγιςεισ,
αντικειμενικζσ / γεγονοτικζσ περιγραφζσ, ακολουκιακζσ / ςυνεπαγωγικζσ /
παραγοντικζσ εξθγιςεισ, ζκκεςθ / ανάλυςθ ωσ επιχειρθματολογικά κείμενα, οδθγίεσ),
β. κατανόθςθ των γλωςςικϊν και των δομικϊν διαφορϊν μεταξφ των επιμζρουσ μορφϊν
κάκε κειμενικοφ τφπου,
γ. ςυνειδθτοποίθςθ των διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν πεικοφσ και των διαφορετικϊν μζςων
υποςτιριξθσ ενόσ ιςχυριςμοφ ςτον επιχειρθματολογικό λόγο (πλθροφοριακά /
υποςτθρικτικά δεδομζνα, μαρτυρίεσ).
ΙΙ. Σχηματική γνϊςη / πρόςληψη εκτεταμζνων κειμζνων
Αϋ Θεματικι Ενότθτα: ανάγνωςθ εκτεταμζνων κειμζνων / ςχθματικι γνϊςθ
Ρρϊτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. ανάγνωςθ εκτεταμζνων κειμζνων με αναγνωςτικό ςκοπό τον εμπλουτιςμό τθσ
ςχθματικισ γνϊςθσ των μακθτϊν/-τριϊν ι με επιδίωξθ τθν ψυχαγϊγθςι τουσ.
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. ανάγνωςθ εκτεταμζνων κειμζνων με ςτόχο τον εμπλουτιςμό τθσ ςχθματικισ τουσ
γνϊςθσ, τθ μάκθςθ ςυγκεκριμζνων πραγμάτων ι με επιδίωξθ τθν ψυχαγωγικι /
αιςκθτικι ανταπόκριςι τουσ,
β. κατανόθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ του ρόλου τθσ ανάγνωςθσ εκτεταμζνων
κειμζνων ςτθν ανάπτυξθ τθσ γλωςςικισ τουσ ικανότθτασ και τθσ προςωπικότθτάσ τουσ.
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. εμπλουτιςμόσ τθσ ςχθματικισ γνϊςθσ των μακθτϊν/-τριϊν, ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ
ςυγκεκριμζνου γνωςτικοφ περιεχομζνου, ψυχαγϊγθςθ / αιςκθτικι ανταπόκριςθ μζςω
τθσ ανάγνωςθσ εκτεταμζνων κειμζνων,
β. ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ του ρόλου τθσ ανάγνωςθσ εκτεταμζνων
κειμζνων ςτθν ανάπτυξθ όλων των τομζων τθσ προςωπικότθτάσ τουσ, όπωσ και ςτθν
καλλιζργεια τθσ γλωςςικισ και τθσ κειμενικισ τουσ ικανότθτασ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Βϋ Θεματικι Ενότθτα: διακεματικι προςζγγιςθ
Ρρϊτθ τάξθ του Γυμναςίου:
α. ανάγνωςθ εκτεταμζνων κειμζνων ςυγκεκριμζνου κεματικοφ άξονα ςε ςυνεργαςία με
τουσ/τισ κακθγθτζσ/-τριεσ άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων ςε διακεματικό πλαίςιο, με
ςτόχο τον εμπλουτιςμό τθσ ςχθματικισ γνϊςθσ των μακθτϊν/-τριϊν.
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. ανάγνωςθ εκτεταμζνων κειμζνων με ποικίλουσ κεματικοφσ άξονεσ, ςχετικοφσ με το
περιεχόμενο των γνωςτικϊν αντικειμζνων τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ, ςτο πλαίςιο
ςυνεργαςιϊν διακεματικοφ χαρακτιρα των εκπαιδευτικϊν, με ςτόχο τθ διεφρυνςθ τθσ
ςχθματικισ γνϊςθσ των μακθτϊν/-τριϊν.
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. ανάγνωςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ εκτεταμζνων κειμζνων που ανικουν ςε
κεματικοφσ άξονεσ οι οποίοι ςυνδζονται με το περιεχόμενο των γνωςτικϊν
αντικειμζνων τθσ τάξθσ αυτισ, με ςτόχο τον εμπλουτιςμό τθσ ςχθματικισ γνϊςθσ τουσ,
μζςω ςυνεργαςίασ με εκπαιδευτικοφσ άλλων ειδικοτιτων ςε διακεματικό πλαίςιο.
ΙΙΙ. Γλωςςικό ςφςτημα – Λεξιλόγιο – Σημειωτικοί τρόποι
Αϋ Θεματικι Ενότθτα: Μορφολογικό – ςυντακτικό ςφςτθμα
Ρρϊτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. ςυνειδθτοποίθςθ του μορφολογικοφ ςυςτιματοσ τθσ πρότυπθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ/
τθσ μορφολογικισ εξειδίκευςθσ των λεξικϊν τάξεων (μορφολογικϊν υποςυςτθμάτων,
κλιτικϊν παραδειγμάτων των ανοιχτϊν και των κλειςτϊν λεξικϊν τάξεων-μερϊν του
λόγου, μορφολογικϊν ποικιλιϊν),
β. κατανόθςθ των γραμματικϊν κατθγοριϊν και των ςθμαςιολογικϊν διαςτάςεων κάκε
λεξικισ τάξθσ (π.χ. γζνουσ και αρικμοφ των ονομάτων, κατθγοριϊν επικζτων,
αρικμθτικϊν, αντωνυμιϊν, επικετικϊν αντωνυμιϊν / προςδιοριςμϊν, επιρρθμάτων,
διακζςεων και εγκλίςεων / τροπικότθτασ ρθμάτων),
γ. εμπζδωςθ τθσ δομισ των φράςεων (ονοματικισ, επικετικισ, προκετικισ,
επιρρθματικισ), τθσ λειτουργίασ τθσ ωσ μθχανιςμοφ ονοματικισ εξειδίκευςθσ και τθσ
λειτουργίασ των ςυςτατικϊν τθσ (κεφαλισ, μθχανιςμϊν εξειδίκευςθσ).
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. ςυνειδθτοποίθςθ των δομικϊν ςχθμάτων τθσ κφριασ πρόταςθσ, απλισ, ςφνκετθσ και
επαυξθμζνθσ,
β. κατανόθςθ των ςυντακτικϊν ρόλων των φράςεων που απαρτίηουν δεδομζνθ πρόταςθ
(π.χ. υποκειμζνου, αντικειμζνου, ςυμπλθρϊματοσ, προςδιοριςμοφ),
γ. αφομοίωςθ των ςθμαςιολογικϊν ρόλων των φράςεων που απαρτίηουν ςυγκεκριμζνθ
πρόταςθ (π.χ. δράςτθ, βιϊνοντα, ςτόχου, κζματοσ, πθγισ, αιτίασ),
δ. κατανόθςθ τθσ δομισ και των επικοινωνιακϊν λειτουργιϊν / ςθμαςιολογικϊν ρόλων
των εξαρτθμζνων προτάςεων (ςυμπλθρωματικϊν, αναφορικϊν, επιρρθματικϊν),
ε. ςυςχετιςμόσ ςυγκριμζνων δομϊν (φραςτικϊν, προταςιακϊν) με κακοριςμζνεσ
λειτουργίεσ (π.χ. διλωςθ του τρόπου μζςω επιρρθματικισ ι προκετικισ φράςθσ και
εξαρτθμζνθσ επιρρθματικισ πρόταςθσ).
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Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. κατανόθςθ των γραμματικϊν μζςων που επιλζγονται για τθν πραγμάτωςθ
ςυγκεκριμζνων λειτουργιϊν ωσ μθχανιςμϊν εξειδίκευςθσ του ριματοσ (π.χ.
επιρρθματικι φράςθ με κεφαλι χρονικό επίρρθμα, προκετικι φράςθ, ονοματικι
φράςθ, επικετικι φράςθ με κεφαλι επίκετο δθλωτικό χρόνου, εξαρτθμζνθ
επιρρθματικι πρόταςθ που ειςάγεται με χρονικό ςφνδεςμο, οι οποίεσ πραγματϊνουν
τθ λειτουργία του χρόνου).
Βϋ Θεματικι Ενότθτα: Λεξιλόγιο (λεξιλογικό πεδίο / ςθμαςιολογικό πεδίο / ετυμολογικό
πεδίο)
Ρρϊτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. εμπλουτιςμόσ του λεξιλογίου των μακθτϊν/-τριϊν μζςω κατάκτθςθσ λζξεων που
ανικουν ςτα διδαςκόμενα λεξιλογικά πεδία,
β. κατανόθςθ των διαςτάςεων τθσ λεξικισ ςθμαςίασ (περιγραφικισ / κυριολεκτικισ,
ςυνυποδθλωτικισ / μεταφορικισ) και των ςθμαςιολογικϊν ςχζςεων των λζξεων που
ανικουν ςτα διδαςκόμενα λεξιλογικά πεδία (π.χ. ςυνωνυμίασ, αντωνυμίασ, υπωνυμίασ,
υπερωνυμίασ),
γ. εμπζδωςθ των μθχανιςμϊν δθμιουργίασ λζξεων (π.χ. παραγωγισ, ςφνκεςθσ).
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. εμπλουτιςμόσ του λεξιλογίου των μακθτϊν/-τριϊν,
β. κατανόθςθ των διαςτάςεων τθσ ςθμαςίασ και των ςθμαςιολογικϊν ςχζςεων των
λζξεων που ανικουν ςε δεδομζνα λεξιλογικά πεδία,
γ. εμπζδωςθ των μθχανιςμϊν λεξικισ δθμιουργίασ.
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. εμπλουτιςμόσ του λεξιλογίου των μακθτϊν/-τριϊν, κατανόθςθ των διαςτάςεων τθσ
λεξικισ ςθμαςίασ και των ςθμαςιολογικϊν ςχζςεων των λζξεων που ανικουν ςτα
διδαςκόμενα λεξιλογικά πεδία,
β. ςυνειδθτοποίθςθ και αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των μθχανιςμϊν δθμιουργίασ λζξεων
(π.χ. παραγωγισ, ςφνκεςθσ).
Γϋ Θεματικι Ενότθτα: Σθμειωτικοί τρόποι
Ρρϊτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςχζςθσ μεταξφ των γλωςςικϊν και των μθ
γλωςςικϊν ςθμειωτικϊν τρόπων (εικόνασ, ςχθμάτων, ςυμβόλων, χρωμάτων, ιχων,
γραμματοςειράσ).
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. κατανόθςθ του ρόλου και τθσ λειτουργίασ των μθ γλωςςικϊν ςθμειωτικϊν τρόπων με
βάςθ τα υλικά τουσ χαρακτθριςτικά.
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. εμπζδωςθ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςχζςθσ μεταξφ γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν
ςθμειωτικϊν τρόπων, όπωσ και των διαφορετικϊν λειτουργιϊν των μθ γλωςςικϊν
ςθμειωτικϊν τρόπων λόγω τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ υλικισ τουσ υπόςταςθσ.
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ΙV. Μετεπικοινωνιακή επίγνωςη (πόροι κειμενικοφ ςχεδιαςμοφ και επικοινωνιακό /
κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο)
Αϋ Θεματικι Ενότθτα: Κειμενικοί τφποι και επικοινωνιακό πλαίςιο
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. ςυνειδθτοποίθςθ και ερμθνεία τθσ διαφοροποίθςθσ μεταξφ των γλωςςικϊν και των
δομικϊν ςυμβάςεων των αφθγιςεων που επιτελοφν αναφορικζσ γλωςςικζσ πράξεισ
(π.χ. μυκοπλαςτικϊν / ιςτορικϊν / ρεαλιςτικϊν) και των αντίςτοιχων ςυμβάςεων των
κατευκυντικϊν αφθγιςεων (παραδειγματικϊν αφθγιςεων), λόγω των διαφορετικϊν
επιδιϊξεων των αφθγθτϊν ςε κάκε αφθγθματικό είδοσ,
β. κατανόθςθ και ερμθνεία των διαφορϊν, δομικϊν και γλωςςικϊν, μεταξφ των
αντικειμενικϊν περιγραφϊν και των κατευκυντικϊν περιγραφϊν, λόγω τθσ
διαφοροποίθςθσ των προκζςεων του πομποφ ςε κακζνα από τα δφο αυτά είδθ,
γ. ςυςχζτιςθ τθσ επιλογισ από ςυγγραφείσ επιχειρθματολογικϊν κειμζνων των
ςτρατθγικϊν πεικοφσ (επιχείρθμα λογικισ, θκοποιία, πακοποιία) και των ςτοιχείων που
αποδεικνφουν τθν ιςχφ ενόσ ιςχυριςμοφ, δθλαδι των υποςτθρικτικϊν δεδομζνων και
των μαρτυριϊν (π.χ. ςτατιςτικά ςτοιχεία, παραδείγματα, γνϊμεσ ειδικϊν, επιςτθμονικζσ
ζρευνεσ), με τισ προκζςεισ τουσ και με το πλαίςιο τθσ παραγωγισ του κειμζνου,
δ. ερμθνεία τθσ υφολογικισ διαφοροποίθςθσ κειμζνων που ανικουν ςτον ίδιο κειμενικό
τφπο (ι ςτθν ίδια μορφι ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ τφπου), ςε ςχζςθ με τισ προκζςεισ
του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ και το περικείμενο τθσ κειμενικισ παραγωγισ,
ε. ερμθνεία τθσ επιλογισ από τουσ ςυγγραφείσ διαφορετικϊν δομικϊν ενοτιτων ςε
κείμενα ίδιου κειμενικοφ τφπου (ι ίδιασ μορφισ ςυγκεκριμζνου τφπου), με βάςθ τισ
προκζςεισ του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ και το πλαίςιο τθσ παραγωγισ του κειμζνου (με
άλλα λόγια, εξιγθςθ τθσ διαφορετικισ αξιοποίθςθσ των ενοτιτων που απαντϊνται
προαιρετικά ςε ςυγκεκριμζνο κειμενικό τφπο).
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. κατανόθςθ και ερμθνεία των υφολογικϊν ςυνυποδθλϊςεων τισ οποίεσ ςυνεπάγονται
διαφορετικζσ γλωςςικζσ επιλογζσ ςε κείμενα που ανικουν ςτον ίδιο κειμενικό τφπο ι
ςτθν ίδια μορφι ενόσ κειμενικοφ τφπου και παράγονται ςε ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό
πλαίςιο,
β. ερμθνεία των διαφορετικϊν επιλογϊν από το ςφνολο των οργανωτικϊν ςχθμάτων και
των δομικϊν ενοτιτων τα οποία απαντϊνται προαιρετικά ςε κείμενα δεδομζνου
κειμενικοφ τφπου, με βάςθ τισ επικοινωνιακζσ επιδιϊξεισ του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ,
ομιλθτι/-τριασ και το επικοινωνιακό / κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο τθσ παραγωγισ
τουσ,
γ. κατανόθςθ των δομικϊν, των γλωςςικϊν και των ςθμειωτικϊν διαφορϊν μεταξφ των
επιμζρουσ μορφϊν κακενόσ από τουσ κειμενικοφσ τφπουσ, λόγω του διαφορετικοφ
ςτόχου που διζπει κακζνα από τα είδθ αυτά και των διαφορετικϊν αποδεκτϊν του,
δ. δυνατότθτα ερμθνείασ των ςυνυποδθλϊςεων που ςυνεπάγεται θ επιλογι διαφορετικοφ
κειμενικοφ τφπου για τθν πραγμάτωςθ του ίδιου ςτόχου (π.χ. αφιγθςθσ ι οδθγιϊν για
παρουςίαςθ διαδικαςίασ, εξιγθςθσ ωσ μαρτυρίασ ςε επιχειρθματολογικά κείμενα).
Βϋ Θεματικι Ενότθτα: Σχθματικι γνϊςθ και περικείμενο
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ διλωςθσ ι τθσ απόκρυψθσ ςυγκεκριμζνων
πλθροφοριϊν από ζνα μινυμα με τον ςκοπό και τισ επικοινωνιακζσ επιδιϊξεισ του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ, ομιλθτι/-τριασ,
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β. κατανόθςθ τθσ ςυςχζτιςθσ τθσ επιλογισ των κοινωνικά προςδιοριςμζνων ιςτοριϊν που
ενςωματϊνονται ςε ζνα κείμενο με τον ςκοπό και τισ επικοινωνιακζσ επιδιϊξεισ του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ, ομιλθτι/-τριασ,
γ. αξιοποίθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ των αξιωμάτων τθσ ποςότθτασ και τθσ
ποιότθτασ ςτθν επικοινωνία τουσ.
Γϋ Θεματικι Ενότθτα: Γραμματικι και λεξιλόγιο ςε κειμενικό /πραγματολογικό πλαίςιο
Ρρϊτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. κατανόθςθ τθσ υφολογικισ διάςταςθσ των μορφολογικϊν και ςυντακτικϊν επιλογϊν
κάκε ομιλθτι/-τριασ, ςυγγραφζα/-ζωσ, ανάλογα με τισ επικοινωνιακζσ προκζςεισ
του/τθσ, τουσ/τισ αποδζκτεσ/-τριεσ του κειμζνου του και το περικείμενο τθσ παραγωγισ
λόγου,
β. ςυνειδθτοποίθςθ του τρόπου αναπαράςταςθσ δεδομζνθσ εμπειρίασ (διαδικαςιϊν,
μετεχόντων, πλαιςίου) μζςω τθσ επιλογισ ςυγκεκριμζνων γραμματικϊν δομϊν,
γ. ςυνειδθτοποίθςθ των ςυνοχικϊν μθχανιςμϊν και τθσ λειτουργίασ τουσ,
δ. εμπζδωςθ των ςυνομιλιακϊν κανόνων (κανόνων εναλλαγισ ομιλθτϊν/-τριϊν, αρχϊν
διατιρθςθσ κζματοσ, όρων ζναρξθσ και παφςθσ μιασ ςυνομιλίασ, προχποκζςεων τθσ
χριςθσ επιτονικϊν και ρυκμικϊν ςτοιχείων).
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. κατανόθςθ του τρόπου αναπαράςταςθσ τθσ εςωτερικισ και τθσ εξωτερικισ εμπειρίασ
(π.χ. δράςθσ / ςκζψθσ / ςχζςεων, δράςτθ / ςτόχου / βιϊνοντοσ / κζματοσ / πθγισ /
αιτίασ, πλαιςίου) μζςω τθσ επιλογισ ςυγκεκριμζνων μορφολογικϊν και ςυντακτικϊν
δομϊν,
β. ςυνειδθτοποίθςθ του τρόπου καταςκευισ ιεραρχικϊν και κοινωνικϊν ςχζςεων και τθσ
διλωςθσ ςτάςεων, αιςκθμάτων και αξιολογιςεων μζςω ςυγκεκριμζνων γραμματικϊν
επιλογϊν του/τθσ ομιλθτι/-τριασ,
γ. κατανόθςθ των υφολογικϊν αποχρϊςεων των γραμματικϊν και των λεξιλογικϊν
επιλογϊν δεδομζνου ομιλθτι/-τριασ, ςυγγραφζα/-ζωσ,
δ. εμπζδωςθ τθσ λειτουργίασ οριςμζνων μορφολογικϊν, ςυντακτικϊν και λεξιλογικϊν
δομϊν ωσ ςυνοχικϊν μθχανιςμϊν ςτον γραπτό και τον προφορικό λόγο,
ε. αξιοποίθςθ των αξιωμάτων του τρόπου και τθσ ςυνάφειασ ςτον κειμενικό ςχεδιαςμό,
ςτ. αφομοίωςθ των ςυνομιλιακϊν κανόνων και αρχϊν (κανόνων εναλλαγισ ςυνομιλθτϊν/τριϊν / διατιρθςθσ κζματοσ / ζναρξθσ και λιξθσ τθσ ςυνομιλίασ / αξιοποίθςθσ
προςωδιακϊν και ρυκμικϊν ςτοιχείων).
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. κατανόθςθ των τρόπων αναπαράςταςθσ τθσ εςωτερικισ και τθσ εξωτερικισ εμπειρίασ
(διαδικαςιϊν, μετεχόντων, πλαιςίου), των μζςων διλωςθσ των κοινωνικϊν και των
ιεραρχικϊν ςχζςεων, των ςτάςεων και των αξιολογιςεων των ομιλθτϊν/-τριϊν,
ςυγγραφζων μζςω ςυγκεκριμζνων λεξιλογικϊν και γραμματικϊν επιλογϊν,
β. εμπζδωςθ των ςυνοχικϊν μθχανιςμϊν και τθσ λειτουργίασ τουσ ςτον γραπτό και τον
προφορικό λόγο,
γ. κατανόθςθ των τρόπων διαφοροποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ, δθλαδι των
ςυνυποδθλϊςεων που ςυνεπάγεται θ επιλογι διαφορετικϊν γραμματικϊν δομϊν για
τθν πραγμάτωςθ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ,
δ. ςυνειδθτοποίθςθ των αρχϊν που διζπουν τθ ςυνομιλία (κανόνεσ εναλλαγισ
ςυνομιλθτι/-τριασ, διατιρθςθσ κζματοσ, ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ ςυνομιλίασ,
αξιοποίθςθσ προςωδιακϊν και ρυκμικϊν ςτοιχείων του προφορικοφ λόγου),
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ε. αξιοποίθςθ των αξιωμάτων τθσ ςυνάφειασ και του τρόπου ςτθν επικοινωνία των
μακθτϊν/-τριϊν,
η. κατανόθςθ τθσ επιλογισ ςυγκεκριμζνων γλωςςικϊν ςτοιχείων από ζναν/μία
ςυγγραφζα, ομιλθτι/-τρια βάςει του αξιακοφ πλαιςίου τθσ παραγωγισ λόγου,
ςτ. εμπζδωςθ του ρόλου και τθσ λειτουργίασ των οργανωτικϊν λζξεων ςε επίπεδο κειμζνου
ωσ μετακειμενικϊν ενδεικτϊν του κεματικοφ άξονα ςυγκεκριμζνθσ κειμενικισ ενότθτασ.
Δϋ Θεματικι Ενότθτα: Σθμειωτικοί τρόποι και κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. ερμθνεία τθσ επιλογισ ςυγκεκριμζνων μθ γλωςςικϊν ςθμειωτικϊν τρόπων για τθ
δθμιουργία νοιματοσ ςε ζνα πολυτροπικό κείμενο, ςε ςχζςθ με τισ προκζςεισ και τα
ενδιαφζροντα του/τθσ ςχεδιαςτι/-ςτριασ, τουσ/τισ αποδζκτεσ/-τριεσ και το πλαίςιο
παραγωγισ του.
V. Διαδικαςία ςχεδιαςμοφ κειμζνων (πρόςληψη / παραγωγή λόγου)
Αϋ Θεματικι Ενότθτα: Ρρόςλθψθ κειμζνων
Ρρϊτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. κατανόθςθ προφορικοφ κειμζνου, μονολογικοφ ι ςυνομιλιακοφ, μζςω επεξεργαςίασ
και αξιολόγθςθσ αφενόσ των επιλογϊν του/τθσ ομιλθτι/-τριασ από τουσ πόρουσ
νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ και αφετζρου των υπερτεμαχιακϊν ςτοιχείων του κειμζνου
(επιτονιςμοφ, ρυκμοφ),
β. κατανόθςθ και ερμθνεία γραπτοφ κειμζνου μζςω επεξεργαςίασ και αξιολόγθςθσ των
πόρων ςχεδιαςμοφ νοιματοσ που επζλεξε ο/θ ςυγγραφζασ του,
γ. εντοπιςμόσ τθσ κεντρικισ ιδζασ ι ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν ςε γραπτό ι προφορικό
κείμενο,
δ. κατανόθςθ και ερμθνεία πολυτροπικοφ κειμζνου μζςω επεξεργαςίασ και αξιολόγθςθσ
των ςθμειωτικϊν τρόπων που επζλεξε ο/θ ςχεδιαςτισ/-ςτριά του.
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. κατανόθςθ και ερμθνεία προςχεδιαςμζνου ι μθ προςχεδιαςμζνου προφορικοφ
κειμζνου, διαδραςτικοφ ι μθ διαδραςτικοφ, μζςω τθσ επεξεργαςίασ των γλωςςικϊν και
των δομικϊν επιλογϊν του/τθσ ομιλθτι/-τριασ, όπωσ και των υπερτεμαχιακϊν
ςτοιχείων του κειμζνου,
β. εντοπιςμόσ τθσ κεντρικισ ιδζασ ι ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν ςε γραπτό κείμενο,
γ. κατανόθςθ του περιεχομζνου γραπτοφ κειμζνου από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, μζςω τθσ
επεξεργαςίασ των πόρων νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ που επζλεξε ο/θ ςυγγραφζασ και τθσ
αξιοποίθςθσ τθσ μετεπικοινωνιακισ τουσ επίγνωςθσ,
δ. κατανόθςθ πολυτροπικοφ κειμζνου, μζςω επεξεργαςίασ των ςθμειωτικϊν τρόπων που
επζλεξε ο/θ ςχεδιαςτισ/-ςτρια,
ε. αξιολόγθςθ των γλωςςικϊν, των δομικϊν, των ςθμειωτικϊν και των νοθματικϊν
επιλογϊν του/τθσ ςχεδιαςτι/-ςτριασ, ςυγγραφζα/-ζωσ ενόσ κειμζνου, βάςει τθσ
προκετικότθτάσ του/τθσ, των αποδεκτϊν/-τριϊν και του κοινωνικοπολιτιςμικοφ
περικειμζνου τθσ παραγωγισ του.
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. κατανόθςθ και ερμθνεία από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ του περιεχομζνου
προςχεδιαςμζνου / μθ προςχεδιαςμζνου, διαδραςτικοφ / μθ διαδραςτικοφ
προφορικοφ κειμζνου, εντοπιςμόσ ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν ι του κεματικοφ του
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άξονα, μζςω τθσ επεξεργαςίασ των γλωςςικϊν, των δομικϊν, των προςωδιακϊν και των
νοθματικϊν επιλογϊν του/τθσ ομιλθτι/-τριασ,
β. κατανόθςθ και ερμθνεία γραπτοφ κειμζνου από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, μζςω τθσ
επεξεργαςίασ των γλωςςικϊν, των δομικϊν και των νοθματικϊν επιλογϊν του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ του και τθσ αξιοποίθςθσ τθσ μετεπικοινωνιακισ επίγνωςισ τουσ,
γ. κατανόθςθ πολυτροπικοφ κειμζνου, μζςω επεξεργαςίασ των ςθμειωτικϊν τρόπων που
επζλεξε ο/θ ςχεδιαςτισ/-ςτριά του,
δ. αξιολόγθςθ των γλωςςικϊν, των δομικϊν, των ςθμειωτικϊν και των νοθματικϊν
επιλογϊν ενόσ κειμζνου, βάςει τθσ προκετικότθτασ του/τθσ δθμιουργοφ του, των
αποδεκτϊν/-τριϊν, του επικοινωνιακοφ, του κοινωνικοπολιτιςμικοφ και του ιδεολογικοφ
/ αξιακοφ περικειμζνου τθσ παραγωγισ του.
Βϋ Θεματικι Ενότθτα: Ραραγωγι κειμζνων
Ρρϊτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. οργάνωςθ τθσ παραγωγισ προφορικοφ, γραπτοφ και ψθφιακοφ κειμζνου ςε πλαίςιο
προςχεδιαςτικό (ςυλλογι πλθροφοριϊν μζςω ςυγκεκριμζνων ςτρατθγικϊν / τεχνικϊν
και ταξινόμθςισ τουσ) και μεταςχεδιαςτικό (ανακεϊρθςθ κειμζνων ςε επίπεδο
γραμματικότθτασ / αποδεκτότθτασ μορφολογικϊν και ςυντακτικϊν δομϊν, κειμενικισ
δομισ, πλθροφοριακισ πλθρότθτασ και επικοινωνιακοφ πλαιςίου),
β. παραγωγι προςχεδιαςμζνου ι μθ προςχεδιαςμζνου προφορικοφ κειμζνου,
διαδραςτικοφ ι μθ διαδραςτικοφ, με βάςθ ςυγκεκριμζνο κεματικό άξονα, το οποίο
ανικει ςε δεδομζνο κειμενικό τφπο / κειμενικό είδοσ ι ςυμβάν λόγου,
γ. παραγωγι γραπτοφ κειμζνου που ανικει ςε κακοριςμζνο κειμενικό είδοσ και τφπο, με
βάςθ ςυγκεκριμζνο κζμα, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των πόρων νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ
και τθσ μεταγνωςτικισ επίγνωςθσ των μακθτϊν/-τριϊν.
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. παραγωγι προςχεδιαςμζνου ι μθ προςχεδιαςμζνου προφορικοφ κειμζνου
(διαδραςτικοφ ι μθ διαδραςτικοφ) με βάςθ ςυγκεκριμζνο κεματικό άξονα, μζςω τθσ
επιλογισ των κατάλλθλων πόρων νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ, ςε ςχζςθ με το κειμενικό
είδοσ, τον κειμενικό τφπο ι με το ςυμβάν λόγου ςτα οποία ανικει,
β. παραγωγι γραπτοφ κειμζνου βάςει δεδομζνου κεματικοφ άξονα, μζςω τθσ επιλογισ
των κατάλλθλων πόρων νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ, ςε ςχζςθ με το κειμενικό είδοσ και τον
κειμενικό τφπο ςτα οποία ανικει,
γ. παραγωγι πολυτροπικοφ κειμζνου βάςει δεδομζνου κζματοσ, μζςω τθσ επιλογισ των
κατάλλθλων μθ γλωςςικϊν πόρων νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ,
δ. παραγωγι ψθφιακοφ κειμζνου, διαδραςτικοφ ι μθ διαδραςτικοφ, ςτο πλαίςιο
ςφγχρονθσ ι αςφγχρονθσ επικοινωνίασ, μζςω κατάλλθλων επιλογϊν από τουσ
διακζςιμουσ πόρουσ νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ.
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. παραγωγι από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ προςχεδιαςμζνου ι μθ προςχεδιαςμζνου,
διαδραςτικοφ ι μθ διαδραςτικοφ προφορικοφ κειμζνου, το οποίο ανικει ςε
ςυγκεκριμζνο κειμενικό τφπο / κειμενικό είδοσ ι ςυμβάν λόγου, με βάςθ κακοριςμζνο
κζμα, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των πόρων νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ
μετεπικοινωνιακισ επίγνωςισ τουσ,
β. παραγωγι γραπτοφ κειμζνου από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ βάςει δεδομζνου κζματοσ, το
οποίο ανικει ςε ςυγκεκριμζνο κειμενικό είδοσ / κειμενικό τφπο, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ
των πόρων νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ μετεπικοινωνιακισ επίγνωςισ τουσ,
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γ. παραγωγι ψθφιακοφ / πολυτροπικοφ κειμζνου, μζςω τθσ επιτυχοφσ αξιοποίθςθσ των
διακζςιμων μθ γλωςςικϊν πόρων νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ μετεπικοινωνιακισ
επίγνωςθσ των μακθτϊν/-τριϊν.
Γϋ Θεματικι Ενότθτα: Στρατθγικζσ (παραγωγικζσ, προςλθπτικζσ)
Ρρϊτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. αξιοποίθςθ γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν ςτρατθγικϊν ςε παραγωγικό και
προςλθπτικό επίπεδο (π.χ. διαμόρφωςθσ και ελζγχου υποκζςεων για το νόθμα των
άγνωςτων λζξεων, αξιοποίθςθσ τθσ ςχθματικισ γνϊςθσ για τθν κατανόθςθ των
κειμζνων, οργάνωςθσ του κειμενικοφ ςχεδιαςμοφ μζςω εφαρμογισ ςτρατθγικϊν
ςυλλογισ / ταξινόμθςθσ ιδεϊν και κειμενικισ ανακεϊρθςθσ).
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. επιτυχισ εφαρμογι αντιςτακμιςτικϊν, γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν ςτρατθγικϊν ςε
προ-ςχεδιαςτικό και μετα-ςχεδιαςτικό πλαίςιο (π.χ. ςυλλογι και ταξινόμθςθ ιδεϊν
μζςω ανάκλθςθσ γνϊςεων, ανίχνευςθσ πλθροφοριϊν, διατφπωςθσ ερωτιςεων,
ςχθματιςμόσ διαγράμματοσ / εννοιολογικοφ χάρτθ, οργάνωςθ τθσ αυτοδιόρκωςθσ του
κειμζνου μζςω πίνακα ελζγχου, ςυηιτθςθσ με τον/τθν κακθγθτι/-τρια ι με
ςυμμακθτζσ/-τριεσ, αξιοποίθςθ τθσ ςχθματικισ γνϊςθσ ςτθν κειμενικι κατανόθςθ,
ανάλυςθ και ςφνκεςθ των κειμενικϊν πλθροφοριϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ανάγνωςθσ,
καταγραφι εντυπϊςεων και ςχολίων, δθμιουργία προςδοκιϊν ι υποκζςεων για το
περιεχόμενο του κειμζνου, ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ τθσ παραγωγικισ και τθσ
προςλθπτικισ διαδικαςίασ).
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. αξιοποίθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτο πλαίςιο του κειμενικοφ ςχεδιαςμοφ
ςτρατθγικϊν αντιςτακμιςτικϊν (π.χ. ολιςτικϊν ι αναλυτικϊν ςτρατθγικϊν κάλυψθσ
επικοινωνιακϊν κενϊν), γνωςτικϊν (αξιοποίθςθσ τθσ ςχθματικισ γνϊςθσ, δθμιουργίασ
και ελζγχου επιβεβαίωςθσ των προςδοκιϊν και των υποκζςεων, ανάλυςθσ, ςφνκεςθσ
και επεξεργαςίασ του κειμενικοφ περιεχομζνου, καταγραφισ ςχολίων και εντυπϊςεων,
επιλογισ ι απόρριψθσ τθσ παλινδρομικισ ι τθσ διαγϊνιασ ανάγνωςθσ), επικοινωνιακϊν
(π.χ. ςυηιτθςθ με τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/-τριεσ και τον/τθν κακθγθτι/-τρια για τθν
αποτελεςματικι πρόςλθψθ και παραγωγι κειμζνου) και μεταγνωςτικϊν (π.χ.
οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ λόγου ςε προ-ςχεδιαςτικό και ςε μετα-ςχεδιαςτικό επίπεδο,
κακοριςμοφ ςτόχου, πορείασ υλοποίθςθσ και υλικοφ, ελζγχου τθσ παραγωγικισ και τθσ
προςλθπτικισ διαδικαςίασ).
VI. Στάςεισ για τισ γλϊςςεσ και τισ γλωςςικζσ ποικιλίεσ
Αϋ Θεματικι Ενότθτα: Στάςεισ για τισ γλϊςςεσ
Ρρϊτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. διαμόρφωςθ ςτάςεων για τισ γλϊςςεσ ωσ κϊδικεσ επικοινωνίασ, μζςω τθσ μελζτθσ του
γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και τθσ γλωςςικισ χριςθσ.
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. διαμόρφωςθ ςτάςεων για τισ γλϊςςεσ ωσ κϊδικεσ επικοινωνίασ και όργανα νόθςθσ,
μζςω τθσ μελζτθσ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και τθσ γλωςςικισ χριςθσ.
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
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α. διαμόρφωςθ ςτάςεων για τισ γλϊςςεσ ωσ όργανα ςκζψθσ και επικοινωνίασ, μζςω τθσ
μελζτθσ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και τθσ γλωςςικισ χριςθσ.
Βϋ Θεματικι Ενότθτα: Στάςεισ για τθ γλωςςικι μεταβολι
Ρρϊτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. διαμόρφωςθ ςτάςεων για τθ γλωςςικι μεταβολι ωσ εγγενζσ χαρακτθριςτικό των
γλωςςϊν, μζςω τθσ μελζτθσ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και τθσ γλωςςικισ χριςθσ.
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. διαμόρφωςθ ςτάςεων για τθ γλωςςικι αλλαγι ωσ εγγενζσ χαρακτθριςτικό των
γλωςςϊν, μζςω τθσ μελζτθσ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και τθσ γλωςςικισ χριςθσ.
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. διαμόρφωςθ ςτάςεων για τθ γλωςςικι μεταβολι ωσ εγγενζσ χαρακτθριςτικό των
γλωςςϊν, μζςω τθσ μελζτθσ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και τθσ γλωςςικισ χριςθσ.
Γϋ Θεματικι Ενότθτα: Στάςεισ για τθ γλωςςικι ποικιλία
Δευτζρα τάξθ Γυμναςίου:
α. διαμόρφωςθ ςτάςεων για τθ γλωςςικι ποικιλία ωσ βαςικοφ ςτοιχείου τθσ ανκρϊπινθσ
επικοινωνίασ, μζςω τθσ μελζτθσ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και τθσ γλωςςικισ χριςθσ.
Τρίτθ τάξθ Γυμναςίου:
α. διαμόρφωςθ ςτάςεων για τθν πολυεπίπεδθ γλωςςικι ποικιλία (γεωγραφικι /
κοινωνικι / υφολογικι), μζςω τθσ μελζτθσ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και τθσ
γλωςςικισ χριςθσ.

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Βαςικόσ πυλϊνασ του παρόντοσ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν είναι θ αρχι τθσ
διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ, βάςει τθσ οποίασ ο/θ εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα
να επιλζξει, ανάλογα με τα θλικιακά, τα γνωςιακά, τα ςυναιςκθματικά και τα μακθςιακά
χαρακτθριςτικά των μακθτϊν/-τριϊν του/τθσ, τον καταλλθλότερο για αυτοφσ/-ζσ τρόπο
διδαςκαλίασ των γλωςςικϊν γνϊςεων και των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων.
Αναλυτικότερα, θ μεκοδολογία τθσ διδαςκαλίασ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ ςτο
Γυμνάςιο παρουςιάηεται και αναλφεται με άξονα τα τρία πεδία, βάςει των οποίων
πραγματοποιικθκε θ οργάνωςθ τθσ ςτοχοκεςίασ και του περιεχομζνου των τριϊν τάξεων:
Ι. Οι πόροι ςχεδιαςμοφ των νοημάτων του κειμζνου,
ΙΙ. Η μετεπικοινωνιακή επίγνωςη,
ΙΙΙ. Οι διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ κειμζνων.
Ι. Πόροι ςχεδιαςμοφ των νοημάτων του κειμζνου
Κεντρικόσ ςτόχοσ ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία είναι ο ςχεδιαςμόσ κειμζνων από
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, δθλαδι θ παραγωγι και θ κατανόθςθ κειμζνων. Οι βαςικοί πόροι
που αξιοποιοφνται για τον ςχεδιαςμό των νοθμάτων που ςυνκζτουν ζνα κείμενο είναι θ
γραμματικι των κειμενικϊν τφπων, θ ςχθματικι γνϊςθ των μακθτϊν/-τριϊν, θ οποία
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εμπλουτίηεται μζςω τθσ ανάγνωςθσ εκτεταμζνων κειμζνων, θ γραμματικι τθσ λζξθσ και τθσ
πρόταςθσ και το λεξιλόγιο. Η γνϊςθ των πόρων αυτϊν ςυνιςτά βαςικι προχπόκεςθ για τον
αποτελεςματικό κειμενικό ςχεδιαςμό.
1. Διδαςκαλία τησ γραμματικήσ των κειμενικϊν τφπων
Κάκε κειμενικόσ τφποσ (αφθγθματικόσ, περιγραφικόσ, επιχειρθματολογικόσ,
εξθγθτικόσ και διαδικαςτικόσ) αποτελεί ςφνολο κειμζνων τα οποία διζπονται από κοινό
δομικό / οργανωτικό πρότυπο και κοινά γλωςςικά χαρακτθριςτικά. Τα κείμενα που
ανικουν ςε κάκε κειμενικό τφπο ενδζχεται να είναι πολυτροπικά, ςτα οποία το νόθμά τουσ
είναι δυνατόν να «καταςκευάηεται» όχι μόνο από γλωςςικοφσ ςθμειωτικοφσ τρόπουσ αλλά
και από εικόνεσ (π.χ. εικονογραφθμζνεσ αφθγιςεισ ι περιγραφζσ), ςχιματα και ςφμβολα
(π.χ. βζλθ για ταξινόμθςθ εννοιϊν και ειδϊν ςτισ περιγραφζσ ι για διλωςθ ακολουκίασ
διαδικαςιϊν ςτισ εξθγιςεισ). Επίςθσ, ενδζχεται να είναι ψθφιακά κείμενα (π.χ. ψθφιακζσ
αφθγιςεισ, περιγραφζσ ςε μορφι προςομοίωςθσ, εξθγθτικά κείμενα ςε μορφι
ντοκιμαντζρ).
Κρίνεται ςκόπιμο να τονιςτεί ότι οι κειμενικοί τφποι δεν ταυτίηονται με τα κειμενικά
είδθ, κακϊσ τα τελευταία αποτελοφν κοινωνικζσ διαδικαςίεσ μζςω των οποίων
υπθρετοφνται ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι ςε κακοριςμζνα ςτάδια (π.χ. θ ςυνζντευξθ ι το
βιογραφικό ςθμείωμα, ωσ κειμενικά είδθ που απαρτίηονται από ςυγκεκριμζνα δομικά
τμιματα, ςυνιςτοφν κφριεσ διαδικαςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ αναηιτθςθσ εργαςίασ). Αντίκετα,
κάκε κειμενικόσ τφποσ ςυνιςτά οργανωτικό / δομικό πρότυπο τθσ κειμενικισ ςφνκεςθσ, το
οποίο πραγματϊνει μία ι περιςςότερεσ λειτουργίεσ ςτθν επικοινωνία (π.χ. διιγθςθ
αλθκοφσ ι φανταςτικοφ γεγονότοσ, περιγραφι πράγματοσ, προςϊπου ι γεγονότοσ,
δικαιολόγθςθ ιςχυριςμοφ) και αξιοποιείται ςε διαφορετικά κειμενικά είδθ (π.χ. το
δθμοςιογραφικό άρκρο ωσ κειμενικό είδοσ είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και διιγθςθ
γεγονότοσ και περιγραφι χϊρου, ενϊ θ διιγθςθ ςυμβάντοσ είναι δυνατόν να εμπεριζχεται
ςε δθμοςιογραφικό άρκρο, ςε ανακοίνωςθ αςτυνομικισ διεφκυνςθσ, ςε παραμφκι, ςε
επιςτθμονικό / ιςτορικό άρκρο και ςε άλλα κειμενικά είδθ).
Η διδαςκαλία των κειμενικϊν τφπων ωσ πόρων ςχεδιαςμοφ του νοιματοσ ενόσ κειμζνου
ςυνίςταται ςτθν κατανόθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ:
α. του προτφπου οργάνωςθσ των πλθροφοριϊν ενόσ κειμζνου, του δομικοφ / οργανωτικοφ
ςχιματοσ το οποίο χαρακτθρίηει και ςυνιςτά κακζναν κειμενικό τφπο,
β. τισ βαςικζσ γλωςςικζσ ςυμβάςεισ κάκε κειμενικοφ τφπου.
Ωσ προσ τθ διδακτικι μζκοδο, τα ςτάδια τθσ διδαςκαλίασ τθσ γραμματικισ των κειμενικϊν
τφπων, ςφμφωνα με το πρότυπο τθσ ςχολισ του Σίδνεϊ, είναι τα εξισ:
α. ςυναγωγι από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ του δομικοφ ςχιματοσ / οργανωτικοφ προτφπου
(των υποχρεωτικϊν και των προαιρετικϊν ενοτιτων) και των γλωςςικϊν ςυμβάςεων
που χαρακτθρίηουν τα κείμενα ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ τφπου (ι δεδομζνθσ μορφισ
ενόσ κειμενικοφ τφπου), θ οποία πραγματοποιείται μζςω επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ
κειμζνων που ανικουν ςτον κειμενικό τφπο αυτό (μακροπραγματολογικι προςζγγιςθ,
δραςτθριότθτα ανακαλυπτικοφ τφπου),
β. μετάβαςθ από τθ γλωςςικι γνϊςθ ςτθ γλωςςικι χριςθ: παραγωγι κειμζνων που
εντάςςονται ςε δεδομζνο κειμενικό τφπο ςε ατομικό ι ςε ομαδοςυνεργατικό πλαίςιο,
γ. ςφγκριςθ των κειμζνων που παριγαγαν οι μακθτζσ/-τριεσ με χαρακτθριςτικό κείμενο
που ανικει ςτον διδαςκόμενο κειμενικό τφπο, ϊςτε να ελζγξουν και να αξιολογιςουν
τισ δομικζσ και τισ γλωςςικζσ επιλογζσ τουσ.
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Σε περίπτωςθ που ο/θ εκπαιδευτικόσ δεν κρίνει απαραίτθτθ τθ ςτοχευμζνθ
διδαςκαλία ενόσ κειμενικοφ τφπου ςε μια διδακτικι ενότθτα, διακζτει τθν ακόλουκθ
εναλλακτικι επιλογι: ςτο προςυγγραφικό ςτάδιο τθσ παραγωγισ λόγου, μπορεί να
εμπλζξει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςε δραςτθριότθτα επεξεργαςίασ κειμζνων που ανικουν
ςε ςυγκεκριμζνο κειμενικό τφπο, ϊςτε να ςυναγάγουν τισ δομικζσ και τισ γλωςςικζσ του
ςυμβάςεισ και να αξιοποιιςουν τθ γνϊςθ αυτι ςτθ ςυγγραφι του κειμζνου τουσ.
2. χηματική γνϊςη (πρόςληψη εκτεταμζνων κειμζνων)
Είναι αυτονόθτο ότι βαςικόσ πόροσ για τον ςχεδιαςμό των νοθμάτων ενόσ κειμζνου
είναι θ ςχθματικι γνϊςθ των μακθτϊν/-τριϊν (δθλαδι οι προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ για
οριςμζνα Θεματικά Ρεδία, για τθν κοινωνία και τον πολιτιςμό). Οι γνϊςεισ αυτζσ
αποτελοφν τμιμα του πλθροφοριακοφ υλικοφ των κειμζνων που ςυγγράφουν ι μζροσ τθσ
γνωςιακισ παρακατακικθσ που αξιοποιείται ςτθν κατανόθςθ κειμζνων.
Η ανάγνωςθ εκτεταμζνων κειμζνων από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ (π.χ. εκλαϊκευμζνων
επιςτθμονικϊν άρκρων, ιςτορικϊν κειμζνων, ςτοχαςτικϊν δοκιμίων), θ οποία
πραγματοποιείται εκτόσ ςχολικοφ χϊρου για ψυχαγωγικοφσ και ενθμερωτικοφσ ςκοποφσ
αλλά, επιπλζον, και για μακθςιακοφσ (ανάγνωςθ με ςτόχο τθ μάκθςθ), αποτελεί
παράγοντα εμπλουτιςμοφ τθσ ςχθματικισ γνϊςθσ τουσ.
Επιπρόςκετα, θ ανάγνωςθ εκτεταμζνων κειμζνων ςυνδζεται με τθ διακεματικι
διάςταςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ, κακϊσ το περιεχόμενο των κειμζνων που
διαβάηουν οι μακθτζσ/-τριεσ είναι δυνατόν να αντιςτοιχεί με το περιεχόμενο των
γνωςτικϊν αντικειμζνων που διδάςκονται ςε ςυγκεκριμζνθ τάξθ. Επομζνωσ, θ
δραςτθριότθτα τθσ ανάγνωςθσ εκτεταμζνων κειμζνων μπορεί να οργανϊνεται ι να
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο άλλων μακθμάτων, βάςει του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν κάκε
γυμναςιακισ τάξθσ, με αποτζλεςμα οι μακθτζσ/-τριεσ να καλλιεργοφν τόςο τθ γλωςςικι
όςο και τθ κεματικι τουσ γνϊςθ (γλωςςικι μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτο περιεχόμενο, μάκθςθ
βαςιςμζνθ ςτθ ςφνκεςθ περιεχομζνου γνωςτικϊν αντικειμζνων και γλϊςςασ).
3. Διδαςκαλία τησ γραμματικήσ (λζξησ / πρόταςησ)
Στουσ πόρουσ ςχεδιαςμοφ των νοθμάτων ενόσ κειμζνου ανικει θ γνϊςθ τθσ
γραμματικισ τθσ λζξθσ και τθσ πρόταςθσ. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ τουσ είναι θ
μετάβαςθ των μακθτϊν/-τριϊν από τθ διαιςκθτικι και αυτοματοποιθμζνθ γνϊςθ του
μορφολογικοφ και του ςυντακτικοφ ςυςτιματοσ ςε ςυνειδθτι γνϊςθ, κακϊσ θ τελευταία
ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν ακρίβεια λόγου ςτθν επικοινωνία και ενιςχφει τθ διαδικαςία
αυτοδιόρκωςθσ.
Στο πλαίςιο του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ γραμματικισ τθσ λζξθσ και τθσ
πρόταςθσ, οι μακθτζσ/-τριεσ διδάςκονται τισ γραμματικζσ δομζσ, τισ ςυντακτικζσ
λειτουργίεσ των φράςεων ςε επίπεδο πρόταςθσ (π.χ. υποκείμενο, ςυμπλιρωμα) και τουσ
ςθμαςιολογικοφσ ρόλουσ που επιτελεί κάκε μορφολογικι και ςυντακτικι δομι (π.χ.
διλωςθ του δράςτθ, του δζκτθ, του χρόνου, του τόπου, τθσ αιτίασ).
Ο/Η εκπαιδευτικόσ, ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν του/τθσ, τισ διδακτικζσ του/τθσ προτιμιςεισ και το διδαςκόμενο φαινόμενο, ζχει τθ
δυνατότθτα να επιλζξει μεταξφ δφο διδακτικϊν προτφπων:
α. του μορφοκρατικοφ προτφπου διδαςκαλίασ τθσ γραμματικισ (αναλφεται ςτθν παροφςα
υποενότθτα) και
β. του νοθματοκεντρικοφ προτφπου (αναλφεται ςτθν υποενότθτα ΙΙΙ 3).
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Με βάςθ το μορφοκρατικό (τυποκεντρικό) πρότυπο, οι μακθτζσ/-τριεσ διδάςκονται
ςυςτθματικά τουσ κανόνεσ ςχθματιςμοφ, τισ λειτουργίεσ και τισ ςθμαςιολογικζσ διαςτάςεισ
των μορφολογικϊν και των ςυντακτικϊν δομϊν. Η διδαςκαλία πραγματοποιείται ςε δφο
ςτάδια:
α. παρουςίαςθ των διδαςκόμενων γραμματικϊν φαινομζνων: Οι μακθτζσ/-τριεσ, μζςω τθσ
επεξεργαςίασ προφορικϊν (μθ διαδραςτικϊν ι ςυνομιλιακϊν) ι γραπτϊν κειμζνων,
ςυνάγουν τουσ κανόνεσ ςχθματιςμοφ και τα δομικά ςτοιχεία τθσ διδαςκόμενθσ δομισ ι
τα χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκόμενθσ λειτουργίασ (επαγωγικόσ τφποσ διδαςκαλίασ,
ανακαλυπτικι μάκθςθ),
β. μετάβαςθ από τθ γνϊςθ τθσ γραμματικισ ςτθ γλωςςικι χριςθ (εφαρμογι των κανόνων
ςτο πλαίςιο παραγωγισ λόγου): Αφοφ οι μακθτζσ/-τριεσ κατανοιςουν τουσ κανόνεσ
ςχθματιςμοφ και τισ λειτουργίεσ ςυγκεκριμζνων δομϊν, εμπλζκονται ςε διαδικαςία
παραγωγισ προφορικοφ, ψθφιακοφ ι γραπτοφ κειμζνου, ςτο οποίο πρόκειται να
χρθςιμοποιιςουν τισ δομζσ αυτζσ και να αξιοποιιςουν τισ λειτουργίεσ τουσ (είναι
ενδεχόμενο, πριν από τθν παραγωγι του κειμζνου, οι μακθτζσ/-τριεσ να εμπλακοφν ςε
δραςτθριότθτεσ εξάςκθςθσ ςτθ χριςθ του διδαςκόμενου φαινομζνου μζςω αςκιςεων
κλειςτοφ τφπου, ϊςτε, μζςα από τθν προςεκτικι παρατιρθςθ τθσ διδαςκόμενθσ δομισ
ι λειτουργίασ ςε πλαίςιο περιοριςτικισ άςκθςθσ, να τθν εμπεδϊςουν).
Η ςειρά εφαρμογισ των δφο αυτϊν ςταδίων δεν είναι αυςτθρά γραμμικι, κακϊσ, ο/θ
εκπαιδευτικόσ είναι δυνατόν να ξεκινιςει από το ςτάδιο τθσ παραγωγισ κειμζνου και,
εφόςον διαπιςτϊςει προβλιματα αξιοποίθςθσ ςτθ γλωςςικι χριςθ των διδαςκόμενων
δομϊν και λειτουργιϊν, μπορεί να επανζλκει ςτο ςτάδιο τθσ παρουςίαςθσ.
Στθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ μζςω του μορφοκρατικοφ προτφπου είναι δυνατόν
να αξιοποιθκοφν και οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ. Συγκεκριμζνα, ςτο ςτάδιο τθσ παρουςίαςθσ,
οι μακθτζσ/-τριεσ, λαμβάνοντασ τον ρόλο του/τθσ ερευνθτι/-τριασ, είναι δυνατόν να
αξιοποιιςουν τα θλεκτρονικά ςϊματα κειμζνων ι το διαδίκτυο ωσ ςϊμα κειμζνων, με
ςτόχο τθ διερεφνθςθ και τθ ςυναγωγι ςυγκεκριμζνων κλιτικϊν παραδειγμάτων,
γραμματικϊν αρχϊν, ςυντακτικϊν και επικοινωνιακϊν λειτουργιϊν (ανακαλυπτικι
μάκθςθ). Μζςω δραςτθριοτιτων αξιοποίθςθσ των ςωμάτων κειμζνων, οι μακθτζσ/-τριεσ
ζχουν τθ δυνατότθτα, επιπρόςκετα, να αξιολογιςουν τισ περιγραφζσ των γραμματικϊν
φαινομζνων από τα διδακτικά βιβλία (πρακτικζσ κριτικοφ γραμματιςμοφ).
Επίςθσ, ςτο ςτάδιο τθσ μετάβαςθσ ςτθ γλωςςικι χριςθ, ο/θ εκπαιδευτικόσ,
αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ των εφαρμογϊν επεξεργαςίασ κειμζνου (π.χ. απαλοιφι /
αντικατάςταςθ λζξεων), μπορεί να επιφζρει ςε αυκεντικό κείμενο αλλαγζσ που
εξυπθρετοφν ςυγκεκριμζνο διδακτικό ςτόχο (π.χ. απαλοιφι ρθμάτων του κειμζνου ι
ςυνοχικϊν μθχανιςμϊν, αλλαγι προςωπικισ ι χρονικισ δείξθσ, αλλαγι τθσ ςειράσ των
παραγράφων), ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ να εμπλακοφν ςε ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ
ελεγχόμενθσ πρακτικισ εξάςκθςθσ: π.χ. τροποποίθςθ του κειμζνου βάςει των αλλαγϊν που
επζφερε ο/θ εκπαιδευτικόσ, ςυμπλιρωςθ των κενϊν, αποκατάςταςθ τθσ ςυνοχισ.
4. Διδαςκαλία λεξιλογίου
Το λεξιλόγιο, ωσ κφριοσ πόροσ του ςχεδιαςμοφ των νοθμάτων ενόσ κειμζνου,
αποτελεί βαςικό πυλϊνα τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ και ο εμπλουτιςμόσ του ςυμβάλλει
ςτθν αποτελεςματικι επικοινωνία των μακθτϊν/-τριϊν ςε όλεσ τισ περιςτάςεισ. Στο
πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ του λεξιλογίου, οι μακθτζσ/-τριεσ ζρχονται ςε επαφι με τισ
διαςτάςεισ τθσ λεξικισ ςθμαςίασ (π.χ. περιγραφικι, ςυνυποδθλωτικι), με τισ
ςθμαςιολογικζσ ςχζςεισ των λζξεων ςε παραδειγματικό επίπεδο (π.χ. ςυνωνυμία,
αντωνυμία, υπωνυμία), με τισ λεξιλογικζσ ςχζςεισ ςε ςυνταγματικό επίπεδο, με το
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ετυμολογικό πεδίο ςυγκεκριμζνων λζξεων αλλά και με τισ κειμενο-οργανωτικζσ λζξεισ /
μετακειμενικοφσ ενδείκτεσ (δθλαδι τισ λζξεισ οι οποίεσ δθλϊνουν τον κεματικό άξονα μιασ
παραγράφου ι μιασ κειμενικισ ενότθτασ / τμιματοσ).
Η διδαςκαλία του λεξιλογίου ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ του Γυμναςίου μπορεί να
είναι μθ ςκόπιμθ ι ςκόπιμθ / ςτοχευμζνθ. Η πρϊτθ αφορά τθν εξιγθςθ άγνωςτων λζξεων
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ ςτο πλαίςιο τθσ πρόςλθψθσ λόγου ι τθσ παραγωγισ κειμζνων,
ενϊ θ δεφτερθ αφορά τθ ςυςτθματικι διδαςκαλία του λεξιλογίου. Ππωσ και θ διδαςκαλία
τθσ γραμματικισ, θ διδαςκαλία του λεξιλογίου πραγματοποιείται ςε δφο ςτάδια:
α. παρουςίαςθ του νζου λεξιλογίου: Οι μακθτζσ/-τριεσ, μζςω τθσ επεξεργαςίασ του
λεξιλογίου κειμζνων που ανικουν ςε ςυγκεκριμζνο κεματικό άξονα, διερευνοφν τισ
ςθμαςίεσ λζξεων δεδομζνου λεξιλογικοφ πεδίου, διαπιςτϊνουν τισ ςθμαςιολογικζσ
τουσ ςχζςεισ και τθν ετυμολογικι τουσ διάςταςθ, εντοπίηουν τισ ςυμφράςεισ και τισ
παγιωμζνεσ εκφράςεισ (ανακαλυπτικι μάκθςθ, πρότυπο τθσ λεξικισ προςζγγιςθσ),
β. επζκταςθ / εμπλουτιςμόσ τθσ λεξιλογικισ γνϊςθσ: Μζςω αςκιςεων κλειςτοφ τφπου
(αντιςτοίχιςθσ, αντικατάςταςθσ, πολλαπλισ επιλογισ, ςυμπλιρωςθσ κενϊν,
επεξεργαςίασ ομοιχων, ιεράρχθςθσ λζξεων βάςει του ςθμαςιολογικοφ τουσ φορτίου),
οι μακθτζσ/-τριεσ εμπεδϊνουν τθ λεξιλογικι γνϊςθ που κατακτικθκε ςτο προθγοφμενο
ςτάδιο, ενϊ ζχουν τθν ευκαιρία και να τθν επεκτείνουν μζςω τθσ εκμάκθςθσ νζων
λζξεων.
Στο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ του λεξιλογίου, οι μακθτζσ/-τριεσ αναπτφςςουν
ςτρατθγικζσ διερεφνθςθσ τθσ ςθμαςίασ μιασ άγνωςτθσ λζξθσ (μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των
δομικϊν τθσ ςτοιχείων ι του κειμενικοφ ςυγκειμζνου). Επίςθσ, θ αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ λεξιλογικισ γνϊςθσ των μακθτϊν/-τριϊν (π.χ.
διερεφνθςθ ςε θλεκτρονικά λεξικά, αναηιτθςθ τθσ ςθμαςίασ λζξεων και φράςεων ςε
θλεκτρονικά ςϊματα κειμζνων ι ςτο διαδίκτυο, ςυμμετοχι ςε διαδικτυακά παιχνίδια, όπωσ
κρυπτόλεξο, ςταυρόλεξο, δθμιουργία ςφννεφων λζξεων).
ΙΙ. Μετεπικοινωνιακή επίγνωςη
Η μετεπικοινωνιακι επίγνωςθ, θ οποία προχποκζτει τθ γνϊςθ τθσ γραμματικισ τθσ
λζξθσ, τθσ γραμματικισ τθσ πρόταςθσ και τθσ γραμματικισ των κειμενικϊν τφπων, όπωσ και
τθ ςχθματικι γνϊςθ, αποτελεί ςυνειδθτοποίθςθ δφο ςτοιχείων: αφενόσ, τθσ λειτουργίασ
των μορφολογικϊν και των ςυντακτικϊν δομϊν ςε ςυγκεκριμζνο καταςταςιακό και
κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον και, αφετζρου, των δομικϊν και των γλωςςικϊν
χαρακτθριςτικϊν των κειμενικϊν τφπων ςε δεδομζνο επικοινωνιακό, κοινωνικό και
πολιτιςμικό πλαίςιο. Η κατανόθςθ, λοιπόν, από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ του τρόπου με τον
οποίο οι κειμενικοί τφποι ωσ μακρο-δομικζσ οντότθτεσ, οι γραμματικζσ δομζσ και το
λεξιλόγιο δθμιουργοφν νοιματα ςε ςυγκεκριμζνο κειμενικό και πραγματολογικό πλαίςιο,
όπωσ και τθσ διαφοροποίθςθσ των δομικϊν και των γλωςςικϊν ςυμβάςεων ενόσ κειμενικοφ
τφπου ςε ςχζςθ με το περικείμενο τθσ παραγωγισ του, ςυνιςτά κφριο ςτόχο τθσ
διδαςκαλίασ τθσ γραμματικισ του κειμζνου.
Ππωσ τονίηεται και ςτισ ακόλουκεσ ενότθτεσ, θ καλλιζργεια τθσ μετεπικοινωνιακισ
επίγνωςθσ πραγματοποιείται παράλλθλα με τθ διδαςκαλία των αντίςτοιχων πόρων
νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ (τθσ γραμματικισ των κειμενικϊν τφπων, τθσ γραμματικισ τθσ
λζξθσ / πρόταςθσ).
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1. Κειμενικοί τφποι και κοινωνικό / πολιτιςμικό πλαίςιο
Πταν οι κειμενικοί τφποι εξετάηονται ωσ προσ τθ λειτουργία τουσ ςε ςυγκεκριμζνο
επικοινωνιακό και κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο, θ διδακτικι ζμφαςθ δίνεται ςτα
ακόλουκα ςτοιχεία:
α. εξζταςθ τθσ υφολογικισ διαφοροποίθςθσ κακενόσ κειμενικοφ τφπου ςε δεδομζνο
επικοινωνιακό πλαίςιο (ομιλθτζσ/-τριεσ, ςυγγραφζασ, ακροατζσ/-τριεσ, αναγνϊςτεσ/ςτριεσ, επικοινωνιακι περίςταςθ),
β. επεξεργαςία των διαφορετικϊν γλωςςικϊν επιλογϊν του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ
κειμζνου που αποτελεί εκδοχι ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ τφπου (π.χ. περιγραφισ
κτιρίου), ςε ςχζςθ με τθν προκετικότθτα του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ και τθν
επικοινωνιακι ιςχφ του κειμζνου, δθλαδι το επικοινωνιακό αποτζλεςμα που προκφπτει
από τθν παραγωγι του (π.χ. τισ διαφορετικζσ γλωςςικζσ επιλογζσ των ςυγγραφζων
κατευκυντικισ / παραδειγματικισ περιγραφισ και αναφορικισ / μθ κατευκυντικισ
περιγραφισ),
γ. μελζτθ των διαφορετικϊν δομικϊν επιλογϊν του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ αφθγθματικοφ
κειμζνου (π.χ. ρεαλιςτικισ αφιγθςθσ) από το ςφνολο των διακζςιμων δομικϊν πόρων
που εμφανίηονται προαιρετικά ςε αφθγθματικά κείμενα, ςε ςχζςθ με τθν
προκετικότθτα του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ και τθν επικοινωνιακι ιςχφ του κειμζνου (π.χ.
τισ διαφορετικζσ δομικζσ επιλογζσ των ςυγγραφζων κατευκυντικισ / παραδειγματικισ
ρεαλιςτικισ αφιγθςθσ και αναφορικισ / μθ κατευκυντικισ ρεαλιςτικισ αφιγθςθσ),
δ. διερεφνθςθ και ερμθνεία τθσ παραγωγισ κειμζνων που ανικουν ςε ςυγκεκριμζνο
κειμενικό τφπο, τα οποία διζπονται από διαφορετικι λειτουργία / επικοινωνιακι
πρόκεςθ και επικοινωνιακι ιςχφ (π.χ. αφιγθςθ ενόσ πειράματοσ με ςκοπό τθ
διατφπωςθ οδθγιϊν, τθν πλθροφόρθςθ ι τθν πεικϊ, εγκιβωτιςμόσ εξθγθτικοφ κειμζνου
ςε επιχειρθματολογικό κείμενο με ςτόχο να αποτελζςει τεκμιριο υποςτθρικτικό ενόσ
ιςχυριςμοφ, περιγραφι με ςκοπό τθν πεικϊ, δθλαδι κατευκυντικι περιγραφι, ι τθν
πλθροφόρθςθ),
ε. ερμθνεία τθσ επιλογισ και τθσ αξιοποίθςθσ ςυγκεκριμζνων κειμενικϊν τφπων ςε
κείμενα που ανικουν ςε δεδομζνο κειμενικό είδοσ (π.χ. του ρόλου τθσ αφιγθςθσ ςε ζνα
δθμοςιογραφικό άρκρο, τθσ λειτουργίασ τθσ επιχειρθματολογίασ ςε μία διάλεξθ).
Η εξζταςθ των δομικϊν και των γλωςςικϊν χαρακτθριςτικϊν των κειμενικϊν τφπων
ςε δεδομζνο καταςταςιακό και κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον είναι δυνατόν να
πραγματοποιθκεί ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία μζςω τθσ μακροπραγματολογικισ μεκόδου:
δθλαδι, οι μακθτζσ/-τριεσ μελετοφν κείμενα που ανικουν ςτον διδαςκόμενο κειμενικό
τφπο και ςυνάγουν τα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά δομικά και γλωςςικά
χαρακτθριςτικά του, ςε ςχζςθ με τθν προκετικότθτα του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ των
κειμζνων, τουσ/τισ αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ και το ευρφτερο περικείμενο (π.χ. τουσ όρουσ
ενςωμάτωςθσ ξεχωριςτισ ενότθτασ αξιολόγθςθσ ι διάςπαρτθσ αξιολόγθςθσ ςε κείμενα που
ανικουν ςτον αφθγθματικό ι ςτον περιγραφικό κειμενικό τφπο, τισ περιπτϊςεισ
ολοκλιρωςθσ αφθγθματικοφ κειμζνου με επιμφκιο). Η καλλιζργεια τθσ μετεπικοινωνιακισ
επίγνωςθσ ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία των κειμενικϊν τφπων ςε επικοινωνιακό και
κοινωνικοπολιτιςμικό περικείμενο πραγματοποιείται παράλλθλα με τθ διδαςκαλία τθσ
γραμματικισ των κειμενικϊν τφπων ωσ πόρου νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ.
2. χηματική γνϊςη και περικείμενο
Το περιεχόμενο των κειμζνων που παράγουν ςε κάποιον βακμό ςυνιςτά προϊόν τθσ
ανάκλθςθσ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ τουσ, όπωσ και το περιεχόμενο των κειμζνων που
επεξεργάηονται οι μακθτζσ/-τριεσ κακίςταται κατανοθτό μζςω τθσ ενεργοποίθςθσ τθσ
προχπάρχουςασ γνϊςθσ τουσ. Στόχοσ τθσ ςφνδεςθσ τθσ ςχθματικισ γνϊςθσ των μακθτϊν/Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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τριϊν με το κοινωνικό και το πολιτιςμικό περικείμενο τθσ παραγωγισ τουσ είναι θ
ςυνειδθτοποίθςθ του γεγονότοσ ότι θ ποςότθτα των πλθροφοριϊν που εμπεριζχει ζνα
κείμενο, ο βακμόσ τθσ εγκυρότθτασ και τθσ αντικειμενικότθτάσ τουσ, όπωσ και οι
κοινωνικοπολιτιςμικά προςδιοριςμζνεσ γνϊςεισ και πλθροφορίεσ που εμπεριζχει (π.χ. τα
αίτια μιασ πυρκαγιάσ, το τελετουργικό ςυγκεκριμζνων εορτϊν), ςυνιςτοφν δεδομζνα που
εξαρτϊνται από τισ επικοινωνιακζσ προκζςεισ του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ, τισ ταυτότθτεσ και
τα χαρακτθριςτικά των αναγνωςτϊν/-ςτριϊν, ακροατϊν/-τριϊν και το επικοινωνιακό
πλαίςιο τθσ παραγωγισ του.
Η ςφνδεςθ τθσ ςχθματικισ γνϊςθσ των ςχεδιαςτϊν/-ςτριϊν ενόσ κειμζνου με το
περιεχόμενο του κειμζνου αυτοφ, όπωσ και με το περικείμενο τθσ παραγωγισ του, είναι
δυνατόν να πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ επεξεργαςίασ των κειμζνων που
αξιοποιοφνται με ςτόχο τθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ των κειμενικϊν τφπων και τθσ
λειτουργίασ τουσ ςε κοινωνικοπολιτιςμικό περικείμενο (ςυμπλθρωματικά, δθλαδι, και
παράλλθλα με τθ διδαςκαλία τθσ δομισ και τθσ επικοινωνιακισ λειτουργίασ των κειμενικϊν
τφπων). Επίςθσ, ςχετικζσ αναγνωςτικζσ οδθγίεσ είναι δυνατόν να παρζχονται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ ςτο πλαίςιο τθσ εμπλοκισ τουσ ςε δραςτθριότθτεσ ανάγνωςθσ εκτεταμζνων
κειμζνων.
3. Η γραμματική ςε κειμενικό / πραγματολογικό πλαίςιο
Στο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ τθσ γραμματικισ του κειμζνου, ςφμφωνα με το ςυςτθμικόλειτουργικό κεωρθτικό πρότυπο και τθν κοινωνικο-ςθμειωτικι κεωρία, διδάςκονται:
α. θ διλωςθ πτυχϊν τθσ εςωτερικισ ι τθσ εξωτερικισ εμπειρίασ του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ,
ομιλθτι/-τριασ μζςω ςυγκεκριμζνων μορφολογικϊν, ςυντακτικϊν και λεξιλογικϊν
επιλογϊν (π.χ. θ διλωςθ δράςθσ ι βίωςθσ ςυναιςκιματοσ ι ςυςχζτιςθσ μζςω
ςυγκεκριμζνων ρθμάτων, θ διλωςθ του δράςτθ ι του δζκτθ μιασ ενζργειασ μζςω
ονοματικισ φράςθσ),
β. θ διλωςθ των ιεραρχικϊν / κοινωνικϊν ςχζςεων μεταξφ πομποφ και δεκτϊν, τθσ
βεβαιότθτασ ι τθσ πικανότθτασ, των ςτάςεων του/τθσ ομιλθτι/-τριασ, τθσ
επιδοκιμαςίασ μιασ πράξθσ, όπωσ και θ διατφπωςθ εντολισ / προτροπισ, μζςω
ρθματικϊν τφπων (οριςτικϊν ι τροπικϊν),
γ. οι μθχανιςμοί ςυνοχισ ενόσ κειμζνου, θ διλωςθ τθσ δείξθσ (ςε ςχζςθ με τον τόπο και
τον χρόνο τθσ ομιλίασ ενόσ προςϊπου), θ κεματικι δομι προτάςεων (κζςθ τθσ γνωςτισ
και τθσ νζασ πλθροφορίασ ςτισ κειμενικζσ προτάςεισ), οι κειμενο-οργανωτικζσ λζξεισ,
δ. οι υφολογικζσ διαςτάςεισ των γραμματικϊν δομϊν,
ε. οι κοινωνικζσ και ιδεολογικζσ ςυνυποδθλϊςεισ τθσ επιλογισ ςυγκεκριμζνων
γραμματικϊν δομϊν αντί για άλλεσ,
ςτ. οι όροι επιλογισ δομικϊν (οργανωτικϊν ςχθμάτων, ενοτιτων) και γλωςςικϊν ςτοιχείων
ςτα είδθ κάκε κειμενικοφ τφπου (π.χ. προκζςεισ του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ,
επικοινωνιακό πλαίςιο),
η. θ γραμματικι του προφορικοφ λόγου (π.χ. ανακολουκίεσ ωσ προσ τθν πτϊςθ του
προταςιακοφ κζματοσ, ιδιαιτερότθτεσ ςτθ ςθμαςία εξαρτθμζνων προτάςεων).
Η διδαςκαλία τθσ λειτουργίασ των μορφολογικϊν και των ςυντακτικϊν δομϊν ςε
κειμενικό / πραγματολογικό πλαίςιο πραγματοποιείται, παράλλθλα με τθ διδαςκαλία τθσ
γραμματικισ τθσ λζξθσ / πρόταςθσ ωσ πόρου νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ, μζςω τθσ
μικροαναλυτικισ προςζγγιςθσ. Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ/-τριεσ διερευνοφν τθ λειτουργία
των διδαςκόμενων μορφολογικϊν και ςυντακτικϊν δομϊν ςε κείμενα που ανικουν ςε
διαφορετικοφσ κειμενικοφσ τφπουσ, ςε ςχζςθ με το επικοινωνιακό και το κοινωνικό /
πολιτιςμικό πλαίςιο παραγωγισ τουσ (π.χ. τθ λειτουργία των περιγραφικϊν ι των
αξιολογικϊν επικζτων ςτισ περιγραφζσ, του ρθματικοφ χρόνου και των χρονικϊν
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προςδιοριςμϊν ςτισ αφθγιςεισ) και, επιπλζον, τισ ςυνυποδθλϊςεισ που ςυνεπάγεται θ
επιλογι ςυγκεκριμζνθσ γραμματικισ δομισ.
Ωςτόςο, θ εξζταςθ των γλωςςικϊν χαρακτθριςτικϊν ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ
τφπου ςε δεδομζνο καταςταςιακό και κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον είναι δυνατόν να
πραγματοποιθκεί και μζςω τθσ μακροπραγματολογικισ μεκόδου, ςυμπλθρωματικά και
παράλλθλα με τθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ του κειμενικοφ τφπου αυτοφ. Οι μακθτζσ/τριεσ, δθλαδι, μελετοφν κείμενα που ανικουν ςτον διδαςκόμενο κειμενικό τφπο και
ςυνάγουν τα γλωςςικά χαρακτθριςτικά του, ςε ςχζςθ με τθν προκετικότθτα του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ των κειμζνων, τουσ/τισ αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ και το ευρφτερο περικείμενο
(π.χ. τισ γλωςςικζσ / υφολογικζσ ςυμβάςεισ τθσ παραδειγματικισ / κατευκυντικισ
αφιγθςθσ ι τθσ ρεαλιςτικισ αφιγθςθσ ςτο πλαίςιο δθμοςιογραφικοφ άρκρου).
ΙΙΙ. Διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ κειμζνων
Στθ διαδικαςία «ςχεδιαςμοφ» κειμζνων, ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικο-ςθμειωτικισ κεϊρθςθσ
και των πολυγραμματιςμϊν, εντάςςονται οι διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ και παραγωγισ
προφορικϊν, γραπτϊν και ψθφιακϊν κειμζνων. Τα ψθφιακά κείμενα ορίηονται με κριτιρια:
α. το μζςο τθσ ςφνκεςισ τουσ, δθλαδι τθν υλικι τουσ υπόςταςθ (πρόκειται για κείμενα
παραγόμενα μζςω επεξεργαςτι κειμζνων, τα οποία διαφζρουν ωσ προσ τα υλικά τουσ
χαρακτθριςτικά από τθν ανκρϊπινθ φωνι ι τα γραπτά προϊόντα),
β. το κανάλι μζςω του οποίου κακίςτανται αιςκθτά ςτουσ/ςτισ επιςκζπτεσ/-τριεσ,
αναγνϊςτεσ/-τριεσ και ςτουσ/ςτισ ςχεδιαςτζσ/-ςτριεσ (δθλαδι τισ ψθφιακζσ
πλατφόρμεσ, τα ψθφιακά ζγγραφα ςυγκεκριμζνων μθχανϊν αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν
ι τισ ςελίδεσ των θλεκτρονικϊν αρχείων).
1. Διδαςκαλία τησ πρόςληψησ λόγου
Η πρόςλθψθ (κατανόθςθ και ερμθνεία) προφορικοφ, γραπτοφ ι ψθφιακοφ κειμζνου
ςυνιςτά διαδικαςία, θ οποία λαμβάνει χϊρα ςε δφο φάςεισ που λαμβάνουν χϊρα
ταυτόχρονα: αφενόσ, κατανόθςθ του νοιματοσ του κειμζνου μζςω τθσ νοθματικισ
αναγνϊριςθσ των λζξεων και των φράςεων που το απαρτίηουν και, αφετζρου, αξιοποίθςθ
τθσ κεματικισ, τθσ κειμενικισ και τθσ κοινωνικοπολιτιςμικισ γνϊςθσ τουσ ςτθν
προςλθπτικι διαδικαςία (επομζνωσ, οι μακθτζσ/-τριεσ κακίςτανται μζτοχοι διαδικαςιϊν
διανοθτικισ επεξεργαςίασ και ανταπόκριςθσ ςτθ μορφι και ςτο περιεχόμενο του κειμζνου
που διαβάηουν).
Στο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ τθσ πρόςλθψθσ λόγου οι μακθτζσ/-τριεσ εμπλζκονται ςε
δραςτθριότθτεσ:
α. ανάγνωςθσ γραπτϊν και ψθφιακϊν κειμζνων,
β. ακρόαςθσ προςχεδιαςμζνων (μθ διαδραςτικϊν ι περιοριςμζνθσ διάδραςθσ)
προφορικϊν κειμζνων (π.χ. ςυμβάντων λόγου, όπωσ ειςιγθςθ, ανακοίνωςθ) και
προςχεδιαςμζνων ι μθ προςχεδιαςμζνων ςυνομιλιακϊν κειμζνων (π.χ. ςυνζντευξθσ,
διαξιφιςμϊν, ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, μίμθςθσ ρόλων).
Η ςυςτθματικι διδαςκαλία τθσ πρόςλθψθσ προφορικϊν, γραπτϊν ι ψθφιακϊν κειμζνων
πραγματοποιείται ςε τρία ςτάδια:
α. προ-ςχεδιαςτικό ςτάδιο (προ-αναγνωςτικό / προ-ακροαςτικό): Στο ςτάδιο αυτό, αφοφ
τεκεί οι αναγνωςτικόσ ςκοπόσ (ανάγνωςθ για ανίχνευςθ πλθροφοριϊν, διεξοδικι
ανάγνωςθ του κειμζνου, κριτικι ανάγνωςθ του κειμζνου), μζςω ςυγκεκριμζνων
δραςτθριοτιτων (π.χ. επεξεργαςία τίτλου ι εικόνων), διερευνϊνται οι προςδοκίεσ των
μακθτϊν/-τριϊν για τθ μορφι και το περιεχόμενο του κειμζνου, επιχειρείται ανάκλθςθ
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(και εμπλουτιςμόσ) των γνϊςεϊν τουσ για το κζμα του κειμζνου και γίνεται ςυηιτθςθ
για το πλαίςιο παραγωγισ του (ςυγγραφζασ, κοινωνικοπολιτιςμικό περικείμενο),
β. κυρίωσ ςχεδιαςτικό ςτάδιο (κυρίωσ αναγνωςτικό / ακροαςτικό): Στο ςτάδιο αυτό, οι
μακθτζσ/-τριεσ, ςε ατομικό ι ομαδοςυνεργατικό επίπεδο, μελετοφν το κείμενο με βάςθ
τισ αναγνωςτικζσ οδθγίεσ που τουσ δόκθκαν (π.χ. διερεφνθςθ τθσ διάψευςθσ ι τθσ
επιβεβαίωςθσ των προςδοκιϊν τουσ, υπογράμμιςθ, καταγραφι ι αξιολόγθςθ
ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν / επιχειρθμάτων), με ςτόχο να εμπλακοφν ςε διαδικαςία
αναςτοχαςμοφ για τισ γλωςςικζσ, τισ δομικζσ και τισ νοθματικζσ επιλογζσ του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ ςε ςχζςθ με το πλαίςιο τθσ παραγωγισ του κειμζνου (όταν ο
αναγνωςτικόσ ςτόχοσ είναι θ διεξοδικι ανάγνωςθ ι κριτικι προςπζλαςθ ενόσ κειμζνου,
οι μακθτζσ/-τριεσ διαβάηουν επανειλθμμζνα το ςφνολο του κειμζνου ι κειμενικά
τμιματα, με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ κατανόθςι του, κακϊσ, μζςω των
πολλαπλϊν αναγνωςτικϊν δράςεων, εμπλζκονται ςε διαδικαςία ανακεϊρθςθσ,
επεξεργαςίασ και βελτίωςθσ τθσ πρϊτθσ αναγνωςτικισ / προςλθπτικισ εκδοχισ),
γ. μετα-ςχεδιαςτικό ςτάδιο (μετα-αναγνωςτικό / μετα-ακροαςτικό): Στο ςυγκεκριμζνο
ςτάδιο, ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να εμπλζξει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςε ποικιλία
δραςτθριοτιτων (π.χ. παραγωγι κειμζνου με ανάλογθ κεματολογία, ανάγνωςθ /
ακρόαςθ παράλλθλων κειμζνων, ακρόαςθ του διδαχκζντοσ κειμζνου).
Η ανάγνωςθ ψθφιακϊν κειμζνων αφορά πολυτροπικά κείμενα, ιςτοςελίδεσ ι
ιςτολόγια, αναρτιςεισ και αςφγχρονεσ ι ςφγχρονεσ ςυνομιλίεσ ςε μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ. Η ακρόαςθ ψθφιακϊν κειμζνων αναφζρεται ςε προςχεδιαςμζνα / μθ
διαδραςτικά ι ςυνομιλιακά κείμενα, τα οποία προβάλλονται μζςω θλεκτρονικισ ςυςκευισ,
και ςε μθ προςχεδιαςμζνο ςυνομιλιακό λόγο που παράγεται μζςω ψθφιακϊν ςυςκευϊν ι
πλατφόρμασ τθλεδιάςκεψθσ.
Η διδαςκαλία τθσ πρόςλθψθσ ψθφιακϊν κειμζνων υλοποιείται ςτα τρία ςτάδια ςτα οποία
πραγματοποιείται θ διδαςκαλία τθσ κατανόθςθσ των ςυμβατικϊν κειμζνων:
α. ςτο προαναγνωςτικό / προακροαςτικό ςτάδιο, παράλλθλα με τισ δραςτθριότθτεσ που
υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ ανάγνωςθσ γραπτϊν κειμζνων, υπάρχει θ δυνατότθτα
ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθν επιςκεψιμότθτα, τον επικαιρικό χαρακτιρα ι τουσ χορθγοφσ
ςυγκεκριμζνθσ ιςτοςελίδασ ι ιςτολογίου,
β. ςτο κυρίωσ αναγνωςτικό ςτάδιο, οι μακθτζσ/-τριεσ (ωσ αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ ψθφιακϊν
κειμζνων, επιςκζπτεσ/-πτριεσ ιςτοτόπων) εξαςκοφνται ςτθ μθ γραμμικι ανάγνωςθ (π.χ.
επιλογι ανοίγματοσ ςυγκεκριμζνων υπερςυνδζςμων, επιλογι οριςμζνων ειςόδων ενόσ
ιςτοτόπου, επιλογι τθσ αναγνωςτικισ πορείασ ςε πολυτροπικό κείμενο).
Εκτόσ από τθ ςκόπιμθ διδαςκαλία τθσ πρόςλθψθσ γραπτοφ, προφορικοφ ι ψθφιακοφ
κειμζνου, ο/θ εκπαιδευτικόσ ζχει τισ εξισ εναλλακτικζσ επιλογζσ:
α. εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςε δραςτθριότθτεσ ανάγνωςθσ / ακρόαςθσ κειμζνων ςτο
προςυγγραφικό / προ-ομιλθτικό ςτάδιο τθσ παραγωγισ κειμζνων, με ςτόχο τθ ςυλλογι
και τθ διαχείριςθ πλθροφοριϊν για το περιεχόμενο του κειμζνου,
β. διδαςκαλία τθσ ανάγνωςθσ / ακρόαςθσ ςτο πλαίςιο επικοινωνιακϊν δράςεων ολιςτικοφ
χαρακτιρα (βλ. ενότθτα ΙΙΙ 3).
2. Διδαςκαλία παραγωγήσ λόγου
Η παραγωγι προφορικοφ, γραπτοφ και ψθφιακοφ κειμζνου ςυνιςτά διαδικαςία που
ξεκινάει από τθν οργάνωςθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ και ολοκλθρϊνεται με τθν
αυτοαξιολόγθςθ (τθν ανακεϊρθςθ του κειμζνου από τον/τθ ςυγγραφζα του). Μετά
ακολουκεί θ αξιολόγθςθ του τελικοφ κειμζνου, του προϊόντοσ τθσ παραγωγικισ
διαδικαςίασ, από τον/τθν εκπαιδευτικό. Επομζνωσ, ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ τθσ
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παραγωγισ κειμζνων, με βάςθ τα γνωςτικά και τα κοινωνικο-πολιτιςμικά πρότυπα
διδαςκαλίασ τθσ παραγωγισ λόγου, οι μακθτζσ/-τριεσ εμπλζκονται ςε διαδικαςίεσ
α. οργάνωςθσ / προγραμματιςμοφ τθσ παραγωγισ ενόσ κειμζνου (μελζτθ του κζματοσ τθσ
παραγωγισ λόγου, ςυλλογι υλικοφ, προγραμματιςμόσ τθσ ςυγγραφικισ πορείασ),
β. ςυγγραφισ / εκφϊνθςθσ του κειμζνου ςε ατομικό ι ςυνεργατικό πλαίςιο,
γ. ανακεϊρθςθσ / βελτίωςισ του.
Η διδαςκαλία τθσ παραγωγισ
πραγματοποιείται ςε τρία ςτάδια:

προφορικοφ,

γραπτοφ

ι

ψθφιακοφ

κειμζνου

α. το προ-ςχεδιαςτικό ςτάδιο (προςυγγραφικό / προ-ομιλθτικό), το οποίο αφορά, αφενόσ,
τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ λόγου (ςκοπόσ, κειμενικόσ τφποσ / είδοσ,
αναγνϊςτθσ/-ςτρια, ακροατισ/-τρια, κεματικόσ άξονασ) και, αφετζρου, τθ ςυλλογι και
τθν ταξινόμθςθ του πλθροφοριακοφ υλικοφ που κα αξιοποιθκεί ςτο κείμενο, θ οποία
προκφπτει από τθν επεξεργαςία και τθν ανταπόκριςθ ςτα δεδομζνα του κζματοσ τθσ
παραγωγισ λόγου και πραγματοποιείται μζςω ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων (π.χ.
μελζτθ κειμζνων, ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ, ιδεοκφελλα, αξιοποίθςθ λζξεων-ερεκιςμάτων ι
εικόνων, χριςθ ςχετικοφ ερωτθματολογίου, ανάκλθςθ γνϊςεων και καταςκευι
διαγράμματοσ, επεξεργαςία πλθροφοριϊν βάςει ερωτιςεων μερικισ άγνοιασ, ανάλυςθ
ςχετικοφ κειμενικοφ τφπου),
β. το κυρίωσ ςχεδιαςτικό ςτάδιο (κυρίωσ ςυγγραφικό / ομιλθτικό), ςτο οποίο οι μακθτζσ/τριεσ μεταςχθματίηουν ςε κείμενο τισ πλθροφορίεσ που ςυγκζντρωςαν ςτο
προςυγγραφικό ςτάδιο,
γ. το μετα-ςχεδιαςτικό ςτάδιο (μεταςυγγραφικό / μεκ-ομιλθτικό): Μετά τθ ςυγγραφι τθσ
πρϊτθσ κειμενικισ εκδοχισ, οι μακθτζσ/-τριεσ εμπλζκονται ςε διαδικαςία βελτίωςθσ
του κειμζνου τουσ ςε επίπεδο ζκφραςθσ, περιεχομζνου, δομισ, επικοινωνιακοφ
πλαιςίου και εμφάνιςθσ, μζςω αξιοποίθςθσ πίνακα ελζγχου με ςυγκεκριμζνα κριτιρια,
ςυηιτθςθσ με τον/τθν εκπαιδευτικό και με ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ ι ςφγκριςθσ του
κειμζνου τουσ με πρότυπο κείμενο (ςτο ςτάδιο αυτό, οι μακθτζσ/-τριεσ εμπλζκονται,
αφενόσ, ςε διαδικαςία αναςτοχαςμοφ ςε ςχζςθ με τθν ποιότθτα και τθν
αποτελεςματικότθτα του κειμζνου τουσ και, αφετζρου, ςε διαδικαςία ανακεϊρθςθσ τθσ
πρϊτθσ κειμενικισ εκδοχισ).
Η πορεία από το προ-ςχεδιαςτικό ςτο κυρίωσ ςχεδιαςτικό και ςτο μετα-ςχεδιαςτικό
ςτάδιο δεν είναι υποχρεωτικά γραμμικι, κακϊσ ενδζχεται να διαπιςτϊςει ο/θ μακθτισ/τρια ότι χρειάηεται να επανζλκει ςε προθγοφμενο ςτάδιο, για να τροποποιιςει τθν
υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ.
Η παραγωγι ψθφιακοφ κειμζνου πραγματοποιείται ςτα τρία ςτάδια ςτα οποία
λαμβάνει χϊρα και θ διδαςκαλία τθσ ςφνκεςθσ γραπτοφ / προφορικοφ κειμζνου
(προςυγγραφικό, κυρίωσ ςυγγραφικό και μεταςυγγραφικό). Στο προςυγγραφικό ςτάδιο τθσ
παραγωγισ ψθφιακϊν κειμζνων, παράλλθλα με τισ δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα
ςτο αντίςτοιχο ςτάδιο τθσ ςφνκεςθσ γραπτοφ λόγου, επιλζγονται οι ςθμειωτικοί τρόποι που
κα αξιοποιθκοφν ςτον ςχεδιαςμό του ψθφιακοφ / πολυτροπικοφ κειμζνου (εικόνεσ,
φωτογραφίεσ, ςχζδια, ςκίτςα, διαγράμματα / ςχιματα, γραμματοςειρζσ, χρϊματα,
εικονίδια με πρόςωπα που εκφράηουν ςυναιςκιματα) ι ςχεδιάηεται θ μορφι των
ιςτοςελίδων.
Η παραγωγι κειμζνων, κυρίωσ, ψθφιακϊν είναι δυνατόν να πραγματοποιθκεί ςε
ατομικό ι ςυνεργατικό επίπεδο όχι μόνο ςτο προ-ςχεδιαςτικό ι ςτο μετα-ςχεδιαςτικό
ςτάδιο αλλά και ςτο κυρίωσ ςχεδιαςτικό, μζςω αξιοποίθςθσ ψθφιακϊν εγγράφων
διαμοιραηόμενθσ επιφάνειασ, ιςτοτόπων διαδραςτικοφ χαρακτιρα με δυνατότθτα
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αναδιαμόρφωςθσ του περιεχομζνου τουσ από τουσ χριςτεσ, κοινοφ υπολογιςτι από ομάδα
μακθτϊν/-τριϊν ι θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ.
Εκτόσ από τθ ςκόπιμθ διδαςκαλία τθσ παραγωγισ λόγου (περιγράφθκε ςτθν υποενότθτα
αυτι), ο/θ εκπαιδευτικόσ ζχει τισ εξισ εναλλακτικζσ επιλογζσ:
α. διδαςκαλία τθσ ςφνκεςθσ κειμζνου, με ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ ακρίβειασ λόγου των
μακθτϊν/-τριϊν, ςτο ςτάδιο τθσ μετάβαςθσ από τθ γλωςςικι γνϊςθ ςτθ χριςθ ςτο
πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ τθσ γραμματικισ των κειμενικϊν τφπων και τθσ γραμματικισ
τθσ λζξθσ / πρόταςθσ (βλ. υποενότθτεσ Ι 1 και Ι 3),
β. παραγωγι κειμζνου ςτο μετα-αναγνωςτικό ςτάδιο τθσ πρόςλθψθσ λόγου (βλ.
υποενότθτα III 1),
γ. παραγωγι κειμζνου ςτο πλαίςιο επικοινωνιακϊν δράςεων ολιςτικοφ χαρακτιρα (βλ.
υποενότθτα ΙΙΙ 3).
3. Επικοινωνιακζσ δραςτηριότητεσ ολιςτικοφ χαρακτήρα
Η διδακτικι μεκοδολογία που αναλφκθκε ςτισ προθγοφμενεσ υποενότθτεσ αφορά τθ
διδαςκαλία ςτοχευμζνων γνϊςεων και τθν καλλιζργεια ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων.
Ωςτόςο, ςφμφωνα με τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωριςεισ τθσ γλωςςικισ κατάκτθςθσ,
υπάρχουν περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ο/θ εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει τθ
διδαςκαλία ςυγκεκριμζνων γραμματικϊν και λεξιλογικϊν γνϊςεων ι προςλθπτικϊν και
παραγωγικϊν δεξιοτιτων μζςω τθσ υλοποίθςθσ επικοινωνιακϊν δραςτθριοτιτων ολιςτικοφ
χαρακτιρα. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ:
α. όταν ζχει διαπιςτϊςει ότι οι μακθτζσ/-τριεσ ζχουν κατακτιςει και χρθςιμοποιοφν ςτον
λόγο τουσ αποτελεςματικά το διδαςκόμενο γραμματικό φαινόμενο,
β. όταν κεωρεί ότι κάποια γραμματικά φαινόμενα διδάςκονται πιο αποτελεςματικά ςτο
πλαίςιο ποικίλων επικοινωνιακϊν δραςτθριοτιτων,
γ. όταν πιςτεφει ότι οι μακθτζσ/-τριεσ κάποιου τμιματοσ υςτεροφν κυρίωσ ωσ προσ τισ
δεξιότθτεσ παραγωγισ και πρόςλθψθσ λόγου παρά ωσ προσ τθ γνϊςθ ςυγκεκριμζνων
γραμματικϊν δομϊν και λεξιλογίου,
δ. όταν επικυμεί να διαφοροποιιςει τον τρόπο διδαςκαλίασ τθσ γραμματικισ, του
λεξιλογίου, τθσ παραγωγισ ι τθσ πρόςλθψθσ λόγου, ϊςτε να αλλάξει ςε κάποιον βακμό
το διδακτικό κλίμα.
Ωσ προσ τθ διδακτικι μεκοδολογία, οι επικοινωνιακζσ δράςεισ ολιςτικοφ χαρακτιρα ζχουν
τθν ακόλουκθ δομι:
α. ςτάδιο προπαραςκευισ: Στο ςτάδιο αυτό, ο/θ εκπαιδευτικόσ δίνει πλθροφορίεσ
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ για το κζμα και το περιεχόμενο τθσ επικοινωνιακισ δράςθσ,
τουσ/τισ ενθμερϊνει για τισ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτι, λφνει
ςχετικζσ απορίεσ και χωρίηει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ,
β. ςτάδιο εφαρμογισ: Οι μακθτζσ/-τριεσ κάκε ομάδασ προγραμματίηουν τθν πορεία τθσ
δραςτθριότθτασ ςτθν οποία ςυμμετζχουν, ςυλλζγουν και επεξεργάηονται το ςχετικό
υλικό (φάςθ οργάνωςθσ και προγραμματιςμοφ τθσ δραςτθριότθτασ), παράγουν τα
προφορικά, γραπτά ι ψθφιακά κείμενα που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ
(φάςθ υλοποίθςθσ), ελζγχουν και βελτιϊνουν τα κείμενα που παριγαγαν (φάςθ
ανακεϊρθςθσ των «προϊόντων» τθσ δράςθσ) και τα ανακοινϊνουν ςτουσ/ςτισ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ (φάςθ ζκκεςθσ των αποτελεςμάτων), ενϊ ο ρόλοσ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ κατά τθ διάρκεια του ςταδίου εφαρμογισ είναι οργανωτικόσ,
ςυντονιςτικόσ και εμψυχωτικόσ,
γ. ςτάδιο αναςτοχαςμοφ / αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ / εςτίαςθσ ςτισ γλωςςικζσ, δομικζσ και
νοθματικζσ επιλογζσ των μακθτϊν/-τριϊν, ςτο οποίο ο/θ εκπαιδευτικόσ ςυηθτά με
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ το αποτζλεςμα τθσ δραςτθριότθτασ, τουσ επιςθμαίνει ςχετικά
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λάκθ και, εφόςον το κρίνει ςκόπιμο, τουσ/τισ εμπλζκει ςε δραςτθριότθτεσ εξάςκθςθσ
ςτθ χριςθ ςυγκεκριμζνου γραμματικοφ φαινομζνου, λεξιλογικοφ ςτοιχείου, κειμενικοφ
τφπου ι μετεπικοινωνιακισ επίγνωςθσ.
Οι επικοινωνιακζσ δράςεισ ολιςτικοφ χαρακτιρα είναι δυνατόν να
πραγματοποιθκοφν και ςε ψθφιακό επίπεδο μζςω ιςτοεξερευνιςεων (πρόκειται για μια
επικοινωνιακι δράςθ ολιςτικοφ χαρακτιρα, θ οποία πραγματοποιείται μζςω
ςυγκεκριμζνθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ, αυτισ των ιςτοεξερευνιςεων). Η δομι μιασ τυπικισ
ιςτοεξερεφνθςθσ είναι θ ακόλουκθ:
α. ειςαγωγι ςτθ δραςτθριότθτα: κζμα και μορφι τθσ επικοινωνιακισ δράςθσ,
β. περιγραφι δράςθσ: περιεχόμενο, ςτόχοι, πορεία και ςτάδια τθσ δράςθσ,
γ. ανάλυςθ διαδικαςίασ: αναλυτικι παρουςίαςθ ςταδίων, πορείασ και δραςτθριοτιτων
ανά ομάδα,
δ. αξιολόγθςθ: αξιολόγθςθ από μακθτζσ/-τριεσ ςε ςυνεργαςία με τον/τθν εκπαιδευτικό
τθσ τάξθσ, κριτιρια αξιολόγθςθσ.
IV. Διαφοροποιημζνη διδαςκαλία
Ππωσ προαναφζρκθκε και είναι κοινϊσ αποδεκτό, το κάκε τμιμα μιασ τάξθσ ενόσ
ςχολείου δεν είναι ομοιογενζσ ωσ προσ το επίπεδο τθσ γλωςςικισ και τθσ επικοινωνιακισ
ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν από τουσ/τισ οποίουσ/-εσ απαρτίηεται, κακϊσ οι
τελευταίοι/-εσ διαφοροποιοφνται ςε ςχζςθ με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά:
α.
β.
γ.
δ.

τθ γλωςςικι γνϊςθ τουσ,
τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτζσ τουσ,
τα ενδιαφζροντά τουσ, τισ ανάγκεσ τουσ και τα μακθςιακά τουσ κίνθτρα,
τα είδθ τθσ νοθμοςφνθσ ςτα οποία υπερζχουν και τα οποία αξιοποιοφν αποτελεςματικά
ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ,
ε. τα μακθςιακά ςτιλ και τισ προτιμιςεισ τουσ,
ςτ. τθν ταχφτθτα με τθν οποία ο/θ κάκε μακθτισ/-τρια ολοκλθρϊνει ςυγκεκριμζνθ
δραςτθριότθτα ι προςπελάηει κακοριςμζνθ γνϊςθ,
η. τα ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτάσ τουσ.
Για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςχερειϊν και των προβλθμάτων που προκφπτουν από τθν
ανομοιογζνεια των τμθμάτων ςτα οποία διδάςκει, ο/θ κάκε εκπαιδευτικόσ ζχει τισ
ακόλουκεσ επιλογζσ:
α. διαφοροποίθςθ τθσ μορφισ του υλικοφ που παρζχει ςε ομάδεσ μακθτϊν/-τριϊν ςε
ςχζςθ με ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο (π.χ. διαφοροποίθςθ είδουσ και τφπου κειμζνων,
τθσ μορφισ και τθσ παρουςίαςθσ των γραμματικϊν περιγραφϊν δεδομζνου
φαινομζνου), λαμβάνοντασ υπόψθ κριτιρια, όπωσ το γλωςςικό / γνωςτικό τουσ
υπόβακρο, το επίπεδο των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων τουσ και τισ προτιμιςεισ ι τα
ενδιαφζροντά τουσ (βάςει τθσ διδακτικισ τεχνικισ του πίνακα επιλογϊν, υπάρχει θ
δυνατότθτα επιλογισ από τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ του κειμενικοφ
είδουσ ι τθσ κεωρθτικισ περιγραφισ που πρόκειται να επεξεργαςτοφν με βάςθ τισ
προτάςεισ ςυγκεκριμζνου πίνακα),
β. διαφοροποίθςθ των δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ εμπλζκονται οι μακθτζσ/-τριεσ μζςω
τθσ προςαρμογισ και τροποποίθςθσ:
− του βακμοφ δυςκολίασ τουσ (δραςτθριότθτεσ διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ),
−

των ρόλων που ανατίκενται ςε ςυγκεκριμζνουσ/-εσ μακθτζσ/-τριεσ ςτο πλαίςιο
ομαδοςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων (βάςει τθσ διδακτικισ τεχνικισ του πίνακα
επιλογϊν, τουσ ρόλουσ που υποδφονται ι τουσ/τισ αποδζκτεσ/-τριεσ του κειμζνου τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

29 |

Νεοελληνική Γλϊςςα Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

είναι δυνατόν να τουσ επιλζξουν και οι ίδιοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ με βάςθ τισ
προτάςεισ ςυγκεκριμζνου πίνακα),
−

του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ διαδοχικά εμπλζκεται κάκε μακθτισ/τρια μζχρι να φτάςει ςτο επικυμθτό επίπεδο (π.χ. ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων
«άγκυρα», μακθτζσ/-τριεσ που χαρακτθρίηονται από υψθλότερθ ικανότθτα ςτθ χριςθ
τθσ πρότυπθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ ι από μεγαλφτερθ ταχφτθτα ωσ προσ τθν
ολοκλιρωςθ μιασ άςκθςθσ / δραςτθριότθτασ είναι δυνατόν να εμπλακοφν ςε
ςυγκεκριμζνο χρόνο ςε περιςςότερεσ δράςεισ, μεγαλφτερθσ δυςκολίασ, ςε ςχζςθ με
άλλουσ/-εσ μακθτζσ/-τριεσ, που κακυςτεροφν να αποκτιςουν τισ επιδιωκόμενεσ
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ βάςει των διδακτικϊν ςτόχων ςε δεδομζνθ ενότθτα), κακϊσ και
του τφπου τθσ δραςτθριότθτασ (π.χ. κλειςτοφ / ανοικτοφ τφπου),

γ. διαφοροποίθςθ τθσ δυςκολίασ του παρεχόμενου υλικοφ ςε ςυνδυαςμό με τθ
διαφοροποίθςθ τθσ μορφισ, του αρικμοφ και του βακμοφ δυςκολίασ των
δραςτθριοτιτων (παράλλθλθ και ςυνδυαςτικι διαβάκμιςθ του βακμοφ δυςκολίασ τόςο
των κειμζνων / κεωρθτικϊν περιγραφϊν όςο και των δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με το
γλωςςικό επίπεδο και τα μακθςιακά χαρακτθριςτικά των μακθτικϊν ομάδων ςτισ
οποίεσ απευκφνονται),
δ. διαφοροποίθςθ των διδακτικϊν ενεργειϊν του/τθσ εκπαιδευτικοφ ςε ό,τι αφορά:
− τον τρόπο και τισ μορφζσ αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν/-τριϊν ςτισ
δραςτθριότθτεσ που εμπλζκονται (π.χ. αναλυτικι ι ολιςτικι και επιγραμματικι,
διατφπωςθ των ςχολίων του/τθσ εκπαιδευτικοφ ανάλογα με τθν ψυχοςφνκεςθ του/τθσ
κάκε μακθτι/-τριασ, διαφοροποίθςθ του τρόπου διόρκωςθσ του λάκουσ του/τθσ κάκε
μακθτι/-τριασ με βάςθ τθν πθγι / αιτία του, κακϊσ θ παραγωγι αντιγραμματικισ
δομισ μπορεί να οφείλεται ςε βιαςφνθ ι απροςεξία, ςε άγνοια του κανόνα, ςε
εφαρμογι αντιςτακμιςτικϊν ςτρατθγικϊν, όπωσ θ υπεργενίκευςθ, ι ςε μεταφορά
δομικοφ ςχιματοσ / κανόνα από άλλθ γλϊςςα προκειμζνου για δίγλωςςουσ/-εσ
μακθτζσ/-τριεσ),
−

τθ διαμόρφωςθ των ομάδων ςτισ ομαδοςυνεργατικζσ δράςεισ (π.χ. διαμόρφωςθ
ευζλικτων ομάδων όςον αφορά τον αρικμό των μακθτϊν/-τριϊν κάκε ομάδασ ι τθν
ομοιογζνεια / ανομοιογζνεια κάκε ομάδασ ωσ προσ τα μακθςιακά χαρακτθριςτικά των
μακθτϊν/-τριϊν / ςυνεργατικι ςυναρμολόγθςθ, δθλαδι διαμόρφωςθ ομάδων
μακθτϊν/-τριϊν οι οποίεσ ςτο πλαίςιο δράςεων αναςχθματίηονται και
αναδιαμορφϊνονται, ϊςτε κάκε νζα ομάδα να περιλαμβάνει μακθτζσ/-τριεσ από
κακεμιά από τισ προθγοφμενεσ, με ςτόχο οι μακθτζσ/-τριεσ ςτο ςφνολό τουσ να
ενθμερϊνονται για τα δεδομζνα που επεξεργάςτθκε θ κάκε ομάδα ξεχωριςτά),

−

τον τρόπο παρουςίαςθσ και εμπζδωςθσ τθσ γνϊςθσ ι ςυντονιςμοφ μιασ
δραςτθριότθτασ ολιςτικοφ τφπου (π.χ. ανακαλυπτικι / επαγωγικι ι παραγωγικι
διδαςκαλία, ζμφαςθ ςτουσ γλωςςικοφσ τφπουσ ι ςτο μινυμα ενόσ κειμζνου),

−

τθ διαμόρφωςθ τθσ τάξθσ (ολομζλεια ι ομαδοςυνεργατικι διδακτικι πρακτικι, διάταξθ
των κρανίων ςε διαφορετικά ςχιματα) και

−

τα περικϊρια επιλογϊν που δίνονται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ (επιλογι κζματοσ,
τφπου δραςτθριότθτασ, ρόλου ςε ομαδοςυνεργατικι δράςθ, δυνατότθτα ςε
δίγλωςςουσ/-εσ μακθτζσ/-τριεσ για επικοινωνία με ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ ςτθν πρϊτθ
τουσ γλϊςςα ςε ςτάδιο προετοιμαςίασ ι αξιολόγθςθσ μιασ δραςτθριότθτασ, π.χ. ςε
προ-ςχεδιαςτικό ι ςτο μετα- ςχεδιαςτικό ςτάδιο μιασ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ,
ανοχι ςτο φαινόμενο εναλλαγισ κωδίκων ι αξιοποίθςθσ τθσ διαγλωςςικότθτασ από
δίγλωςςουσ/-εσ μακθτζσ/-τριεσ ςε επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ ςτισ οποίεσ δεν
επθρεάηεται αρνθτικά θ αποδεκτότθτα του μακθτικοφ λόγου).
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Ο/Η εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να προςαρμόςει και να διαφοροποιιςει τουσ
παράγοντεσ που κακορίηουν τθ δυςκολία ενόσ κειμζνου (π.χ. τθν ζκταςθ, τθν
πολυπλοκότθτα, τθ δομι, τθ ςθματοδότθςι του κ.λπ.). Το ίδιο εφαρμόηεται και ςτθν
περίπτωςθ του κακοριςμοφ του βακμοφ δυςκολίασ των δραςτθριοτιτων (π.χ.
κλειςτόσ/περιοριςτικόσ ι μθ χαρακτιρασ τουσ, απαιτιςεισ, πρωτοτυπία, παροχι πικανϊν
απαντιςεων από τον/τθν εκπαιδευτικό, αρικμόσ αςκιςεων).

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Αν και θ αξιολόγθςθ ωσ διαδικαςία δεν αφορά αποκλειςτικά τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ,
αλλά αναφζρεται και ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ, ςτα διδακτικά βιβλία και το εκπαιδευτικό
υλικό, ςτισ επιλεγμζνεσ δραςτθριότθτεσ και τθ διδακτικι μεκοδολογία, ςτθν παροφςα
ενότθτα θ εςτίαςθ γίνεται ςτθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν.
Μζςω τθσ αξιολόγθςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ο/θ
εκπαιδευτικόσ:
−

Εξετάηει τον βακμό και τθν ποιότθτα τθσ κατάκτθςθσ του γνωςτικοφ περιεχομζνου από
κάκε μακθτι/-τρια ςε ςυγκεκριμζνο διάςτθμα χρόνου.

−

Διαπιςτϊνει τισ ανάγκεσ, τα ενδιαφζροντα, τισ ικανότθτεσ κάκε μακθτι/-τριασ και τισ
δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει.

Η αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν από τον/τθν εκπαιδευτικό επιχειρείται ςε τρία επίπεδα:
−

Διαγνωςτικι αξιολόγθςθ: Ρραγματοποιείται ςτθν αρχι κάκε ςχολικοφ ζτουσ από
τον/τθν εκπαιδευτικό, αν κρικεί ςκόπιμο, και ςυνίςταται ςτθ διερεφνθςθ τθσ
επικοινωνιακισ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν (γλωςςικισ και κειμενικισ ικανότθτασ),
με ςτόχο τθν κατανόθςθ, αφενόσ, του βακμοφ αφομοίωςθσ του διδαχκζντοσ γνωςτικοφ
περιεχομζνου των προθγοφμενων ετϊν και, αφετζρου, τθσ γενικότερθσ γλωςςικισ
επάρκειάσ τουσ, ϊςτε να επιτευχκεί με αποτελεςματικό τρόπο ο προγραμματιςμόσ των
διδακτικϊν παρεμβάςεων.

−

Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ: Ρραγματοποιείται ςε όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ
ςε τζςςερισ μορφζσ (άτυπθ αξιολόγθςθ, τυπικι αξιολόγθςθ, ςυνεχισ αξιολόγθςθ,
αυτοαξιολόγθςθ / ετεροαξιολόγθςθ), οι οποίεσ αναλφονται ςτθ ςυνζχεια τθσ ενότθτασ.

−

Τελικι αξιολόγθςθ: Συνιςτά μορφι τθσ τυπικισ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν όςον
αφορά τθν πρόοδό τουσ ςε χρονικό διάςτθμα τετραμινου ι ςχολικοφ ζτουσ, θ οποία
είναι δυνατόν να πραγματοποιθκεί μζςω γραπτισ δοκιμαςίασ αποτίμθςθσ τθσ προόδου
τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα ι μζςω εργαςίασ διακεματικοφ χαρακτιρα ςε
ατομικό ι ομαδοςυνεργατικό πλαίςιο, ςχεδίου δράςθσ, ομαδοςυνεργατικϊν
δραςτθριοτιτων ολιςτικοφ χαρακτιρα ι μεκόδων εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ.

Οι τζςςερισ μορφζσ τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ είναι οι ακόλουκεσ:
α. Άτυπθ αξιολόγθςθ, μζςω τθσ οποίασ ο/θ εκπαιδευτικόσ ελζγχει τθν απόδοςθ του/τθσ
κάκε μακθτι/-τριασ και τθσ τάξθσ ςυνολικά, δθλαδι παρατθρεί τον βακμό
ανταπόκριςθσ των μακθτϊν/-τριϊν ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, τθ ςυμμετοχι τουσ
και τθ ςτάςθ τουσ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, τισ ικανότθτεσ ι δυςκολίεσ τουσ, με
ςτόχο τθν παροχι κατάλλθλθσ ανατροφοδότθςθσ ςε αυτοφσ/-ζσ ςε ατομικό ι ομαδικό
επίπεδο.
β. Τυπικι αξιολόγθςθ, θ οποία πραγματοποιείται μζςω γραπτϊν δοκιμαςιϊν αποτίμθςθσ
τθσ αφομοίωςθσ του περιεχομζνου ςε ςυγκεκριμζνθ υποενότθτα / ενότθτα / ςφνολο
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ενοτιτων των διδακτικϊν βιβλίων, με ςτόχο τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν
επικοινωνιακι ικανότθτα (γλωςςικι, πραγματολογικι και κειμενικι) του/τθσ κάκε
μακθτι/-τριασ.
γ. Συνεχισ αξιολόγθςθ (άτυπθ και τυπικι), θ οποία πραγματοποιείται ςε όλθ τθ διάρκεια
του ςχολικοφ ζτουσ, με ςτόχο τθν εξζταςθ τθσ πορείασ του/τθσ κάκε μακθτι/-τριασ
ξεχωριςτά και τθσ τάξθσ ςυνολικά (ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεχοφσ αξιολόγθςθσ, κρίνεται
ςκόπιμο να χρθςιμοποιθκοφν ποικίλα εργαλεία κριτικισ επιςκόπθςθσ τθσ προόδου των
μακθτϊν/-τριϊν, όπωσ είναι οι γραπτζσ δοκιμαςίεσ ελζγχου τθσ προόδου τουσ, ο
φάκελοσ εργαςιϊν του/τθσ κάκε μακθτι/-τριασ, οι εργαςίεσ και τα ςχζδια δράςθσ).
δ. Αυτοαξιολόγθςθ / ετεροαξιολόγθςθ, θ οποία αφορά τθν εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν
ςε διαδικαςίεσ αυτοαξιολόγθςθσ, με ςτόχο τθν ανακεϊρθςθ και διόρκωςθ των
κειμζνων τουσ ςτο μεταςυγγραφικό ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ τθσ παραγωγισ λόγου,
αλλά και ετεροαξιολόγθςθσ (αναφζρεται ςτθν κριτικι επιςκόπθςθ κειμζνων των
ςυμμακθτϊν/-τριϊν τουσ). Στόχοσ των δράςεων αυτοαξιολόγθςθσ και
ετεροαξιολόγθςθσ είναι θ εξάςκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν, ϊςτε να λειτουργοφν
αποτελεςματικά ςε πλαίςιο μακθςιακισ αυτονομίασ.
Τα κριτιρια βάςει των οποίων αξιολογοφν, αφενόσ, οι μακθτζσ/-τριεσ τα προφορικά,
γραπτά, ψθφιακά κείμενά τουσ (αυτοαξιολόγθςθ) ι τα κείμενα των ςυμμακθτϊν/-τριϊν
τουσ (ετεροαξιολόγθςθ) ςε μεταςυγγραφικό επίπεδο και, αφετζρου, οι εκπαιδευτικοί τα
κείμενα των μακθτϊν/-τριϊν τουσ είναι τα ακόλουκα:
−

ακρίβεια λόγου (αποφυγι ςφαλμάτων γλωςςικισ ζκφραςθσ): γραμματικότθτα
(ορκότθτα ςχθματιςμοφ των μορφολογικϊν και ςυντακτικϊν δομϊν), ςαφινεια ςτθ
διλωςθ των ςθμαςιακϊν αποχρϊςεων, λεξιλογικι ποικιλία (αποφυγι άςτοχων / μθ
εκφραςτικϊν επαναλιψεων), ορκογραφικι ορκότθτα,

−

αποδεκτότθτα (υφολογικι καταλλθλότθτα): ευςτοχία των μορφολογικϊν, ςυντακτικϊν
και λεξιλογικϊν επιλογϊν του πομποφ ςε ςχζςθ με τισ προκζςεισ του, τουσ αποδζκτεσ
του κειμζνου, το επικοινωνιακό και το κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον, τιρθςθ των
αρχϊν κοινωνικισ δείξθσ (ςυμβάςεισ ευγενείασ), ευχζρεια λόγου / προςπελάςιμο
κείμενο από τον/τθν αναγνϊςτθ/-ςτρια (αποφυγι μακροπερίοδου / πολυπαρενκετικοφ
λόγου),

−

καταλλθλότθτα επιλογισ ςθμειωτικϊν τρόπων (προκειμζνου για ψθφιακά κείμενα):
επιλογι των μθ γλωςςικϊν ςθμειωτικϊν τρόπων (εικόνα, φωτογραφίεσ, ςχζδια /
ςκίτςα, χρϊματα, ςχιματα, διαγράμματα, ιχοι, γραμματοςειρά, εικονίδια / μικρά
πρόςωπα) ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του/τθσ ςχεδιαςτι/-ςτριασ, τουσ/τισ επιςκζπτεσ/πτριεσ και τισ κοινωνικο-ςθμειωτικζσ ςυμβάςεισ τθσ κοινότθτασ,

−

αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των παραγλωςςικϊν και των εξωγλωςςικϊν ςτοιχείων ςτα
προφορικά κείμενα: εφςτοχθ χριςθ του επιτονιςμοφ και των παφςεων, των μορφαςμϊν
και των χειρονομιϊν ςε ςχζςθ με το περιεχόμενο του προφορικοφ κειμζνου,

−

πλθρότθτα / καταλλθλότθτα περιεχομζνου: υψθλι πλθροφορθτικότθτα (επαρκισ
ποςότθτα πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά των δεκτϊν), επιλογι των
κατάλλθλων μαρτυριϊν / τεκμθρίων ςτον επιχειρθματολογικό λόγο ανάλογα με τισ
προκζςεισ του πομποφ, τουσ αποδζκτεσ και τθν περίςταςθ τθσ επικοινωνίασ,
αποτελεςματικι επιλογι των ιςτοριϊν / γεγονότων (ωσ κοινωνικά και πολιτιςμικά
προςδιοριςμζνθσ γνϊςθσ) ςτο αφθγθματικό κείμενο, καταλλθλότθτα επιλογισ των
ενιςχυτικϊν / ςυμπλθρωματικϊν υπερςυνδζςμων ςε ψθφιακό κείμενο,

−

επιτυχισ κειμενικι δομι: ςυνοχι νοθμάτων, ςυνεκτικότθτα / νοθματικι αλλθλουχία,
κειμενικϊν ενοτιτων, κεματικι ςυνεκτικότθτα (αντιςτοιχία των κειμενικϊν
πλθροφοριϊν με το κζμα του κειμζνου), καταλλθλότθτα τθσ δομισ του κειμζνου ςε
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ςχζςθ με το κειμενικό είδοσ, τον κειμενικό τφπο και τον ςκοπό του/τθσ ςυγγραφζα/ζωσ, ομιλθτι/-τριασ, εφκολα προςπελάςιμθ κεματικι δομι των κειμενικϊν προτάςεων
(διάταξθ και ςφνδεςθ γνωςτϊν και νζων πλθροφοριϊν ςε κάκε κειμενικι πρόταςθ),
ευςτοχία ςτθν επιλογι των οργανωτικϊν ςχθμάτων (π.χ. διάταξθ από το γενικό ςτο
ειδικό, διάταξθ των πλθροφοριϊν με ςειρά αφξουςασ ι φκίνουςασ ςπουδαιότθτασ),
−

εφςτοχοσ ςχεδιαςμόσ πολυτροπικοφ / ψθφιακοφ κειμζνου: καταλλθλότθτα τθσ διάταξθσ
των εικόνων, των διαγραμμάτων ι των ςχθμάτων ςε ςχζςθ με το γλωςςικό κείμενο, με
βάςθ τουσ ςτόχουσ και τα ενδιαφζροντα του/τθσ ςχεδιαςτι/-ςτριασ, τουσ αποδζκτεσ
και το περικείμενο, ςαφείσ ενδείξεισ τθσ κατάλλθλθσ αναγνωςτικισ πορείασ (π.χ. από
πάνω προσ τα κάτω, από δεξιά προσ τα αριςτερά, από το κζντρο προσ τθν περιφζρεια,
άλλθ πορεία),

−

τιρθςθ των κανόνων ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ τθσ ςυνομιλίασ, των κανόνων
εναλλαγισ των ρόλων του/τθσ ομιλθτι/-τριασ και του/τθσ ακροατι/-τριασ μεταξφ
ομιλθτι/-τριασ, ςυνομιλθτι/-τριασ, των κανόνων ευγενείασ (ςε ςχζςθ με τισ διακοπζσ),
κατάλλθλθ αξιοποίθςθ του ςυνοχικοφ μθχανιςμοφ τθσ ζλλειψθσ (προκειμζνου για
ςυνομιλιακά κείμενα),

−

επικοινωνιακό πλαίςιο του κειμζνου: επίτευξθ του ςτόχου του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ,
ςαφινεια των απόψεϊν του/τθσ,

−

εμφάνιςθ του κειμζνου (π.χ. αποςτάςεισ, διάςτιχο, ςτοίχιςθ, αποφυγι ςβθςιμάτων και
γραφισ ςτο περικϊριο τθσ ςελίδασ).

Για τθν τυπικι διαμορφωτικι αξιολόγθςθ και τθν τελικι αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν
είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν δφο είδθ δραςτθριοτιτων:
−

δραςτθριότθτεσ αντικειμενικοφ χαρακτιρα: Ρρόκειται για αςκιςεισ κλειςτοφ τφπου
(ελεγχόμενεσ / περιοριςτικζσ αςκιςεισ), ςτισ οποίεσ θ ςωςτι απάντθςθ είναι μία και
αναμενόμενθ (π.χ. αςκιςεισ ςυμπλιρωςθσ κενϊν, αντιςτοίχιςθσ, αντικατάςταςθσ,
πολλαπλισ επιλογισ, διόρκωςθσ ςφαλμάτων, χαρακτθριςμοφ μιασ πρόταςθσ ωσ ορκισ
ι εςφαλμζνθσ, μεταςχθματιςμοφ φράςεων ι προτάςεων, εντοπιςμοφ του λάκουσ, οι
οποίεσ είναι κατάλλθλεσ για τθν εξάςκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν ςτθν αξιοποίθςθ
γραμματικϊν φαινομζνων και του λεξιλογίου και για τθν καλλιζργεια παραγωγικϊν και
προςλθπτικϊν δεξιοτιτων),

−

δραςτθριότθτεσ υποκειμενικοφ χαρακτιρα (ελεφκερεσ δραςτθριότθτεσ): Συνιςτοφν
ανοιχτζσ δραςτθριότθτεσ προςλθπτικοφ και παραγωγικοφ τφπου, το τελικό προϊόν των
οποίων δεν ζχει μία, μοναδικι και αποκλειςτικι εκδοχι.

Η βακμολόγθςθ των γραπτϊν δοκιμαςιϊν ελζγχου τθσ προόδου των μακθτϊν/-τριϊν
και τθσ αφομοίωςθσ ςυγκεκριμζνων γνϊςεων είναι δυνατόν να είναι: ολιςτικι (θ οποία
αφορά το ςφνολο τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ) ι αναλυτικι (θ οποία αφορά ςυγκεκριμζνεσ
πτυχζσ κάκε δραςτθριότθτασ τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ, αντικειμενικισ ι υποκειμενικισ), θ
οποία κα μποροφςε να είναι αρικμθτικι (μζςω βακμολόγθςθσ βάςει κακοριςμζνθσ
αρικμθτικισ κλίμακασ) ι περιγραφικι (μζςω περιγραφισ τθσ επίδοςθσ του/τθσ κάκε
μακθτι/-τριασ με ςυγκεκριμζνεσ διαπιςτϊςεισ / παρατθριςεισ).
Εκτόσ από τισ προαναφερκείςεσ μορφζσ και τισ διαςτάςεισ τθσ αξιολόγθςθσ, οι
οποίεσ ζχουν ςτόχο τθ διαπίςτωςθ των ικανοτιτων και των ελλείψεων των μακθτϊν/-τριϊν
ςε ςχζςθ με τθν επικοινωνιακι ικανότθτά τουσ και τθ χριςθ τθσ γλωςςικισ ποικιλίασ,
κρίνεται απαραίτθτο οι μακθτζσ/-τριεσ να αναπτφξουν μεταγνωςτικι επίγνωςθ. Η
τελευταία αναφζρεται ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, μζςω τθσ
παρακολοφκθςθσ, του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ τθσ εμπλοκισ τουσ ςε όλεσ τισ φάςεισ
και τα ςτάδια των παραγωγικϊν και των προςλθπτικϊν δραςτθριοτιτων, των ακόλουκων
ςτοιχείων:

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

33 |

Νεοελληνική Γλϊςςα Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

α. των δυνατοτιτων και των δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν ςτισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ
των κειμζνων, όπωσ και των πθγϊν των ςυγκεκριμζνων δυςχερειϊν,
β. των μακθςιακϊν ςτιλ που τουσ ταιριάηουν και των προτιμιςεϊν τουσ για ςυγκεκριμζνεσ
μορφζσ διδαςκαλίασ ι δραςτθριοτιτων,
γ. των ςτρατθγικϊν (γνωςιακϊν, κοινωνικϊν, αντιςτακμιςτικϊν, μεταγνωςτικϊν) που
αξιοποιοφν και των διαδικαςιϊν που επιλζγουν ςε ςυγκεκριμζνα ςτάδια τθσ παραγωγισ
και τθσ πρόςλθψθσ κειμζνων (π.χ. ςτο προςυγγραφικό και το μεταςυγγραφικό ςτάδιο
τθσ παραγωγισ κειμζνων ι ςτο προαναγνωςτικό και το κυρίωσ αναγνωςτικό ςτάδιο τθσ
πρόςλθψθσ κειμζνων).
Η μεταγνωςτικι επίγνωςθ ςυνιςτά ουςιαςτικι διαδικαςία αυτογνωςίασ και
αυτοελζγχου ςε ςχζςθ με τισ ατομικζσ διαδικαςίεσ παραγωγισ και κατανόθςθσ
προφορικοφ, γραπτοφ και ψθφιακοφ κειμζνου από κάκε μακθτι/-τρια και αποτελεί
κεμζλιο κάκε διαδικαςίασ αυτοαξιολόγθςθσ.
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Βϋ Μζροσ
Β1. υγκεντρωτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδϊν
Θεματικά Πεδία
Πόροι
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ

Κειμενικοί
τφποι

Σχθματικι
γνϊςθ /
πρόςλθψθ
εκτεταμζνων
κειμζνων
Γραμματικι /
λεξιλόγιο

Σθμειωτικοί
τρόποι

Μετεπικοινωνιακή
επίγνωςη

Κειμενικοί
τφποι

Αϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Αφιγθςθ
Ρεριγραφι
Εξιγθςθ
Επιχειρθματολογία
Οδθγίεσ

Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Αφιγθςθ (μυκοπλαςτικι / ρεαλιςτικι /
ιςτορικι)
Ρεριγραφι (αντικειμενικι / γεγονότοσ)
Εξιγθςθ (ακολουκιακι / παραγοντικι /
ςυνεπαγωγικι)

Επιχειρθματολογία (ζκκεςθ / ςυηιτθςθ)
Οδθγίεσ
Ανάγνωςθ / πρόςλθψθ εκτεταμζνων κειμζνων με ψυχαγωγικό
ενθμερωτικό ςτόχο
Αξιοποίθςθ εκτεταμζνων κειμζνων από άλλα γνωςτικά αντικείμενα
Μζρθ του λόγου /
μορφολογικι
εξειδίκευςθ / κλιτικά
παραδείγματα /
γραμματικζσ
κατθγορίεσ

Ρρόταςθ / είδθ
προτάςεων

Φράςεισ (λειτουργίεσ
φραςτικϊν
ςτοιχείων)

Σθμαςιολογικοί
ρόλοι φραςτικϊν
δομϊν

Λεξιλογικά /
ςθμαςιολογικά /
ετυμολογικά πεδία

Λεξιλογικά /
ςθμαςιολογικά /
ετυμολογικά πεδία

Σχζςεισ ςθμειωτικϊν
τρόπων

όλοσ ςθμειωτικϊν
τρόπων βάςει τθσ
υλικισ υπόςταςισ
του

όλοσ ςθμειωτικϊν
τρόπων βάςει τθσ
υλικισ υπόςταςισ
του

Σχζςεισ ςθμειωτικϊν
τρόπων

Σχζςεισ / λειτουργία
ςθμειωτικϊν τρόπων

Διαφοροποίθςθ
(γλωςςικι / δομικι)
των μορφϊν κάκε
κειμενικοφ τφπου ςε
ςχζςθ με το
περικείμενο και τθν
πρόκεςθ

Διαφοροποίθςθ
(γλωςςικι / δομικι)
των μορφϊν κάκε
κειμενικοφ τφπου ςε
ςχζςθ με το
περικείμενο και τθν
πρόκεςθ

Λειτουργίεσ
φραςτικϊν δομϊν /
ςυντακτικι
εξειδίκευςθ

Γραμματικι
πραγμάτωςθ
ςθμαςιϊν
Λεξιλογικά /
ςθμαςιολογικά /
ετυμολογικά πεδία

Σφνδεςθ
υποςτθρικτικϊν
δεδομζνων ςτθν
επιχειρθματολογία
με τθν πρόκεςθ και
το περικείμενο
Σχθματικι
γνϊςθ

Σφνδεςθ τθσ
επιλογισ
πλθροφοριϊν ςε
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Γραμματικι /
λεξιλόγιο

Ο ρόλοσ των μορφολογικϊν και των
ςυντακτικϊν δομϊν ςτθν αναπαράςταςθ τθσ
πραγματικότθτασ, τθν ανάδειξθ των ςχζςεων
πομποφ-δζκτθ, τθν πραγμάτωςθ τθσ
κειμενικισ ςυνοχισ

δεδομζνο κείμενο με
τον περικείμενο και
τθν πρόκεςθ
Ο ρόλοσ των
μορφολογικϊν και
των ςυντακτικϊν
δομϊν ςτθν
αναπαράςταςθ τθσ
πραγματικότθτασ,
τθν ανάδειξθ των
ςχζςεων πομποφδζκτθ, τθν
πραγμάτωςθ τθσ
κειμενικισ ςυνοχισ
Διαφοροποίθςθ τθσ
πλθροφορίασ

Σθμειωτικοί
τρόποι

Διαδικαςία
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ

Ρρόςλθψθ
προφορικϊν,
γραπτϊν,
ψθφιακϊν
κειμζνων

Ραραγωγι
προφορικϊν,
γραπτϊν,
ψθφιακϊν
κειμζνων

Κατανόθςθ
προφορικϊν,
γραπτϊν, ψθφιακϊν
κειμζνων με
διαφορετικοφσ
αναγνωςτικοφσ
ςτόχουσ
Σφνκεςθ προφορικϊν
κειμζνων
μονολογικϊν και
ςυνομιλιακϊν,
προςχεδιαςμζνων
και μθ
προςχεδιαςμζνων,
διαδραςτικϊν και μθ
διαδραςτικϊν, που
ανικουν ςε
διαφορετικά
κειμενικά είδθ
Σφνκεςθ γραπτϊν
κειμζνων που
ανικουν ςε
διαφορετικά
κειμενικά είδθ

Η λειτουργία των
ςθμειωτικϊν τρόπων
ςε
κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο
Κατανόθςθ / ερμθνεία προφορικϊν,
γραπτϊν, ψθφιακϊν κειμζνων με
διαφορετικοφσ αναγνωςτικοφσ ςτόχουσ

Σφνκεςθ προφορικϊν
κειμζνων,
μονολογικϊν και
ςυνομιλιακϊν,
προςχεδιαςμζνων
και μθ
προςχεδιαςμζνων,
διαδραςτικϊν και μθ
διαδραςτικϊν, που
ανικουν ςε
διαφορετικά
κειμενικά είδθ

Σφνκεςθ
προφορικϊν
κειμζνων
μονολογικϊν και
ςυνομιλιακϊν,
προςχεδιαςμζνων
και μθ
προςχεδιαςμζνων,
διαδραςτικϊν και μθ
διαδραςτικϊν, που
ανικουν ςε
διαφορετικά
κειμενικά είδθ

Σφνκεςθ γραπτϊν
κειμζνων που
ανικουν ςε
διαφορετικά
κειμενικά είδθ

Σφνκεςθ γραπτϊν
κειμζνων που
ανικουν ςε
διαφορετικά
κειμενικά είδθ

Σφνκεςθ ψθφιακϊν /
πολυτροπικϊν
κειμζνων
μονολογικϊν και
ςυνομιλιακϊν,
διαδραςτικϊν και μθ
διαδραςτικϊν, που

Σφνκεςθ ψθφιακϊν /
πολυτροπικϊν
κειμζνων
μονολογικϊν και
ςυνομιλιακϊν,
διαδραςτικϊν και μθ
διαδραςτικϊν, που

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Διαδικαςία
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ

ανικουν ςε
διαφορετικά
κειμενικά είδθ

Μεταςχθματιςμόσ
κειμζνου
ςυγκεκριμζνου
είδουσ ςε κείμενο
διαφορετικοφ
κειμενικοφ είδουσ
Στρατθγικζσ

τάςεισ
για τη
γλωςςική
ποικιλία
και τη
γλωςςική
αλλαγή

ανικουν ςε
διαφορετικά
κειμενικά είδθ

Ανάπτυξθ
ςτάςεων για
τθ γλϊςςα,
τθ γλωςςικι
αλλαγι και
τθ γλωςςικι
ποικιλία

Ραραγωγικζσ και προςλθπτικζσ, γνωςιακζσ, μεταγνωςτικζσ,
αντιςτακμιςτικζσ, κοινωνικζσ / επικοινωνιακζσ
Ανάπτυξθ ςτάςεων
Ανάπτυξθ ςτάςεων για τθ γλϊςςα, τθ
για τθ γλϊςςα, τθ
γλωςςικι αλλαγι και τθ γλωςςικι ποικιλία
γλωςςικι αλλαγι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Β2. Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδϊν
Θεματικά
Πεδία

Πόροι
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ
Ι (κειμενικοί
τφποι)

ΙΙ
(ςχηματική
γνϊςη /
πρόςληψη
εκτεταμζνων
κειμζνων)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Αϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

Κειμενικοί τφποι:
 Αφθγθματικοί
 Ρεριγραφικοί
 Διαδικαςτικοί /
Οδθγίεσ
 Εξθγθματικοί
 Επιχειρθματολογικοί

Ανάγνωςθ εκτεταμζνων
κειμζνων:
 Ενθμερωτικι / μθ
διεξοδικι
 Ψυχαγωγικι
 Ανάγνωςθ για
μακθςιακοφσ
ςκοποφσ

Οι μαθητζσ/-τριεσ να
είναι ςε θζςη:
 Να ανακαλοφν από
τθ μνιμθ τουσ και να
αξιοποιοφν τισ
γλωςςικζσ ςυμβάςεισ
κακενόσ από τουσ
διδαςκόμενουσ
κειμενικοφσ τφπουσ.
 Να ςυνδζουν
βαςικά οργανωτικά
ςχιματα με
ςυγκεκριμζνουσ
κειμενικοφσ τφπουσ
(π.χ. αφιγθςθ με
χρονικό άξονα,
περιγραφι με χωρικό,
επιχειρθματολογία με
τα ςχιματα
φαινόμενο – αίτιο /
παράδειγμα, εξιγθςθ
με το ςχιμα
φαινόμενο –
αιτιολόγθςθ).
 Να χρθςιμοποιοφν
ςυνειδθτά ςτον
κειμενικό ςχεδιαςμό
τθ γνϊςθ τουσ για τισ
δομικζσ ενότθτεσ που
εμφανίηονται
υποχρεωτικά ςε
κακζναν από τουσ
διδαςκόμενουσ
κειμενικοφσ τφπουσ.

 Να εκτιμοφν τον
ρόλο τθσ ανάγνωςθσ
εκτεταμζνων
κειμζνων ςτθ
γενικότερθ ανάπτυξθ
τθσ πνευματικισ, τθσ
αιςκθτικισ και τθσ
κοινωνικισ διάςταςθσ
τθσ προςωπικότθτάσ
τουσ.
 Να ζχουν
διευρφνει τθ
ςχθματικι
(προχπάρχουςα)

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

Οι μαθητζσ/-τριεσ:
 Ραρατθροφν ςε
μακροπραγματολογικι
δραςτθριότθτα τθ δομι
αφθγθματικϊν κειμζνων:
προςανατολιςμόσ (τόποσ,
χρόνοσ, ιρωεσ, γεγονόσ),
χριςθ χρονικοφ άξονα ςτθν
παρουςίαςθ των γεγονότων.
 Σε περιγραφικά κείμενα
εντοπίηουν ςτο πλαίςιο
δραςτθριότθτασ
μακροπραγματολογικοφ
τφπου τον ςτόχο τθσ
περιγραφισ και
υπογραμμίηουν τισ μορφζσ
εξειδίκευςθσ του ονόματοσ
(επίκετα περιγραφικά και
ταξινομικά).
 Σε κείμενα οδθγιϊν
εντοπίηουν τθ ςειρά των
οδθγιϊν, τθν κυριολεξία, τθ
χριςθ δεοντικισ
τροπικότθτασ και το
εξειδικευμζνο λεξιλόγιο.
 Σε εξθγθτικά κείμενα
διακρίνουν τα αίτια ι τα
αποτελζςματα ενόσ
φαινομζνου.
 Στα επιχειρθματολογικά
κείμενα εςτιάηουν ςτον
εντοπιςμό του ιςχυριςμοφ,
των πλθροφοριακϊν
δεδομζνων (προκείμενων /
μαρτυριϊν).
 Ρροβαίνουν ςτθν
ανάγνωςθ εκτεταμζνων
κειμζνων (εκλαϊκευμζνων
άρκρων, απλϊν δοκιμίων,
ερευνϊν, λογοτεχνικϊν
κειμζνων, ταινιϊν,
τραγουδιϊν κ.ά.) εκτόσ
ςχολικοφ χϊρου και είναι ςε
κζςθ να απαντιςουν ςε
ερωτιςεισ, όπωσ:
 Ροιο είναι το κζμα/το
ηιτθμα που πραγματεφεται
το κείμενο;
 Ροια είναι θ κζςθ του/τθσ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

38 |

Νεοελληνική Γλϊςςα Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

ΙΙ
(ςχηματική
γνϊςη /
πρόςληψη
εκτεταμζνων
κειμζνων)

γνϊςθ τουσ (γνϊςθ
για τον κόςμο,
κοινωνικοπολιτιςμικι
γνϊςθ), μζςω τθσ
ανάγνωςθσ
εκτεταμζνων
κειμζνων.

Διακεματικι
προςζγγιςθ:
 Ανάγνωςθ
εκτεταμζνων
κειμζνων ςτο πλαίςιο
τθσ διδαςκαλίασ
άλλων γνωςτικϊν
αντικειμζνων
 Σφνδεςθ των
κειμζνων που
αξιοποιικθκαν ςε
άλλα μακιματα με
κείμενα του
γλωςςικοφ
μακιματοσ

ΙΙΙ (γλωςςικό
ςφςτημα /
λεξιλόγιο /
ςημειωτικοί
τρόποι)

Μορφολογικό –
ςυντακτικό ςφςτθμα:
 Μορφολογικό
ςφςτθμα νζασ
ελλθνικισ (κλίςθ
μερϊν του λόγου,
γραμματικι
εξειδίκευςθ)
 Μορφολογικζσ
κατθγορίεσ των
λεξικϊν τάξεων
(μερϊν του λόγου)
 Σθμαςιολογικζσ
διαςτάςεισ και ρόλοι
των λεξικϊν τάξεων
 Φραςτικζσ δομζσ (π.χ.
ονοματικι φράςθ,

 Να εμπλουτίηουν τθ
ςχθματικι τουσ
γνϊςθ (κεματικι
γνϊςθ) μζςω των
κειμζνων που
μελετοφν ςτα
διάφορα γνωςτικά
αντικείμενα του
Ρρογράμματοσ
Σπουδϊν.
 Να ςυνδζουν το
περιεχόμενο των
εκτεταμζνων
κειμζνων που
διαβάηουν με τα
κείμενα που μελετοφν
ςτα γνωςτικά
αντικείμενα που
διδάςκονται.
 Να ςχθματίηουν
αποτελεςματικά τισ
δομζσ του
μορφολογικοφ και
ςυγκεκριμζνεσ δομζσ
του ςυντακτικοφ
ςυςτιματοσ τθσ
νεοελλθνικισ
γλϊςςασ.
 Να αναγνωρίηουν
και να ςχθματίηουν
κατάλλθλα τισ
μορφολογικζσ δομζσ
και τισ αντίςτοιχεσ
ποικιλίεσ (χαμθλι /
υψθλι ποικιλία, λόγια
ποικιλία).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δθμιουργοφ του απζναντι
ςτο κζμα/ ηιτθμα αυτό;
 Ροια είναι θ δικι ςασ
άποψθ για το κζμα/ηιτθμα
αυτό; Σασ άρεςε ι όχι το
κείμενο; Γιατί; Τι
ςυναιςκιματα ςασ
προκάλεςε; Τι ςασ
πρόςφερε θ ανάγνωςθ /
ακρόαςθ του κειμζνου;
 Θα προτείνατε ςε κάποιον/α ςυμμακθτι/-τριά ςασ να
διαβάςει/να ακοφςει/να
παρακολουκιςει το
κείμενο αυτό; Γιατί;
 Τι μάκατε για τον κόςμο,
για τθν κοινωνία, για τον
πολιτιςμό, για το
ςυγκεκριμζνο κζμα για τον
εαυτό ςασ;
 Λαμβάνουν μζροσ, ςτο
πλαίςιο διάφορων γνωςτικϊν
αντικειμζνων, ςε
δραςτθριότθτεσ ανάγνωςθσ
εκτεταμζνων κειμζνων με
ςυγκεκριμζνεσ αναγνωςτικζσ
οδθγίεσ, οι οποίεσ τίκενται ςε
ςυνεργαςία των κακθγθτϊν/τριϊν των αντικειμζνων
αυτϊν με τον/τθ φιλόλογο.

 Εντοπίηουν και
επεξεργάηονται τουσ
ρθματικοφσ τφπουσ ενόσ
κειμζνου όςον αφορά τθ
διλωςθ του χρόνου και τθ
ρθματικι όψθ (ανακαλυπτικι
δραςτθριότθτα ςτθ φάςθ τθσ
παρουςίαςθσ / φάςθ
ελεγχόμενθσ μετάβαςθσ ςτθ
χριςθ).
 Με αφορμι αφθγθματικό
κείμενο ι απαγορευτικζσ
πινακίδεσ, ςυμβουλεφουν τον
ιρωα τθσ αφιγθςθσ ι ζναν
πολίτθ τι δεν πρζπει να κάνει,
αξιοποιϊντασ τθ γνϊςθ τουσ
για τθν τροπικότθτα (φάςθ
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επικετικι δράςθ,
προκετικι φράςθ)
 Οι φράςεισ ωσ
μθχανιςμοί
ονοματικισ
εξειδίκευςθσ / τα
ςυςτατικά των
φράςεων ωσ
μθχανιςμοί
εξειδίκευςθσ

 Να διακρίνουν τισ
γραμματικζσ από τισ
αντιγραμματικζσ
δομζσ και να είναι ςε
κζςθ να εξθγιςουν
τθν πθγι τθσ
αντιγραμματικότθτασ.
 Να ςυνδζουν τθ
γνϊςθ των
ςθμαςιολογικϊν
διαςτάςεων και των
υποκατθγοριοποιιςεων κάκε λεξικισ
τάξθσ (μζρουσ του
λόγου) με τισ
επικοινωνιακζσ
ανάγκεσ τουσ.
 Να αναγνωρίηουν
τισ ςυντακτικζσ
λειτουργίεσ που
επιτελοφν οι λζξεισ ςε
επίπεδο φράςθσ.
 Να διακρίνουν τισ
ςυντακτικζσ
λειτουργίεσ και τουσ
ςθμαςιολογικοφσ
ρόλουσ οριςμζνων
φράςεων ωσ
ςυςτατικά άλλων
φράςεων.
 Να
αντιλαμβάνονται τθ
μεταγλϊςςα
(ορολογία) που
ςχετίηεται με τισ
λεξικζσ τάξεισ, τισ
ςθμαςιολογικζσ
διαςτάςεισ τουσ και
τισ φραςτικζσ δομζσ.

Λεξιλόγιο:
 Διαςτάςεισ ςθμαςίασ
(π.χ. περιγραφικι,
βιωματικι)
 Σθμαςιολογικό πεδίο
(ςθμαςιολογικζσ
ςχζςεισ, όπωσ
ςυνωνυμία,
αντωνυμία,
υπωνυμία κ.λπ.)
 Λεξιλογικό πεδίο

 Να ζχουν διευρφνει
το λεξιλόγιό τουσ.
 Να αναγνωρίηουν
ςτον λόγο τουσ τισ
διαςτάςεισ τθσ
ςθμαςίασ των λζξεων
των Θεματικϊν
Ρεδίων που
διδάχκθκαν.
 Να αξιοποιοφν ςτον
λόγο τουσ τθ γνϊςθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μετάβαςθσ ςτθ γλωςςικι
χριςθ).
 Συμπλθρϊνουν κενά ςε
κείμενο από το οποίο ζχουν
αφαιρεκεί τα άκλιτα μζρθ του
λόγου και ςτθ ςυνζχεια μζςω
τθσ παρατιρθςθσ των
φράςεων ςτισ οποίεσ αυτά
εντάςςονται ανακαλφπτουν
τθ λειτουργία τουσ (φάςθ
παρουςίαςθσ).
 Σε αποπλαιςιωμζνεσ
περιοριςτικζσ αςκιςεισ
εξαςκοφνται ςτθν εφαρμογι
κανόνων μορφολογίασ (κλίςθ
ονομάτων / ρθμάτων) και
αναγνωρίηουν τισ
περιπτϊςεισ διτυπίασ (φάςθ
ελεγχόμενθσ μετάβαςθσ ςτθ
χριςθ),
 Σε κείμενο που περιζχει ςε
υψθλι ςυχνότθτα τουσ
διδαςκόμενουσ τφπουσ
επιςθμαίνουν και
διορκϊνουν λάκθ (φάςθ
μετάβαςθσ ςτθ χριςθ).
 Διαπιςτϊνουν ςε αυκεντικά
κείμενα ποιεσ δομζσ
ςυνιςτοφν τθν κεφαλι τθσ
ονοματικισ φράςθσ ι τθν
εξειδίκευςι τθσ μζςα από
διαγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ
(π.χ. απαλοιφισ,
υποκατάςταςθσ)
(ανακαλυπτικι δράςθ ςτθ
φάςθ τθσ παρουςίαςθσ).
 Μζςα από παιχνίδια
(πρακτικι εξάςκθςθ) με
κάρτεσ εξαςκοφνται ςτθν
αντιςτοίχιςθ μεταξφ λεξικϊν
τάξεων και ςθμαςιολογικοφ
ρόλου (π.χ. επίκετο / διλωςθ
ποιότθτασ, αξιολόγθςθσ,
επίρρθμα / διλωςθ χρόνου,
τόπου).
 Αςκοφνται ςτθν
αναγνϊριςθ των απλϊν, των
παράγωγων και των
ςφνκετων λζξεων ενόσ
κειμζνου.
 Μζςω ανάλυςθσ
παραδειγμάτων κατανοοφν
τθ λειτουργία των
μθχανιςμϊν δθμιουργίασ
λζξεων και εξοικειϊνονται με
τθ χριςθ των ςχετικϊν όρων
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Μετεπικοινωνιακή
επίγνωςη
(πόροι
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ
και
επικοινωνιακό
/ κοινωνικοπολιτιςμικό
πλαίςιο)
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(οικογζνειεσ λζξεων)
 Ετυμολογικό πεδίο
(παραγωγι, ςφνκεςθ)

των ςθμαςιολογικϊν
ςχζςεων των λζξεων
που ανικουν ςτο
λεξιλόγιο των
Θεματικϊν Ρεδίων
που διδάχτθκαν.
 Να ςυνάγουν τθ
ςθμαςία άγνωςτων
λζξεων βάςει των
μθχανιςμϊν
δθμιουργίασ λζξεων
(παραγωγι,
ςφνκεςθ).

Σθμειωτικοί τρόποι:
 Μθ γλωςςικοί
ςθμειωτικοί τρόποι
(εικόνεσ, ςχιματα,
φωτογραφίεσ, ςκίτςα,
ςφμβολα, ςχζδια,
γραμματοςειρζσ,
χρϊματα, ιχοι)

 Να χρθςιμοποιοφν
ςτθν επικοινωνία
τουσ μθ γλωςςικοφσ
ςθμειωτικοφσ
τρόπουσ, ζχοντασ
κατανοιςει τθν
αλλθλοςυμπλθρωματικι ςχζςθ τουσ με
τουσ γλωςςικοφσ ωσ
προσ τθ δθμιουργία
νοιματοσ.

Γραμματικι και
λεξιλόγιο ςε κειμενικό /
πραγματολογικό
πλαίςιο:
 Λειτουργίεσ των
μορφολογικϊν και
των ςυντακτικϊν
δομϊν ςε
καταςταςιακό και
κοινωνικοπολιτιςμικό
περικείμενο

 Να ςυνδζουν τισ
γλωςςικζσ και τισ
νοθματικζσ επιλογζσ
ενόσ/μιασ ομιλθτι/τριασ, ςυγγραφζα/ζωσ με τθ μορφι τθσ
πραγματικότθτασ που
δθμιουργείται
(δράςεισ / αιςκιςεισ /
ςχζςεισ, μετζχοντεσ,
περικείμενο).
 Να ςυςχετίηουν τισ
γλωςςικζσ επιλογζσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

(ςφνκεςθ, παραγωγι,
ρίηα/κζμα, πρόκθμα,
επίκθμα, πρόςφυμα,
ςυνκετικό).
 Αναγνωρίηουν τισ
ςθμαςιολογικζσ ςχζςεισ
ςυγκεκριμζνων λζξεων ενόσ
κειμζνου.
 Αςκοφνται μζςα από
παραδείγματα γλωςςικισ
χριςθσ (άςκθςθ λεξιλογικισ
επζκταςθσ) ςτον εντοπιςμό
των ςθμαςιϊν μιασ λζξθσ
(πολυςθμία), κακϊσ και ςτο
υφολογικό φορτίο που τθ
χαρακτθρίηει
(ςυνυποδθλωτικι, βιωματικι
ςθμαςία).
 Με αφετθρία ζναν λεξικό
τφπο δθμιουργοφν
αντίςτοιχεσ ομάδεσ λζξεων
ςτο πλαίςιο αςκιςεων
επζκταςθσ λεξιλογίου.
 Ρεριγράφουν ςε γραπτό
κείμενο μια φωτογραφία που
τουσ δίνεται και ςτθ ςυνζχεια
ςυγκρίνουν τουσ δφο τρόπουσ
αναπαράςταςθσ τθσ
πλθροφορίασ (εικόνα γραπτόσ λόγοσ).
 Σε πολυτροπικά κείμενα,
παρατθροφν τθν επιλογι των
ςθμειωτικϊν τρόπων και
εντοπίηουν τθ
ςυμπλθρωματικότθτα
κειμζνου και εικόνασ.
 Συμπλθρϊνουν τα νοιματα
ενόσ κειμζνου με τθ χριςθ μθ
γλωςςικϊν ςθμειωτικϊν
τρόπων (π.χ. ςυμβόλων ι
emoticons για να δθλωκοφν
τα ςυναιςκιματα του/τθσ
πρωταγωνιςτι/-ςτριασ).
 Επιςθμαίνουν ςε
περιγραφικά και
αφθγθματικά κείμενα ςτο
πλαίςιο μικροαναλυτικισ
προςζγγιςθσ:
 επιρριματα / επιρρθματικά
για τθ διλωςθ τθσ χρονικισ
ακολουκίασ και του
τοπικοφ προςανατολιςμοφ,
 τουσ ςθμαςιολογικοφσ
ρόλουσ του δράςτθ και του
δζκτθ ενεργειϊν,
 τθ λειτουργία ςχθμάτων
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Μετεπικοινωνιακή
επίγνωςη
(πόροι
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ
και
επικοινωνιακό
/ κοινωνικοπολιτιςμικό
πλαίςιο)

Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

Ρρόςλθψθ κειμζνων
 Ρροφορικϊν:
 Ρροςχεδιαςμζνων μθ
διαδραςτικϊν ι
περιοριςμζνθσ
διάδραςθσ (π.χ.
ειςιγθςθ,
ανακοίνωςθ, διάλεξθ)
 Ρροςχεδιαςμζνων
ςυνομιλιακϊν (π.χ.
ςυνζντευξθ)
 Μθ
προςχεδιαςμζνων
ςυνομιλιακϊν (π.χ.
ελεφκεροσ διάλογοσ
για ανταλλαγι
πλθροφοριϊν ι
ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων)

των ομιλθτϊν/-τριϊν,
ςυγγραφζων με τθ
δθμιουργία
ςυγκεκριμζνων
κοινωνικϊν /
ιεραρχικϊν ςχζςεων
μεταξφ πομποφ και
δεκτϊν ςε δεδομζνο
περικείμενο.
 Να αξιοποιοφν
ςυνειδθτά ςτον λόγο
τουσ τισ υφολογικζσ
αποχρϊςεισ των
γλωςςικϊν επιλογϊν
ενόσ/μίασ ςυγγραφζα
/ ομιλθτι/-τριασ,
ανάλογα με το
καταςταςιακό /
κοινωνικό πλαίςιο.
 Να εφαρμόηουν
ενςυνείδθτα τουσ
κανόνεσ ςυνομιλίασ,
με βάςθ τισ
ςθμειωτικζσ
ςυμβάςεισ τθσ
επικοινωνίασ ςτο
κοινωνικοπολιτιςμικό
πλαίςιο που ηουν.
 Να αξιοποιοφν
ςτον λόγο τουσ τθ
γνϊςθ των ςυνοχικϊν
μθχανιςμϊν και τθσ
λειτουργίασ τουσ ςε
κειμενικό και
πραγματολογικό
πλαίςιο.
 Να ςυμμετζχουν
επιτυχϊσ ςε
δραςτθριότθτεσ
κατανόθςθσ
προςχεδιαςμζνων και
μθ προςχεδιαςμζνων
προφορικϊν
κειμζνων.
 Να ςυμμετζχουν
αποτελεςματικά ςε
διαδικαςίεσ
εντοπιςμοφ
ςυγκεκριμζνων
πλθροφοριϊν ςε ζνα
προφορικό κείμενο.
 Να εμπλζκονται με
επιτυχία ςε
διαδικαςίεσ
κατανόθςθσ του
ςυνολικοφ νοιματοσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

λόγου, όπωσ θ μεταφορά, θ
παρομοίωςθ και το
αςφνδετο ι το
πολυςφνδετο ςχιμα,
 τθν υφολογικι
διαφοροποίθςθ μεταξφ
ςυγκεκριμζνων
μορφολογικϊν επιλογϊν
του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ,
ομιλθτι/-τριασ
(μακροπραγματολογικι
προςζγγιςθ).
 Διερευνοφν ςε κείμενα τθ
χριςθ και τθ λειτουργία
ςυγκεκριμζνων ςυντακτικϊν
και ςχολιαςτικϊν ςθμείων
ςτίξθσ.

 Εξαςκοφνται ςτθν ακρόαςθ
κειμζνων (π.χ. κείμενο που
διαβάηει μεγαλόφωνα ο/θ
εκπαιδευτικόσ, ςυνζντευξθ,
ομιλία), υλοποιϊντασ ςε
φφλλο εργαςίασ
ςυγκεκριμζνεσ ακροαςτικζσ
οδθγίεσ που ζχει δϊςει ο/θ
εκπαιδευτικόσ (π.χ.
αναφορικά με τισ κφριεσ ιδζεσ
του, τισ γλωςςικζσ επιλογζσ
του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ, τθ
δομι του).
 Σε ςυγκεκριμζνα
προφορικά κείμενα
παρατθροφν και αξιολογοφν
τον τρόπο με τον οποίο τα
ςτοιχεία προςωδίασ /
επιτονιςμοφ, οι παφςεισ και
τα παραγλωςςικά ςτοιχεία
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Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

 Γραπτϊν

 Ψθφιακϊν:
 Ιςτοςελίδων,
ιςτολογίων
 Ρολυτροπικϊν
κειμζνων

ενόσ προφορικοφ
κειμζνου.
 Να αναγνωρίηουν
τθ λειτουργία των
ςτοιχείων προςωδίασ
/ επιτονιςμοφ, των
παφςεων και των
παραγλωςςικϊν
ςτοιχείων ωσ
ςθμειωτικϊν τρόπων.
 Να εμπλζκονται με
αποτελεςματικότθτα ςε αναγνωςτικζσ
δράςεισ με
διαφορετικό
αναγνωςτικό ςκοπό
(εντοπιςμό
πλθροφοριϊν ςε
κείμενο, κατανόθςθ
του περιεχομζνου
του κειμζνου,
ςυναγωγι του
κεματικοφ άξονα
του κειμζνου,
κριτικι επιςκόπθςθ
του περιεχομζνου
του κειμζνου).
 Να κατανοοφν το
περιεχόμενο
γραπτϊν κειμζνων
μζςω τθσ
επεξεργαςίασ των
γλωςςικϊν /
δομικϊν /
νοθματικϊν
επιλογϊν των
ςυγγραφζων τουσ.
 Να αποδϊςουν τα
κφρια ςθμεία του
κειμζνου με μορφι
διαγράμματοσ ι
εννοιολογικοφ
χάρτθ του
περιεχομζνου του.
 Να
αντιλαμβάνονται
τα μθνφματα ενόσ
πολυτροπικοφ
κειμζνου,
αξιοποιϊντασ τθ
ςυνειδθτοποίθςθ
τθσ λειτουργίασ και
των
ςθμαςιολογικϊν
αποχρϊςεων των
μθ γλωςςικϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

«χρωματίηουν» τον λόγο.

 Εντοπίηουν τθν κεντρικι
ιδζα και τθ κζςθ του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ ςε όλο το
κείμενο ι / και ςε τμιματά
του.
 Διαχωρίηουν τισ
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ που
προκφπτουν από τθ μελζτθ
ενόσ κειμζνου από τισ
επουςιϊδεισ, εφαρμόηοντασ
ςυγκεκριμζνα κριτιρια.
 Ραρατθροφν τισ γλωςςικζσ
και δομικζσ επιλογζσ του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ ενόσ
κειμζνου και
προβλθματίηονται για τθ
ςκοπιμότθτα των επιλογϊν
αυτϊν ςε ςχζςθ με άλλεσ
επιλογζσ που είχε ςτθ
διάκεςι του/τθσ, ςτο πλαίςιο
του κυρίωσ αναγνωςτικοφ
ςταδίου.
 Μεταςχθματίηουν το
κείμενο ςε διάγραμμα /
εννοιολογικό χάρτθ με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ (π.χ.
ςυμπλθρϊνουν ζναν χάρτθ
που ζχει προδιαμορφϊςει
ο/θ εκπαιδευτικόσ) ωσ
προςλθπτικι δραςτθριότθτα.

 Ραρατθροφν και
ςχολιάηουν τουσ μθ
γλωςςικοφσ ςθμειωτικοφσ
τρόπουσ ςε ζνα
πολυτροπικό κείμενο.
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Ραραγωγι κειμζνων
 Ρροφορικϊν:
 Ρροςχεδιαςμζνων μθ
διαδραςτικϊν ι
περιοριςμζνθσ
διάδραςθσ (π.χ.
ειςιγθςθ,
ανακοίνωςθ, διάλεξθ)
 Ρροςχεδιαςμζνων
ςυνομιλιακϊν (π.χ.
ςυνζντευξθ)
 Μθ
προςχεδιαςμζνων
ςυνομιλιακϊν (π.χ.
ελεφκεροσ διάλογοσ
για ανταλλαγι
πλθροφοριϊν ι
ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων)









 Γραπτϊν





ςθμειωτικϊν
τρόπων.
Να ςυμμετζχουν
επιτυχϊσ ςε
δραςτθριότθτεσ
παραγωγισ μθ
προςχεδιαςμζνων ι
προςχεδιαςμζνων
προφορικϊν
κειμζνων που
ανικουν ςε
διαφορετικοφσ
κειμενικοφσ τφπουσ,
κειμενικά είδθ και
επικοινωνιακά
ςυμβάντα.
Να επιτελοφν
ποικίλεσ γλωςςικζσ
πράξεισ ςτον
προφορικό λόγο
(π.χ. προτροπι,
ςυμβουλι,
ενθμζρωςθ,
παράπονο,
άρνθςθ).
Να επιλζγουν και
να χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά
ςτον προφορικό
λόγο τουσ
διακζςιμουσ
πόρουσ ςχεδιαςμοφ
κειμενικοφ
νοιματοσ.
Να αξιοποιοφν τα
προςωδιακά και τα
παραγλωςςικά
ςτοιχεία ςτο
πλαίςιο τθσ
παραγωγισ
προφορικϊν
κειμζνων.
Να ςυνκζτουν
γραπτά κείμενα
που ανικουν ςτουσ
διδαςκόμενουσ
κειμενικοφσ τφπουσ
και κειμενικά είδθ.
Να ςυγγράφουν
κείμενα που
διζπονται από
ςυνοχι,
ςυνεκτικότθτα,
αποδεκτότθτα,
υψθλι
πλθροφορθτικότθ-

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Με αφορμι ζναν χάρτθ,
ζνα κείμενο ι ζνα
αντικείμενο (π.χ. μια
θλεκτρικι ςυςκευι, ζνα
παιχνίδι, μία αγγελία, ζνα
ωροςκόπιο, μια
μετεωρολογικι πρόβλεψθ)
παράγουν ςε ηευγάρια ι
ομαδικά μθ προςχεδιαςμζνα
ςυνομιλιακά κείμενα (π.χ.
ανταλλαγι πλθροφοριϊν,
αγορά προϊόντων, ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων ι κζςεων).
 Με αφετθρία λζξεισερεκίςματα ι μια
φωτογραφία / εικόνα (π.χ.
διάςθμου προςϊπου,
διάςθμου ηωγραφικοφ
πίνακα, ενόσ γεγονότοσ τθσ
επικαιρότθτασ), παράγουν
προςχεδιαςμζνα / μθ
διαδραςτικά κείμενα,
κατάλλθλα για ςυγκεκριμζνο
επικοινωνιακό πλαίςιο.
 Ραράγουν ωσ πομποί και
ανταποκρίνονται ωσ δζκτεσ
ςε άμεςεσ και ζμμεςεσ
προφορικζσ γλωςςικζσ
πράξεισ και αναγνωρίηουν το
διαφορετικό προςλεκτικό
αποτζλεςμα που προκφπτει
(π.χ. ςε ό,τι αφορά το
φαινόμενο τθσ ευγζνειασ).
 Μζςω δραματοποίθςθσ
αναδεικνφουν τθ ςυμβολι
των υπερτεμαχιακϊν /
προςωδιακϊν και των
παραγλωςςικϊν ςτοιχείων
ςτθν καταςκευι του
νοιματοσ.
 Συνγράφοντασ κείμενα που
ανικουν ςτουσ
διδαςκόμενουσ κειμενικοφσ
τφπουσ, ςτο ςτάδιο του
προςυγγραφικοφ ςχεδιαςμοφ
απαντοφν ςε ερωτιματα του
τφπου:
 Με ποια γλωςςικά μζςα κα
επιτφχω τον ςτόχο μου ωσ
ςυγγραφζασ;
 Ροια είναι θ δομι του
κειμενικοφ τφπου ςτον
οποίο ανικει το κείμενο;
 Συνκζτοντασ γραπτά
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Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

Στρατθγικζσ:
 Ρροςλθπτικζσ

τα.
 Να οργανϊνουν
αποτελεςματικά τθ
ςυγγραφι των
κειμζνων τουσ ςε
προςυγγραφικό
επίπεδο, με βάςθ
τον επικοινωνιακό
ςκοπό τουσ ωσ
ςυγγραφζων,
τουσ/τισ
αναγνϊςτεσ/-ςτριζσ
τουσ και το πλαίςιο
τθσ κειμενικισ
παραγωγισ.
 Να χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά
ςτα κείμενά τουσ
τουσ διακζςιμουσ
πόρουσ ςχεδιαςμοφ
κειμενικοφ
νοιματοσ.
 Να βελτιϊνουν τθν
πρϊτθ κειμενικι
εκδοχι τουσ ςε
επίπεδο
πλθροφοριϊν,
γλωςςικϊν
επιλογϊν,
κειμενικισ δομισ
και επίτευξθσ
επικοινωνιακϊν
ςτόχων.
 Να εφαρμόηουν
ςτρατθγικζσ
ςυναγωγισ τθσ
ςθμαςίασ
ςυγκεκριμζνθσ λζξθσ
βάςει του
(επικοινωνιακοφ και
κειμενικοφ)
περικειμζνου
(πλαιςίου).
 Να χρθςιμοποιοφν
τα ςυμβατικά και τα
ψθφιακά λεξικά
αποτελεςματικά για
αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν,
αξιοποιϊντασ τθ
λεξικογραφικι τουσ
επίγνωςθ.
 Να ςυνδυάηουν τθ
γλωςςικι με τθ
ςχθματικι τουσ
(προχπάρχουςα)

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κείμενα που ανικουν ςτουσ
διδαςκόμενουσ κειμενικοφσ
τφπουσ, ςτο ςτάδιο τθσ
μεταςυγγραφικισ
ανακεϊρθςθσ του αρχικοφ
κειμζνου ελζγχουν, μεταξφ
άλλων, αν:
 οι γλωςςικζσ επιλογζσ του
κειμζνου αντιςτοιχοφν ςτον
αποδζκτθ του,
 είναι δομικά και γλωςςικά
προςαρμοςμζνο ςτισ
ςυμβάςεισ του κειμενικοφ
είδουσ ςτο οποίο ανικει,
 μπορεί να βελτιωκεί θ
ςυνοχι και θ ςυνεκτικότθτα
ςτο κείμενο.
 Ραράγουν κείμενα που
ανικουν ςε ςυγκεκριμζνο
κειμενικό τφπο και είδοσ,
αναφζρονται ςε
ςυγκεκριμζνο Θεματικό
Ρεδίο, πραγματοποιϊντασ τισ
κατάλλθλεσ επιλογζσ ςε όλα
τα επίπεδα, ϊςτε να
επιτφχουν τον επικοινωνιακό
ςκοπό τουσ ωσ ςυγγραφείσ.

 Συνάγουν τθ ςθμαςία
λζξεων ενόσ κειμζνου, τισ
οποίεσ δε γνωρίηουν με
βεβαιότθτα, βαςιηόμενοι/-εσ
ςτο περικείμενο (με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
διδάςκοντα/-ουςασ, αν κρικεί
ςκόπιμο).
 Εξαςκοφνται ςτθ χριςθ
λεξικϊν, ςυμβατικϊν ι
θλεκτρονικϊν, με ςτόχο τθν
αναηιτθςθ του νοιματοσ
λζξεων, ςυνωνφμων ι
αντωνφμων, εξειδικευμζνων
ςθμαςιϊν κ.λπ.
 Σταδιακά, εξαςκοφνται ςτο
να κρατοφν ςθμειϊςεισ από
τθν ακρόαςθ κειμζνων
εντοπίηοντασ τισ βαςικζσ
ιδζεσ.
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τάςεισ για τισ
γλϊςςεσ και
τισ γλωςςικζσ
ποικιλίεσ
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 Ραραγωγικζσ

Στάςεισ:
 Για τισ γλϊςςεσ

 Για τθ γλωςςικι
μεταβολι

γνϊςθ για τθν
επιτυχι κατανόθςθ
ενόσ κειμζνου.
 Να εφαρμόηουν τισ
ςτρατθγικζσ ςυλλογισ
και ταξινόμθςθσ των
ιδεϊν ςτο
προςυγγραφικό
ςτάδιο τθσ
παραγωγισ κειμζνου
(ιδεοκφελλα,
ανίχνευςθ /
διαχείριςθ
πλθροφορικϊν,
καταςκευι
διαγράμματοσ /
εννοιολογικοφ χάρτθ,
ανταλλαγι απόψεων
με ςυμμακθτζσ/-τριζσ
τουσ, διατφπωςθ
ερωτθμάτων).
 Να ελζγχουν
ςυςτθματικά τθ
διαδικαςία
παραγωγισ κειμζνου
ςε όλα τα ςτάδιά τθσ,
ϊςτε να
ςυνειδθτοποιοφν τισ
ενζργειεσ και τισ
επιλογζσ τουσ.
 Να αξιοποιοφν τισ
μεταςυγγραφικζσ
ςτρατθγικζσ
αξιολόγθςθσ του
κειμζνου τουσ.
 Να χρθςιμοποιοφν
αντιςτακμιςτικζσ
ςτρατθγικζσ για τθν
αντιμετϊπιςθ
δυςκολιϊν ςτο
πλαίςιο τθσ
παραγωγισ κειμζνων.
 Να κεωροφν τισ
γλϊςςεσ ωσ
ςυςτιματα
επικοινωνίασ τα
οποία εξυπθρετοφν
τισ ανάγκεσ των
ομιλθτϊν/-τριϊν
τουσ.

 Να εκτιμοφν τθ
δθμιουργικότθτα
κάκε γλϊςςασ ωσ
βαςικό

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Καταγράφουν αυκόρμθτα
λζξεισ ςχετικζσ με το κζμα
του κειμζνου με τθν τεχνικι
τθσ ιδεοκφελλασ, οι οποίεσ
λειτουργοφν ωσ ερεκίςματα
ανάκλθςθσ ςχετικϊν
γνϊςεων.
 Μελετϊντασ κείμενα,
αποδελτιϊνουν πλθροφορίεσ
και τισ δομοφν ιεραρχικά ςε
διάγραμμα, προκειμζνου ςτθ
ςυνζχεια να τισ αξιοποιιςουν
ωσ πλθροφοριακι φλθ για το
κείμενό τουσ.
 Εξαςκοφνται ςτο να
διαβάηουν προςεκτικά το
κείμενό τουσ μετά τθν
ολοκλιρωςι του, εςτιάηοντασ
ςτα ςθμεία του που μποροφν
να βελτιωκοφν, με ζμφαςθ
ςτθ διόρκωςθ
μορφοςυντακτικϊν και
λεξιλογικϊν ςφαλμάτων.

 Εντοπίηουν ςε κείμενα
λζξεισ και φράςεισ από τθ
γλϊςςα των νζων και
επιχειροφν με τθ βοικεια
του/τθσ εκπαιδευτικοφ να
περιγράψουν τουσ
μθχανιςμοφσ διαμόρφωςισ
τουσ (π.χ. παραγωγι,
ςφμφυρςθ, αλλαγι ςθμαςίασ,
δανειςμόσ από τθν αγγλικι).
 Ραρατθροφν και
προβλθματίηονται μζςα από
παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ
για τθν εξζλιξθ λζξεων ςε

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

46 |
τάςεισ για τισ
γλϊςςεσ και
τισ γλωςςικζσ
ποικιλίεσ

Νεοελληνική Γλϊςςα Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

χαρακτθριςτικό τθσ.
 Να αξιολογοφν τθ
γλωςςικι μεταβολι
ωσ εγγενζσ
χαρακτθριςτικό των
γλωςςϊν, και όχι ωσ
φκορά.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

επίπεδο διαχρονίασ και τθν
αλλαγι τθσ ςθμαςίασ.
 Καταγράφουν νζεσ λζξεισ/
εκφράςεισ που
δθμιουργικθκαν τθν
προθγοφμενθ και τθν
τρζχουςα χρονιά και
προβλθματίηονται για τουσ
λόγουσ δθμιουργίασ τουσ και
για τθ διάρκεια «επιβίωςισ»
τουσ.
 Με αναφορά ςτθ λόγια
ποικιλία, εξετάηουν
περιπτϊςεισ μορφολογικϊν
παραδειγμάτων που
βρίςκονται ςε διαδικαςία
γλωςςικισ μεταβολισ (π.χ.
του ςυνεποφσ / του ςυνεπι,
παράξω / παραγάγω) και
ςυνειδθτοποιοφν, με τθ
βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ, ότι θ
γλωςςικι ποικιλότθτα
αποτελεί προχπόκεςθ για τθν
αλλαγι τθσ γλϊςςασ και όχι
ζνδειξθ φκοράσ ι παρακμισ.
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Θεματικά
Πεδία

Πόροι
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ
Ι (κειμενικοί
τφποι /
κειμενικά
είδη)

ΙΙ
(ςχηματική
γνϊςη /
πρόςληψη

Νεοελληνική Γλϊςςα Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ - Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

Κειμενικοί τφποι:
 Αφθγθματικοί
(ιςτορικζσ
μυκοπλαςτικζσ /
ρεαλιςτικζσ
αφθγιςεισ)
 Ρεριγραφικοί
(περιγραφζσ
αντικειμενικζσ /
γεγονότοσ)
 Διαδικαςτικοί /
Οδθγίεσ
 Εξθγθματικοί
(παραγοντικζσ /
ςυνεπαγωγικζσ
εξθγιςεισ)
 Επιχειρθματολογικοί
(εκκζςεισ)

Ανάγνωςθ εκτεταμζνων
κειμζνων:
 Ενθμερωτικι / μθ
διεξοδικι

Οι μαθήτριεσ/-τριεσ
να είναι ςε θζςη:
 Να ανακαλοφν από
τον γνωςτικό τουσ
εξοπλιςμό τισ
γλωςςικζσ και τισ
ςθμειωτικζσ
ςυμβάςεισ, τισ
υποχρεωτικζσ δομικζσ
ενότθτεσ και τα
οργανωτικά ςχιματα
κακενόσ από τουσ
διδαςκόμενουσ
κειμενικοφσ τφπουσ
ςτο πλαίςιο του
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ.
 Να διερευνοφν τισ
δυνατότθτεσ επιλογισ
των δομικϊν
ενοτιτων που
απαντϊνται
προαιρετικά ςε κάκε
κειμενικό τφπο και
ςτισ μορφζσ του.
 Να αναγνωρίηουν
τισ διαφορζσ
(γλωςςικζσ και
δομικζσ) που
υφίςτανται ανάμεςα
ςτισ μορφζσ των
περιγραφϊν ι ςτισ
μορφζσ των
αφθγιςεων.
 Να μποροφν να
διακρίνουν τισ
μορφζσ των
πλθροφοριακϊν
δεδομζνων και των
μαρτυριϊν που
ενιςχφουν ζναν
ιςχυριςμό ςτον
επιχειρθματολογικό
λόγο (π.χ. γεγονόσ /
παράδειγμα,
ςτατιςτικό ςτοιχείο,
γνϊμθ ειδικοφ).
 Να εκτιμοφν τον
ρόλο τθσ ανάγνωςθσ
ολόκλθρων
εκτεταμζνων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

Οι μαθητζσ/-τριεσ:
 Σε αφθγθματικά κείμενα
εντοπίηουν τον ςτόχο και
ερμθνεφουν τισ νοθματικζσ,
γλωςςικζσ, δομικζσ διαφορζσ
μεταξφ μυκοπλαςτικισ,
ιςτορικισ και ρεαλιςτικισ
αφιγθςθσ (ανακαλυπτικι
δράςθ / φάςθ ςυναγωγισ
των ςυμβάςεων του
κειμενικοφ τφπου).
 Σε εξθγθτικά κείμενα
υπογραμμίηουν τα αίτια ι τα
αποτελζςματα, εντοπίηουν
τθν προχπόκεςθ και τα
ςυμπεράςματα.
 Σε επιχειρθματολογικά
κείμενα, διακρίνουν τα
πλθροφοριακά δεδομζνα
(γεγονότα) από τα τεκμιρια /
μαρτυρίεσ (παραδείγματα,
ςτατιςτικά ςτοιχεία,
επιςτθμονικά δεδομζνα,
αυτόπτθσ μάρτυρασ κ.λπ.).
 Σε πολυτροπικά κείμενα
που ανικουν ςτουσ
κειμενικοφσ τφπουσ τθσ
περιγραφισ, τθσ αφιγθςθσ,
των οδθγιϊν, τθσ εξιγθςθσ
και τθσ επιχειρθματολογίασ,
εντοπίηουν τθ λειτουργία των
ςθμειωτικϊν τρόπων.

 Εμπλζκονται ςτθν
ανάγνωςθ εκτεταμζνων
κειμζνων (εκλαϊκευμζνων
άρκρων, δοκιμίων,
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εκτεταμζνων
κειμζνων)

ΙΙΙ (γλωςςικό
ςφςτημα /
λεξιλόγιο /
ςημειωτικοί
τρόποι)

Νεοελληνική Γλϊςςα Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου
 Για μακθςιακοφσ
ςκοποφσ
 Ψυχαγωγικι

κειμζνων ςτθν
καλλιζργεια όλων των
διαςτάςεων τθσ
προςωπικότθτασ των
μακθτϊν/-τριϊν.
 Να ζχουν
διευρφνει τθ
ςχθματικι
(προχπάρχουςα)
γνϊςθ τουσ, μζςω τθσ
ανάγνωςθσ
εκτεταμζνων
κειμζνων.

Διακεματικι
προςζγγιςθ:
 Ανάγνωςθ
εκτεταμζνων
κειμζνων ςτο πλαίςιο
τθσ διδαςκαλίασ
οριςμζνων γνωςτικϊν
αντικειμζνων
 Σφνδεςθ των
κειμζνων που
αξιοποιικθκαν ςε
άλλα αντικείμενα με
κείμενα του
γλωςςικοφ
μακιματοσ

 Να εμπλουτίηουν
τθ ςχθματικι τουσ
γνϊςθ μζςω των
κειμζνων που
μελετοφν ςτα
διάφορα γνωςτικά
αντικείμενα του
Ρρογράμματοσ
Σπουδϊν.
 Να ςυνδζουν το
περιεχόμενο των
εκτεταμζνων
κειμζνων που
διαβάηουν με τα
κείμενα που μελετοφν
ςτα γνωςτικά
αντικείμενα που
διδάςκονται.
 Να διακρίνουν και
να ανακαλοφν από τθ
γνωςτικι τουσ
παρακατακικθ τισ
δομζσ του
ςυντακτικοφ
ςυςτιματοσ τθσ
νεοελλθνικισ

Μορφολογικό –
ςυντακτικό ςφςτθμα:
 Ρροταςιακζσ δομζσ
 Συντακτικζσ
λειτουργίεσ των
φράςεων /
υποχρεωτικι
εξειδίκευςθ ριματοσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

λογοτεχνικϊν κειμζνων,
ταινιϊν μικροφ μικουσ,
τραγουδιϊν κ.ά.) εκτόσ
ςχολικοφ χϊρου και είναι ςε
κζςθ να απαντιςουν ςε
ερωτιςεισ, όπωσ:
 Ροιο είναι το κζμα/το
ηιτθμα που πραγματεφεται
το κείμενο;
 Ροια είναι θ κζςθ του
δθμιουργοφ του απζναντι
ςτο κζμα/ ηιτθμα αυτό;
 Ροια είναι θ δικι ςασ
άποψθ για το κζμα/ηιτθμα
αυτό; Σασ άρεςε ι όχι το
κείμενο; Γιατί; Τι
ςυναιςκιματα ςασ
προκάλεςε; Τι ςασ
πρόςφερε θ ανάγνωςθ /
ακρόαςθ του κειμζνου;
 Θα προτείνατε ςε κάποιον/α ςυμμακθτι/-τριά ςασ να
διαβάςει/να ακοφςει/να
παρακολουκιςει το
κείμενο αυτό; Γιατί;
 Τι μάκατε για τον κόςμο,
για τθν κοινωνία, για τον
πολιτιςμό, για το
ςυγκεκριμζνο κζμα για τον
εαυτό ςασ;
 Εμπλζκονται, ςτο πλαίςιο
διάφορων γνωςτικϊν
αντικειμζνων, ςε
δραςτθριότθτεσ ανάγνωςθσ
εκτεταμζνων κειμζνων με
ςυγκεκριμζνεσ αναγνωςτικζσ
οδθγίεσ, οι οποίεσ τίκενται ςε
ςυνεργαςία των κακθγθτϊν/τριϊν των αντικειμζνων
αυτϊν με τον/τθ φιλόλογο:
Είναι δυνατόν να
ακολουκιςουν ςχετικζσ
δραςτθριότθτεσ παραγωγισ
γραπτοφ ι προφορικοφ
λόγου.

 Ραρατθροφν ςε κείμενο τθ
λειτουργία τθσ ονοματικισ
φράςθσ ςε ρθματικζσ
φράςεισ με κεφαλι
μεταβατικά ι ςυνδετικά
ριματα και ςυνάγουν
ςυμπεράςματα για τθ
ςυντακτικι λειτουργία τθσ
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ΙΙΙ (γλωςςικό
ςφςτημα /
λεξιλόγιο /
ςημειωτικοί
τρόποι)
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(π.χ. υποκείμενο,
αντικείμενο,
ςυμπλιρωμα)
 Σθμαςιολογικοί ρόλοι
των φράςεων και των
εξαρτθμζνων
προτάςεων (π.χ.
διλωςθ δράςτθ,
δζκτθ, τόπου,
χρόνου)

γλϊςςασ.
 Να ςχθματίηουν τισ
δομζσ που ανικουν
ςτισ λόγιεσ ποικιλίεσ ι
ςτα υποςυςτιματα
τθσ υψθλισ /
επίςθμθσ ποικιλίασ.
 Να διακρίνουν τισ
γραμματικζσ από τισ
αντιγραμματικζσ
δομζσ και να μποροφν
να εξθγιςουν τθν
πθγι τθσ
αντιγραμματικότθτασ.
 Να ςυνδζουν κάκε
φράςθ με
ςυγκεκριμζνεσ
ςυντακτικζσ
λειτουργίεσ ςε
επίπεδο πρόταςθσ.
 Να αναγνωρίηουν
τουσ
ςθμαςιολογικοφσ
ρόλουσ που
λαμβάνουν ςτθν
επικοινωνία οι
φράςεισ ςε κάκε
πρόταςθ ενόσ
κειμζνου.
 Να
αντιλαμβάνονται τθ
μεταγλϊςςα
(ορολογία) που
ςχετίηεται με τισ
ςυντακτικζσ δομζσ, τισ
ςυντακτικζσ
λειτουργίεσ και τισ
ςθμαςιολογικζσ
διαςτάςεισ τουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ανάλογα με τθν περίπτωςθ
(ανακαλυπτικι δράςθ / φάςθ
παρουςίαςθσ).
 Συνδζουν με υπόταξθ
ανεξάρτθτεσ προτάςεισ ενόσ
κειμζνου, ςχολιάηοντασ τθ
διαφορά παρατακτικισ και
υποτακτικισ ςφνδεςθσ (φάςθ
παρουςίαςθσ).
 Με αφορμι μία
φωτογραφία, διατυπϊνουν
προτάςεισ με υποκετικι /
δυνθτικι ζγκλιςθ, ςχετικζσ με
το τοπίο τθσ φωτογραφίασ,
τουσ/τισ πικανοφσ/-ζσ
επιςκζπτεσ/-πτριεσ και
μελετοφν τθ δομι και τθ
λειτουργία τθσ ζγκλιςθσ
(φάςθ παρουςίαςθσ).
 Με αφορμι ζνα
αντικείμενο, διατυπϊνουν
απλζσ ι επαυξθμζνεσ
προτάςεισ ςε ςχζςθ με
τον/τθν κάτοχό του και
αναλφουν τθ δομι τουσ
(φάςθ παρουςίαςθσ),
 Σε δράςθ ελεγχόμενθσ
μετάβαςθσ ςτθ χριςθ τοφσ
ηθτείται να αποκαταςτιςουν
τθν πλθρότθτα κειμζνου από
το οποίο ζχουν αφαιρεκεί οι
ςφνδεςμοι.
 Επιδίδονται ςε παιγνιϊδεισ
δραςτθριότθτεσ
εμπλουτιςμοφ ι περιοριςμοφ
των ονοματικϊν φράςεων
(ΟΦ) κειμζνων: ςτισ πρϊτεσ
καταγράφουν τθ μορφι των
ςυμπλθρωμάτων τθσ ΟΦ και
τθ κζςθ τουσ ςτθν ΟΦ
(φάςεισ παρουςίαςθσ /
ελεγχόμενθσ μετάβαςθσ ςτθ
χριςθ).
 Σε απόςπαςμα από μία
αφιγθςθ, εντοπίηουν τισ
δευτερεφουςεσ / εξαρτθμζνεσ
ςυμπλθρωματικζσ προτάςεισ,
τα ριματα εξάρτθςισ τουσ
και τθ ςυντακτικι λειτουργία
τουσ. Στθ ςυνζχεια
χρθςιμοποιοφν τισ γνϊςεισ
αυτζσ, για να ςυνκζςουν μια
δικι τουσ αφιγθςθ (φάςεισ
παρουςίαςθσ / μετάβαςθσ
ςτθ χριςθ).
 Αντικακιςτοφν τισ
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ΙΙΙ (γλωςςικό
ςφςτημα /
λεξιλόγιο /
ςημειωτικοί
τρόποι)

Λεξιλόγιο:
 Διαςτάςεισ ςθμαςίασ
(π.χ. περιγραφικι,
βιωματικι)
 Σθμαςιολογικό πεδίο
(ςθμαςιολογικζσ
ςχζςεισ, όπωσ
ςυνωνυμία,
αντωνυμία,
υπωνυμία κ.λπ.)
 Λεξιλογικό πεδίο
(οικογζνειεσ λζξεων)
 Ετυμολογικό πεδίο
(παραγωγι, ςφνκεςθ)

 Να ζχουν διευρφνει
το λεξιλόγιό τουσ,
ζχοντασ επεξεργαςτεί
τισ λζξεισ των
Θεματικϊν Ρεδίων
που διδάχτθκαν ωσ
προσ τισ
ςθμαςιολογικζσ
ςχζςεισ τουσ.
 Να αξιοποιοφν ςτον
λόγο τουσ τουσ
μθχανιςμοφσ
δθμιουργίασ λζξεων
(π.χ. παραγωγι,
ςφνκεςθ).
 Να χρθςιμοποιοφν
ςτον λόγο τουσ
ςυμφράςεισ,
πολυλεκτικά ςφνκετα,
παγιωμζνεσ
εκφράςεισ, φραςτικά
ριματα, ιδιωτιςμοφσ.
 Να αξιοποιοφν ςτθν
επικοινωνιακι τουσ
πρακτικι τθ
λεξικογραφικι τουσ
επίγνωςθ (ςυνειδθτι
γνϊςθ τθσ δομισ των
λεξικϊν και των
λθμμάτων για
αποτελεςματικι
αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αναφορικζσ προτάςεισ ενόσ
κειμζνου με εναλλακτικζσ
δομζσ διλωςθσ των ίδιων
λειτουργιϊν, παρατθρϊντασ
τισ διαφορζσ (φάςθ
παρουςίαςθσ).
 Αναδιθγοφνται ςε πλάγιο
λόγο ζνα κόμικ με διάλογο,
με ςτόχο να αξιοποιιςουν
ςτθ γλωςςικι χριςθ τισ
γνϊςεισ τουσ για τθ
μετατροπι του ευκζοσ ςε
πλάγιο λόγο, ςε
παρακεματικό λόγο ι ςε
ελεφκερο πλάγιο λόγο.
 Μζςω επεξεργαςίασ
κειμζνων, αςκοφνται ςτθν
αναγνϊριςθ των απλϊν, των
παράγωγων και των
ςφνκετων λζξεων, κατανοοφν
τθ λειτουργία τθσ παραγωγισ
και τθσ ςφνκεςθσ και
εξοικειϊνονται με τθ χριςθ
των ςχετικϊν όρων (ςφνκεςθ,
παραγωγι, ρίηα/κζμα,
πρόκθμα, επίκθμα,
πρόςφυμα, ςυνκετικό).
 Σε παιγνιϊδθ δράςθ
λεξιλογικισ επζκταςθσ,
ςυνδζουν οριςμοφσ ενόσ
λεξικοφ με ςυγκεκριμζνεσ
λζξεισ.
 Αναγνωρίηουν τισ
ςθμαςιολογικζσ ςχζςεισ των
λζξεων και με αφετθρία ζναν
λεξικό τφπο ςε ζνα κείμενο
δθμιουργοφν αντίςτοιχεσ
ομάδεσ λζξεων ςτο πλαίςιο
άςκθςθσ λεξιλογικισ
επζκταςθσ.
 Σε δραςτθριότθτεσ
λεξιλογικισ επζκταςθσ
αςκοφνται μζςα από
παραδείγματα ςτον
εντοπιςμό των ςθμαςιϊν που
ζχει μια λζξθ (πολυςθμία),
κακϊσ και ςτο υφολογικό
φορτίο που τθ χαρακτθρίηει
(ςυνυποδθλωτικι, βιωματικι
ςθμαςία).
 Μζςω επεξεργαςίασ
περιγραφικϊν κειμζνων,
εμπλουτίηουν το λεξιλόγιό
τουσ με λζξεισ δθλωτικζσ
ιδιοτιτων και αξιολογιςεων.
 Καταγράφουν, ςτο πλαίςιο
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ΙΙΙ (γλωςςικό
ςφςτημα /
λεξιλόγιο /
ςημειωτικοί
τρόποι)

Μετεπικοινωνιακή
επίγνωςη
(πόροι
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ
και
επικοινωνιακό
/ κοινωνικοπολιτιςμικό

Σθμειωτικοί τρόποι:
 Μθ γλωςςικοί
ςθμειωτικοί τρόποι
(εικόνεσ, ςχιματα,
φωτογραφίεσ,
ςφμβολα, ςχζδια,
γραμματοςειρζσ,
χρϊματα, ιχοι)
 Υλικά χαρακτθριςτικά
ςθμειωτικϊν τρόπων
(π.χ. θ υλικι φφςθ
του ιχου διαφζρει
από τθν φλθ τθσ
εικόνασ)

 Να διακρίνουν τθν
αλλθλοςυμπλθρωματικι ςχζςθ που
υφίςταται μεταξφ των
γλωςςικϊν και των μθ
γλωςςικϊν
ςθμειωτικϊν τρόπων
ωσ προσ τθ
δθμιουργία
νοιματοσ.
 Να λαμβάνουν
υπόψθ ςτθν
επικοινωνία τουσ ότι
όλοι οι ςθμειωτικοί
τρόποι είναι δυνατόν
να πραγματϊνουν τισ
ίδιεσ λειτουργίεσ
αλλά με τρόπο
διαφορετικό, λόγω
των διαφορετικϊν
υλικϊν
χαρακτθριςτικϊν
τουσ.

Κειμενικοί τφποι και
επικοινωνιακό πλαίςιο:
 Δομικζσ και
γλωςςικζσ επιλογζσ
ςυγκεκριμζνων
κειμενικϊν τφπων
βάςει του ςτόχου του
πομποφ και του
περικειμζνου
 Λειτουργία κειμζνων

 Να ςυνδζουν τθν
επιλογι των
προαιρετικϊν
δομικϊν ςτοιχείων
(ενοτιτων,
οργανωτικϊν
ςχθμάτων) των
κειμενικϊν τφπων με
τισ προκζςεισ του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αςκιςεων λεξιλογικισ
επζκταςθσ, από κείμενα
μαηικισ κουλτοφρασ γνωςτζσ
ι άγνωςτεσ λζξεισ που
ςχετίηονται με το
περιεχόμενο τθσ διδακτικισ
ενότθτασ, τισ οποίεσ
επεξεργάηονται ςτθν τάξθ με
τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/-τριεσ
και τον/τθν κακθγθτι/-τριά
τουσ (διατφπωςθ οριςμοφ,
εφρεςθ ομορρίηων,
ςυνωνφμων κτλ.).
 Ρεριγράφουν ςε γραπτό
κείμενο μια φωτογραφία που
τουσ δίνεται και ςτθ ςυνζχεια
ςυγκρίνουν και αξιολογοφν
τουσ δφο τρόπουσ
αναπαράςταςθσ τθσ
πλθροφορίασ (εικόνα γραπτόσ λόγοσ).
 Σε πολυτροπικά κείμενα,
παρατθροφν τθν επιλογι των
ςθμειωτικϊν τρόπων και
εντοπίηουν τθ
ςυμπλθρωματικότθτα
κειμζνου και εικόνασ.
 Αντιπαραβάλλουν τθ
λειτουργία των μθ γλωςςικϊν
τρόπων ςε ςυγκεκριμζνο
κείμενο με τθ λειτουργία των
αντίςτοιχων γλωςςικϊν
ςθμειωτικϊν τρόπων που κα
μποροφςαν να τουσ
αντικαταςτιςουν.
 Ρροβαίνουν ςε
ςυμπλιρωςθ του νοιματοσ
ενόσ κειμζνου με τθ χριςθ μθ
γλωςςικϊν ςθμειωτικϊν
τρόπων (π.χ. χριςθ emoticons
για να δθλωκοφν τα
ςυναιςκιματα του/τθσ
πικανοφ/-ισ πρωταγωνιςτι/τριασ ι ςυμβόλων για τθ
διλωςθ κετικϊν ι αρνθτικϊν
εννοιϊν).
 Σε πολυτροπικά κείμενα
που ανικουν ςτουσ τφπουσ
τθσ περιγραφισ και τθσ
εξιγθςθσ αξιολογοφν τθ
λειτουργία των ςθμειωτικϊν
τρόπων και αντικακιςτοφν
κάποιουσ από τουσ
ςθμειωτικοφσ τόπουσ με
άλλουσ, με ςτόχο τθ
μεγαλφτερθ
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ςυγκεκριμζνου
κειμενικοφ τφπου ςε
κακοριςμζνο
περικείμενο

Γραμματικι και
λεξιλόγιο ςε κειμενικό /
πραγματολογικό
πλαίςιο:
 Λειτουργίεσ των
μορφολογικϊν και
των ςυντακτικϊν

τουσ/τισ αποδζκτεσ/τριεσ και το
περικείμενο.
 Να ςυςχετίηουν τθν
υφολογικι
διαφοροποίθςθ των
κειμζνων κάκε
κειμενικοφ τφπου με
το πλαίςιο τθσ
παραγωγισ του.
 Να μποροφν να
εξθγιςουν τουσ
λόγουσ για τουσ
οποίουσ υφίςτανται
οι διαφορζσ (δομικζσ
και γλωςςικζσ)
μεταξφ τθσ
παραδειγματικισ και
τθσ μθ
παραδειγματικισ
αφιγθςθσ.
 Να εξθγοφν τουσ
λόγουσ για τουσ
οποίουσ υφίςτανται
οι διαφορζσ (δομικζσ
και γλωςςικζσ)
μεταξφ τθσ
κατευκυντικισ και τθσ
μθ κατευκυντικισ
περιγραφισ.
 Να ςυνδζουν τθν
επιλογι των
ςτρατθγικϊν πεικοφσ
(επιχείρθμα,
πακοποιία, θκοποιία)
και των
πλθροφοριακϊν
δεδομζνων
(προκείμενων,
μαρτυριϊν) με τουσ
ςκοποφσ του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ και
το πλαίςιο
παραγωγισ του
κειμζνου.
 Να ςυνδζουν κάκε
κειμενικό τφπο με
ςυγκεκριμζνα
κειμενικά είδθ.
 Να ςυνδζουν
πτυχζσ τθσ εξωτερικισ
/ εςωτερικισ
εμπειρίασ (π.χ.
διαδικαςία / δράςθ,
μετζχοντεσ, πλαίςιο)
με ςυγκεκριμζνεσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αποτελεςματικότθτα των
κειμζνων
(μακροπραγματολογικι
προςζγγιςθ).
 Σε εξθγθτικά κείμενα
εντοπίηουν τισ γραμματικζσ
και τισ λεξιλογικζσ επιλογζσ
του πομποφ και τισ ςυνδζουν
με τον επιςτθμονικό λόγο
(μακροπραγματολογικι
προςζγγιςθ).
 Σε κείμενα οδθγιϊν,
ςχολιάηουν τισ λεξιλογικζσ
επιλογζσ του πομποφ ςε
ςχζςθ με τον αποδζκτθ των
οδθγιϊν
(μακροπραγματολογικι
προςζγγιςθ).
 Σε περιγραφικά ι
αφθγθματικά κείμενα,
εντοπίηουν το κζμα τθσ
περιγραφισ ι τθσ αφιγθςθσ,
τον ςτόχο και τθ κζςθ του
πομποφ με βάςθ τισ
λεξιλογικζσ και τισ δομικζσ
επιλογζσ του
(μακροπραγματολογικι
προςζγγιςθ).
 Αναλφουν κείμενα
ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ
είδουσ ςε ςχζςθ με τουσ
κειμενικοφσ τφπουσ που
περιλαμβάνουν.

 Επιςθμαίνουν και
ςχολιάηουν ςε ςυγκεκριμζνα
κείμενα ςτο πλαίςιο τθσ
μικροαναλυτικισ
προςζγγιςθσ:
 τθν επιλογι ζγκλιςθσ,
γραμματικοφ χρόνου,
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(πόροι
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ
και
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/ κοινωνικοπολιτιςμικό
πλαίςιο)
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δομϊν ςε
καταςταςιακό και
κοινωνικό
περικείμενο

επιλογζσ ενόσ/μίασ
ςυγγραφζα/-ζωσ από
τουσ πόρουσ
ςχεδιαςμοφ νοιματοσ
ςε δεδομζνο πλαίςιο.
 Να διακρίνουν τισ
κοινωνικζσ /
ιεραρχικζσ ςχζςεισ
μεταξφ πομποφ δζκτθ, οι οποίεσ
πραγματϊνονται
μζςω τθσ επιλογισ
οριςμζνων δομϊν ι
λζξεων, ςε ςχζςθ με
το επικοινωνιακό και
το κοινωνικό πλαίςιο
(περικείμενο).
 Να αναγνωρίηουν
τον τρόπο με τον
οποίο οι επιλογζσ των
ςυγγραφζων
δθμιουργοφν τθ
ςυναιςκθματικι
εμπλοκι του/τθσ
αναγνϊςτθ/-ςτριασ
ςτο μινυμά τουσ.
 Να αξιοποιοφν
αποτελεςματικά τουσ
κανόνεσ ςυνομιλίασ
(εναλλαγισ
ςυνομιλιακϊν ρόλων
/ διατιρθςθσ κζματοσ
/ ζναρξθσ και
ολοκλιρωςθσ
ςυνομιλίασ).
 Να αναγνωρίηουν
τισ υφολογικζσ
προεκτάςεισ των
γλωςςικϊν επιλογϊν
ενόσ/μίασ ομιλθτι/τριασ, ανάλογα με το
καταςταςιακό και το
κοινωνικό
περικείμενο.
 Να διακρίνουν τθ
λειτουργία των
αξιωμάτων τθσ
ςυνάφειασ και του
τρόπου ςτθν
επικοινωνία
(παραγωγι /
πρόςλθψθ
εκφωνθμάτων) με
ςυγκεκριμζνο δζκτθ.
 Να διακρίνουν τον
ρόλο ςυγκεκριμζνων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

φωνισ και γραμματικοφ
προςϊπου από τον/τθ
ςυγγραφζα, με κριτιριο τθν
αποτελεςματικότθτα του
κειμζνου ςτο καταςταςιακό
πλαίςιο τθσ παραγωγισ
του,
 τθ χριςθ προςωπικισ ι
απρόςωπθσ ςφνταξθσ και
τθ λειτουργία τουσ,
 τθν επιλογι τροπικότθτασ,
του πλθκυντικοφ ευγενείασ
και τθσ χριςθσ
υποκοριςτικϊν ωσ
μθχανιςμϊν ανάδειξθσ τθσ
ςχζςθσ πομποφ και δζκτθ.
 Ραρατθροφν τθ γλωςςικι
πράξθ που πραγματϊνει μια
πρόταςθ ςε δεδομζνο
κείμενο (εκφϊνθμα) και, ςτθ
ςυνζχεια, αξιοποιοφν τισ
γλωςςικζσ πράξεισ αυτζσ ςε
δικά τουσ κειμενικά
παραδείγματα.
 Αναηθτοφν και
επεξεργάηονται τουσ
ςυνοχικοφσ μθχανιςμοφσ ςε
αφθγθματικά, περιγραφικά,
εξθγθτικά και
επιχειρθματολογικά κείμενα
(μικροαναλυτικι
προςζγγιςθ).
 Συγκεντρϊνουν τίτλουσ
κειμζνων από τον Τφπο,
κακϊσ και τίτλουσ βιβλίων,
παρατθροφν τθ δομι τουσ και
ςχολιάηουν τθ λειτουργία
τουσ, όςον αφορά τθν
πρόκλθςθ ςυγκεκριμζνων
προςδοκιϊν από μζρουσ
του/τθσ αναγνϊςτθ/-ςτριασ.
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παραγωγή
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Ρρόςλθψθ κειμζνων
 Ρροφορικϊν:
 Ρροςχεδιαςμζνων μθ
διαδραςτικϊν ι
περιοριςμζνθσ
διάδραςθσ (π.χ.
ειςιγθςθ,
ανακοίνωςθ, διάλεξθ)
 Ρροςχεδιαςμζνων
ςυνομιλιακϊν (π.χ.
ςυνζντευξθ)
 Μθ
προςχεδιαςμζνων
ςυνομιλιακϊν (π.χ.
ελεφκεροσ διάλογοσ
για ανταλλαγι
πλθροφοριϊν ι
ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων)

 Γραπτϊν

γραμματικϊν /
λεξιλογικϊν δομϊν
ωσ μθχανιςμϊν
ςυνοχισ ι δείξθσ ςτον
γραπτό / προφορικό
λόγο.
 Να ςυμμετζχουν
αποτελεςματικά ςε
δραςτθριότθτεσ
κατανόθςθσ και
ερμθνείασ
προςχεδιαςμζνων και
μθ προςχεδιαςμζνων
προφορικϊν
κειμζνων.
 Να εμπλζκονται με
επιτυχία ςε
διαδικαςίεσ
εντοπιςμοφ
πλθροφοριϊν,
ςυναγωγισ του
κεματικοφ άξονα,
κατανόθςθσ του
ςυνολικοφ νοιματοσ
ι κριτικισ
επιςκόπθςθσ του
περιεχομζνου ενόσ
προφορικοφ
κειμζνου.
 Να αναγνωρίηουν
τισ νοθματικζσ
ςυνυποδθλϊςεισ των
προςωδιακϊν /
επιτονικϊν και των
παραγλωςςικϊν
ςτοιχείων, όπωσ και
των παφςεων, ςτθν
προφορικι
επικοινωνία.
 Να αξιολογοφν,
αξιοποιϊντασ τθ
μετεπικοινωνιακι
τουσ επίγνωςθ, τισ
γλωςςικζσ και
δομικζσ επιλογζσ ςε
μθ διαδραςτικά και
ςε ςυνομιλιακά
προφορικά κείμενα,
με άξονα το
περικείμενο και τισ
προκζςεισ των
ομιλθτϊν/-τριϊν.
 Να εμπλζκονται
επιτυχϊσ ςε
αναγνωςτικζσ
δράςεισ με ςκοπό τον

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εξαςκοφνται ςτθν ακρόαςθ
κειμζνων (π.χ. ςυνζντευξθσ,
ομιλίασ / διάλεξθσ, φυςικοφ
διαλόγου), υλοποιϊντασ ςε
φφλλα εργαςίασ τισ
ακροαςτικζσ οδθγίεσ που ζχει
δϊςει ο/θ εκπαιδευτικόσ.
 Σε προφορικά κείμενα,
παρατθροφν τον τρόπο με τον
οποίο τα προςωδιακά /
επιτονικά, τα παραγλωςςικά
ςτοιχεία και οι παφςεισ
ςυμπλθρϊνουν τον λόγο.
 Αξιολογοφν τον βακμό
επίτευξθσ των ςτόχων ενόσ
προφορικοφ (μονολογικοφ ι
διαλογικοφ) κειμζνου,
λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ τισ
γλωςςικζσ, δομικζσ,
υφολογικζσ και νοθματικζσ
επιλογζσ των ομιλθτϊν/τριϊν, τισ προκζςεισ τουσ
κακϊσ και το περικείμενο.
 Αντιπαραβάλλουν και
αξιολογοφν κείμενα ίδιασ
κεματολογίασ από
διαφορετικζσ πθγζσ.

 Εντοπίηουν τθν κεντρικι
ιδζα και τθ κζςθ του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ ςε όλο το
κείμενο ι/και ςε τμιματά
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Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

εντοπιςμό του
κεματικοφ άξονα ι
οριςμζνων
πλθροφοριϊν ςε ζνα
κείμενο, τθν
κατανόθςθ του
περιεχομζνου του
κειμζνου ι τθν
κριτικι του
επιςκόπθςθ.
 Να κατανοοφν και
να ερμθνεφουν το
περιεχόμενο γραπτϊν
κειμζνων, μζςω τθσ
επεξεργαςίασ των
γλωςςικϊν και των
δομικϊν επιλογϊν
των ςυγγραφζων
τουσ.
 Να αξιολογοφν τθν
αποτελεςματικότθτα
των γλωςςικϊν
επιλογϊν του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ ενόσ
κειμζνου, με βάςθ
τθν προκετικότθτά
του, το κειμενικό
είδοσ, το
αναγνωςτικό κοινό
και το επικοινωνιακό
και το κοινωνικό
περικείμενο,
αξιοποιϊντασ τθ
μετεπικοινωνιακι
τουσ επίγνωςθ.
 Να
πραγματοποιοφν
πφκνωςθ, διάγραμμα
ι εννοιολογικό χάρτθ
του περιεχομζνου
ενόσ κειμζνου ωσ
προϊόντα
αποτελεςματικισ
προςλθπτικισ
διαδικαςίασ.
 Ψθφιακϊν:
 Ιςτοςελίδων,
ιςτολογίων
 Ρολυτροπικϊν
κειμζνων

 Να
αντιλαμβάνονται τθ
λειτουργία και τισ
ςθμαςιολογικζσ
αποχρϊςεισ των μθ
γλωςςικϊν
ςθμειωτικϊν τρόπων
ςε ζνα πολυτροπικό
κείμενο.
 Να

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

του.
 Υπογραμμίηουν /
καταγράφουν τισ ςθμαντικζσ
πλθροφορίεσ που
προκφπτουν από το κείμενο,
διαχωρίηοντάσ τεσ από τισ
επουςιϊδεισ.
 Υπογραμμίηουν και
προςπακοφν να
ερμθνεφςουν, ςτο κυρίωσ
αναγνωςτικό ςτάδιο τθσ
διδαςκαλίασ, τισ γλωςςικζσ,
τισ νοθματικζσ και τισ δομικζσ
επιλογζσ του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ ενόσ
κειμζνου, ςε ςχζςθ με τισ
προκζςεισ του/τθσ και το
πλαίςιο παραγωγισ του
κειμζνου.
 Αξιολογοφν τθν
αποτελεςματικότθτα των
πόρων ςχεδιαςμοφ των
νοθμάτων ςυγκεκριμζνου
κειμζνου, λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ διάφορεσ
παραμζτρουσ (κειμενικό
είδοσ, ςτόχοσ του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ, κοινό ςτο
οποίο απευκφνεται) ςτο
πλαίςιο του κυρίωσ
αναγνωςτικοφ ςταδίου.
 Εμπλζκονται ςε διαδικαςίεσ
πφκνωςθσ κειμζνων ι
τμθμάτων κειμζνων, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
διδάςκοντα/-ουςασ και
ςταδιακά χωρίσ αυτιν.
 Μεταςχθματίηουν το
κείμενο ςε διάγραμμα / ςε
εννοιολογικό χάρτθ με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
διδάςκοντα/-ουςασ (π.χ.
ςυμπλθρϊνουν ζναν χάρτθ
που ζχει προδιαμορφϊςει
ο/θ διδάςκων/-ουςα) ωσ
προςλθπτικι δραςτθριότθτα.
 Ραρατθροφν και
αξιολογοφν τουσ μθ
γλωςςικοφσ ςθμειωτικοφσ
τρόπουσ ςε ζνα πολυτροπικό
κείμενο, διαπιςτϊνοντασ τθ
ςχζςθ τουσ με τουσ
γλωςςικοφσ.
 Ραρατθροφν τθν
ενορχιςτρωςθ των
ςθμειωτικϊν πόρων ενόσ
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Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

αντιλαμβάνονται τον
ρόλο των μθ
γλωςςικϊν
ςθμειωτικϊν τρόπων
και τθ ςχζςθ τουσ με
τουσ γλωςςικοφσ ςε
πολυτροπικό κείμενο
(π.χ. ςχζςθ
αλλθλοςυμπλιρωςθσ,
επεξιγθςθσ,
τεκμθρίωςθσ,
πλθροφοριακισ
επζκταςθσ,
διακοςμθτικόσ
ρόλοσ).
 Να επιλζγουν τθ μθ
γραμμικι πορεία
ανάγνωςθσ, θ οποία
ταιριάηει ςε ψθφιακά
κείμενα.

Ραραγωγι κειμζνων
 Ρροφορικϊν :
 Ρροςχεδιαςμζνων μθ
διαδραςτικϊν ι
περιοριςμζνθσ
διάδραςθσ (π.χ.
ειςιγθςθ,
ανακοίνωςθ, διάλεξθ)
 Ρροςχεδιαςμζνων
ςυνομιλιακϊν (π.χ.
ςυνζντευξθ)
 Μθ
προςχεδιαςμζνων
ςυνομιλιακϊν (π.χ.
ελεφκεροσ διάλογοσ
για ανταλλαγι
πλθροφοριϊν ι
ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων)

 Να ςυμμετζχουν ςε
δραςτθριότθτεσ
παραγωγισ μθ
προςχεδιαςμζνων και
προςχεδιαςμζνων
προφορικϊν
κειμζνων που
ανικουν ςε
διαφορετικά
κειμενικά είδθ,
κειμενικοφσ τφπουσ ι
ςυμβάντα λόγου.
 Να οργανϊνουν τον
ςχεδιαςμό
προςχεδιαςμζνων
προφορικϊν
κειμζνων ςτο προομιλθτικό ςτάδιο με
αποτελεςματικό
τρόπο.
 Να χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά ςτον
προφορικό λόγο τουσ
διακζςιμουσ πόρουσ
ςχεδιαςμοφ
νοιματοσ, ςε ςχζςθ
με τισ προκζςεισ
του/τθσ ομιλθτι/τριασ, τα
χαρακτθριςτικά των
ςυνομιλθτϊν/-τριϊν
και το επικοινωνιακό
πλαίςιο.
 Να αξιοποιοφν τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

πολυτροπικοφ κειμζνου και
εξαςκοφνται ςτθν ανάγνωςι
του, επιλζγοντασ
ςυγκεκριμζνο «αναγνωςτικό
μονοπάτι» και
δικαιολογϊντασ τθν επιλογι
τουσ.
 Συγκρίνουν διαφορετικά
πολυτροπικά κείμενα με
παρόμοια κεματολογία ωσ
προσ τθν επιλογι των
ςθμειωτικϊν τρόπων και τον
όλο κειμενικό ςχεδιαςμό.
 Για τθν άντλθςθ
πλθροφοριακοφ υλικοφ ςε
ςχζςθ με κάποιο ηιτθμα,
αξιοποιοφν ψθφιακοφσ
πόρουσ άντλθςθσ
πλθροφοριϊν, αξιολογϊντασ
τουσ ωσ προσ τον επίκαιρο
χαρακτιρα τουσ, τθν
επιςκεψιμότθτά τουσ κ.λπ..
 Με αφετθρία λζξεισερεκίςματα, φωτογραφίεσ,
χάρτεσ, εικόνεσ ι αντικείμενα
ι αυκεντικά κείμενα,
παράγουν μθ
προςχεδιαςμζνα /
ςυνομιλιακά κείμενα ι
προςχεδιαςμζνα / μθ
διαδραςτικά κείμενα,
κατάλλθλα για ςυγκεκριμζνο
επικοινωνιακό πλαίςιο.
 Συμμετζχουν ςε
δραςτθριότθτεσ μίμθςθσ
ρόλων, με ςτόχο τθν
παραγωγι προςχεδιαςμζνου
ι μθ προςχεδιαςμζνου
ςυνομιλιακοφ λόγου.
 Ραρακολουκοφν
παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ
παραγωγισ προφορικοφ
λόγου, ςτισ οποίεσ
παραβιάηονται οι
προβλεπόμενεσ δομικζσ και
γλωςςικζσ ςυμβάςεισ ι οι
κανόνεσ εναλλαγισ
ςυνομιλιακϊν ρόλων,
ςχολιάηοντασ κάκε φορά το
αποτζλεςμα που προκφπτει
τόςο ςε επικοινωνιακό, όςο
και ςε διαπροςωπικό
επίπεδο.
 Συμμετζχουν ςε
δραςτθριότθτεσ προφορικισ
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ι
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Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

 Γραπτϊν

ζλλειψθ και τθ
νοθματικι
επανάλθψθ
(αναλεξικοποίθςθ) ωσ
ςυνοχικοφσ
μθχανιςμοφσ ςτον
προφορικό λόγο.
 Να εφαρμόηουν
τουσ κανόνεσ
εναλλαγισ
ςυνομιλιακϊν ρόλων
ςτον διάλογο, τουσ
κανόνεσ διατιρθςθσ ι
αλλαγισ κζματοσ και
τισ ςυμβάςεισ
ζναρξθσ και
ολοκλιρωςθσ μιασ
ςυνομιλίασ.
 Να αξιοποιοφν
αποτελεςματικά τα
προςωδιακά και τα
παραγλωςςικά
ςτοιχεία ςτο πλαίςιο
τθσ παραγωγισ
προφορικοφ λόγου.
 Να ςυνκζτουν
γραπτά κείμενα με
άξονα ςυγκεκριμζνο
κζμα, που ανικουν
ςτουσ διδαςκόμενουσ
κειμενικοφσ τφπουσ
και κειμενικά είδθ,
ςφμφωνα με τισ
γλωςςικζσ και τισ
δομικζσ ςυμβάςεισ
του κάκε τφπου και
είδουσ.
 Να ςυγγράφουν
κείμενα με ςυνοχι,
ςυνεκτικότθτα,
αποδεκτότθτα, υψθλι
πλθροφορθτικότθτα,
βάςει τθσ
προκετικότθτασ
του/τθσ ςυγγραφζα/ζωσ, τθσ
καταςταςιακότθτασ
και των ςυμβάςεων
διακειμενικότθτασ,
 Να οργανϊνουν
αποτελεςματικά, ςε
προςυγγραφικό
επίπεδο, τθ ςυλλογι
και τθν ταξινόμθςθ
των πλθροφοριϊν,
λαμβάνοντασ υπόψθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ζκφραςθσ ςυναιςκθμάτων,
ςτο πλαίςιο των οποίων
αξιοποιοφν τισ διακζςιμεσ
πθγζσ νοθματικοφ
ςχεδιαςμοφ και τθ
μετεπικοινωνιακι τουσ
επίγνωςθ.

 Σε ατομικό επίπεδο, ςτο
πλαίςιο τθσ ςφνκεςθσ
γραπτϊν κειμζνων που
ανικουν ςτουσ
διδαςκόμενουσ κειμενικοφσ
τφπουσ, εξαςκοφνται ςτον
εντοπιςμό ιδεϊν ςε κείμενα
και ςτθν ταξινόμθςι τουσ
(μζςω διαγράμματοσ ι
εννοιολογικοφ χάρτθ),
ανάλογα με το δομικό ςχιμα
του κειμενικοφ είδουσ ςτο
οποίο ανικει το παραγόμενο
κείμενο, ςτο προςυγγραφικό
ςτάδιο τθσ παραγωγισ λόγου.
 Αξιοποιοφν
ενεργοποιϊντασ τθ
μετεπικοινωνιακι τουσ
επίγνωςθ τισ μορφολογικζσ
δομζσ και το λεξιλόγιο που
ανικουν ςτον επίςθμο /
καλλιεργθμζνο λόγο,
προκειμζνου να ςυνκζςουν
κείμενα που ανικουν ςτο
τυπικό επίπεδο φφουσ.
 Με αφορμι λζξεισερεκίςματα, φωτογραφίεσ,
χάρτεσ, εικόνεσ, αυκεντικά
κείμενα ι αντικείμενα (π.χ.
μια θλεκτρικι ςυςκευι, ζνα
παιχνίδι, μία αγγελία, ζνα
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Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

 Ψθφιακϊν:
 Ιςτοςελίδων,
ιςτολογίων
 Ρολυτροπικϊν
κειμζνων

τον επικοινωνιακό
ςκοπό τουσ, τουσ/τισ
αναγνϊςτεσ/-ςτριζσ
τουσ και το πλαίςιο
τθσ παραγωγισ.
 Να χρθςιμοποιοφν
ςτα κείμενά τουσ τουσ
πόρουσ ςχεδιαςμοφ
νοιματοσ με
αποτελεςματικό
τρόπο, ςε ςχζςθ με
τισ προκζςεισ τουσ, τα
χαρακτθριςτικά των
αναγνωςτϊν/-ςτριϊν,
το κειμενικό είδοσ και
το επικοινωνιακό
πλαίςιο.
 Να παράγουν
κείμενα που
αποτελοφν απάντθςθ
ςε άλλα κείμενα,
επζκταςθ μικρότερων
κειμζνων ι
ςχολιάηουν το
περιεχόμενο άλλων
κειμζνων.
 Να ανακεωροφν
αποτελεςματικά τθν
πρϊτθ κειμενικι
εκδοχι τουσ ςε
επίπεδο
πλθροφοριϊν,
γλωςςικϊν επιλογϊν,
κειμενικισ δομισ και
επίτευξθσ
επικοινωνιακϊν
ςτόχων.
 Να
πραγματοποιοφν
οργάνωςθ τθσ
παραγωγισ
ψθφιακοφ κειμζνου
και ανακεϊρθςθ τθσ
αρχικισ εκδοχισ ενόσ
ψθφιακοφ κειμζνου,
αξιοποιϊντασ τισ
δυνατότθτεσ των
υπολογιςτικϊν
εφαρμογϊν
επεξεργαςίασ
κειμζνου.
 Να επιλζγουν από
τουσ πόρουσ
ςχεδιαςμοφ νοιματοσ
τουσ κατάλλθλουσ
ςθμειωτικοφσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ωροςκόπιο, μια
μετεωρολογικι πρόβλεψθ, τθ
φωτογραφία θκοποιϊν,
εικόνεσ με ηωγραφικοφσ
πίνακεσ) παράγουν κείμενα
που ανικουν ςε
ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ.

 Στο πλαίςιο τθσ ςφνκεςθσ
κειμζνων μζςω ψθφιακοφ
κειμενογράφου, αξιοποιοφν
ςτο μεταςυγγραφικό ςτάδιο
τισ εφαρμογζσ του
επεξεργαςτι κειμζνου και τισ
αντιπαραβάλλουν με τουσ
ςυμβατικοφσ τρόπουσ
αυτοδιόρκωςθσ.
 Στο προςχεδιαςτικό ςτάδιο
τθσ ςφνκεςθσ πολυτροπικοφ
κειμζνου, αναηθτοφν μθ
γλωςςικοφσ ςθμειωτικοφσ
τρόπουσ και αξιολογοφν τθν
αποτελεςματικότθτά τουσ με
βάςθ το επικοινωνιακό
πλαίςιο, τα ενδιαφζροντα
του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ, το
κειμενικό είδοσ και το κοινό
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Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

Στρατθγικζσ:
 Ρροςλθπτικζσ

τρόπουσ και να τουσ
ενορχθςτρϊνουν
αποτελεςματικά, με
βάςθ τισ προκζςεισ
τουσ, τουσ/τισ
επιςκζπτεσ/-πτριεσ
των κειμζνων τουσ, το
περικείμενο και τισ
ςθμειωτικζσ
ςυμβάςεισ τθσ
κοινότθτασ.
 Να ςυμμετζχουν ςε
ςφγχρονεσ και
αςφγχρονεσ μορφζσ
ψθφιακισ
ςυνομιλιακισ
επικοινωνίασ.
 Να εφαρμόηουν
ςτρατθγικζσ
ςυναγωγισ τθσ
ςθμαςίασ
ςυγκεκριμζνθσ λζξθσ
βάςει του
επικοινωνιακοφ και
κειμενικοφ
περικειμζνου ι τθσ
ανάλυςθσ τθσ
μορφολογικισ δομισ
τθσ.
 Να χρθςιμοποιοφν
για τθν αναηιτθςθ τθσ
ςθμαςίασ λζξεων τα
ςυμβατικά και τα
θλεκτρονικά λεξικά,
το διαδίκτυο ι τα
θλεκτρονικά ςϊματα
κειμζνων.
 Να χρθςιμοποιοφν
ςτρατθγικζσ
κατανόθςθσ κειμζνου,
που βαςίηονται ςτθ
ςυςχζτιςθ των
πλθροφοριϊν του με
τισ προχπάρχουςεσ
γνϊςεισ τουσ.
 Να ελζγχουν
ςυςτθματικά τθ
διαδικαςία
πρόςλθψθσ κειμζνου
ςε όλα τα ςτάδιά τθσ,
ϊςτε να
ςυνειδθτοποιοφν τισ
ενζργειεσ και τισ
επιλογζσ τουσ και να
αντιλαμβάνονται τισ
ικανότθτεσ και τισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςτο οποίο απευκφνονται.

 Εξαςκοφνται ςτθ χριςθ
λεξικϊν, ςυμβατικϊν ι
θλεκτρονικϊν, κακϊσ και
θλεκτρονικϊν ςωμάτων
κειμζνων, κατά τθ διάρκεια
τθσ ανάγνωςθσ κειμζνων, για
τον εντοπιςμό των ςθμαςιϊν
άγνωςτων λζξεων ι για τθ
διαπίςτωςθ τθσ
ευκυγράμμιςθσ ενόσ τφπου
του κειμζνου με τθ γλωςςικι
χριςθ.
 Επιςτρατεφουν τισ
προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ
(γλωςςικζσ και ςχθματικζσ)
ςτο πλαίςιο τθσ κατανόθςθσ
και ερμθνείασ ςυγκεκριμζνου
κειμζνου, μζςω ανάκλθςθσ
και καταγραφισ τουσ ςε
προαναγνωςτικό επίπεδο ι
ενεργοποίθςισ τουσ ςε
κυρίωσ αναγνωςτικό.
 Αξιοποιοφν ςτοιχεία του
περικειμζνου που
διευκολφνουν τθν πρόςλθψθ
του κειμζνου (τίτλο,
χρονολογία δθμοςίευςθσ,
δθμιουργό κ.λπ.) ςτο πλαίςιο
του προ-αναγνωςτικοφ
ςταδίου.
 Ρροςαρμόηουν τισ
ςτρατθγικζσ ανάγνωςθσ
ςτουσ αναγνωςτικοφσ
ςτόχουσ (π.χ. ανιχνευτικι /
διαγϊνια ανάγνωςθ για τον
εντοπιςμό πλθροφοριϊν ι
για τθν κατανόθςθ τθσ
κεντρικισ ιδζασ του κειμζνου,
παλινδρομικι ανάγνωςθ για

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

60 |

Νεοελληνική Γλϊςςα Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

 Ραραγωγικζσ

δυςκολίεσ τουσ.
 Να επιλζγουν
προςλθπτικζσ
ςτρατθγικζσ, όπωσ θ
διατφπωςθ
υποκζςεων ι
προςδοκιϊν για το
περιεχόμενο ενόσ
κειμζνου ι τμιματόσ
του και ο ζλεγχοσ των
υποκζςεων ι των
προςδοκιϊν αυτϊν.
 Να αξιοποιοφν τισ
ςτρατθγικζσ τθσ
παλινδρομικισ, τθσ
ανιχνευτικισ ι τθσ
διαγϊνιασ / ταχείασ
ανάγνωςθσ κειμζνου,
ανάλογα με τον
προςλθπτικό ςτόχο.
 Να καταγράφουν τα
κφρια ςθμεία του
κειμζνου, τισ
εντυπϊςεισ ι τα
ςχόλιά τουσ κατά τθ
διάρκεια τθσ
ανάγνωςθσ (π.χ. με
μορφι ςθμείωςθσ ι
διαγράμματοσ).
 Να αξιοποιοφν τθ
ςυνεργαςία με
ςυμμακθτζσ/-τριζσ
τουσ ωσ
επικοινωνιακι
ςτρατθγικι για τθν
επίλυςθ
προβλθμάτων
κατανόθςθσ του
κειμζνου.
 Να αξιοποιοφν τισ
προςυγγραφικζσ
ςτρατθγικζσ ςυλλογισ
και ταξινόμθςθσ
ιδεϊν ςτο πλαίςιο τθσ
παραγωγισ κειμζνου,
όπωσ και τισ
μεταςυγγραφικζσ
ςτρατθγικζσ
αυτοαξιολόγθςθσ του
κειμζνου, με βάςθ το
μακθςιακό τουσ ςτιλ.
 Να ελζγχουν
ςυςτθματικά τθ
διαδικαςία
παραγωγισ κειμζνου
ςε όλα τα ςτάδιά τθσ,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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τθν πλιρθ κατανόθςθ του
κειμζνου, τθν κριτικι
ανάλυςθ λόγου).
 Εξοικειϊνονται με τθν
εφαρμογι ςτρατθγικϊν
ανάγνωςθσ, όπωσ θ
ανάκλθςθ από το γνωςτικό
τουσ δυναμικό κεματικϊν,
κειμενικϊν, κοινωνικϊν και
πολιτιςμικϊν, γνϊςεων, θ
διατφπωςθ υποκζςεων και
προςδοκιϊν ςε
προαναγνωςτικό επίπεδο.
 Συμμετζχουν ςε
ομαδοςυνεργατικζσ δράςεισ
ανάγνωςθσ και κατανόθςθσ
κειμζνου.
 Αναπτφςςουν γραπτϊσ το
κζμα του κειμζνου ωσ μζςο
ανάκλθςθσ των βαςικϊν τουσ
γνϊςεων πριν από τθν
ανάγνωςθ του κειμζνου και,
ςτθ ςυνζχεια, ςυγκρίνουν το
περιεχόμενο του δικοφ τουσ
κειμζνου με το περιεχόμενο
του κειμζνου που
ανάγνωςαν.

 Στο προςυγγραφικό ςτάδιο
τθσ παραγωγισ κειμζνου,
εξαςκοφνται ςτθν εφαρμογι
τθσ τεχνικισ των ερωτιςεων
μερικισ αγνοίασ ωσ μζςου
αναηιτθςθσ ιδεϊν,
αξιολογϊντασ τθ ςε πρακτικό
και ςυναιςκθματικό επίπεδο.
 Εξαςκοφνται ςτθν ταχεία
καταγραφι ιδεϊν ςε ατομικό
επίπεδο ωσ μζςο αναηιτθςθσ
και ταξινόμθςθσ ιδεϊν, και
τθν αξιολογοφν ωσ
προςυγγραφικι ςτρατθγικι.
 Αξιοποιοφν θλεκτρονικά
ςϊματα κειμζνων για τον
ορκογραφικό ζλεγχο, τθ
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Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

τάςεισ για τισ
γλϊςςεσ και
τισ γλωςςικζσ
ποικιλίεσ

Στάςεισ:
 Για τισ γλϊςςεσ

ϊςτε να
ςυνειδθτοποιοφν τισ
ενζργειεσ και τισ
επιλογζσ τουσ.
 Να αξιοποιοφν
αντιςτακμιςτικζσ
ςτρατθγικζσ ςτο
πλαίςιο τθσ
αντιμετϊπιςθσ
προβλθμάτων κατά τθ
διάρκεια τθσ
παραγωγισ κειμζνου.
 Να κεωροφν τισ
γλϊςςεσ ςυςτιματα
επικοινωνίασ που
εξυπθρετοφν τισ
ανάγκεσ των
ομιλθτϊν/-τριϊν
τουσ.

 Για τθ γλωςςικι
μεταβολι

 Να εκτιμοφν τθ
δθμιουργικότθτα ωσ
βαςικό
χαρακτθριςτικό των
γλωςςϊν.
 Να μθν ταυτίηουν
τθ γλωςςικι
μεταβολι με φκορά,
κακϊσ αποτελεί
εγγενζσ
χαρακτθριςτικό των
γλωςςϊν.

 Για τισ γλωςςικζσ
ποικιλίεσ

 Να εκλαμβάνουν
τθν επίςθμθ γλϊςςα
ωσ μια από τισ
γλωςςικζσ ποικιλίεσ
που για λόγουσ
πολιτικοφσ,
ιςτορικοφσ ι
πολιτιςμικοφσ
απζκτθςε ιδιαίτερο
κφροσ.
 Να κεωροφν τθ
γλωςςικι ποικιλία ςε
γεωγραφικό,
κοινωνικό και
υφολογικό επίπεδο
κφριο χαρακτθριςτικό
των γλωςςικϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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γραμματικότθτα
ςυγκεκριμζνου λεξικοφ τφπου
ι δομισ, τθν ακρίβεια τθσ
ςθμαςίασ μιασ λζξθσ, ςτο
πλαίςιο εφαρμογισ και
αξιολόγθςθσ
μεταςυγγραφικϊν
ςτρατθγικϊν.

 Συμμετζχουν ςε παιχνίδια
ρόλων όπου καλοφνται, μζςω
τθσ παντομίμασ, να
εκφράςουν απλζσ ζννοιεσ /
λειτουργίεσ (π.χ. τρϊω) αλλά
και ςφνκετεσ ζννοιεσ (π.χ.
ανθςυχϊ για το πρόβλθμα
υποςιτιςμοφ ςτθν Αφρικι),
ϊςτε να κατανοιςουν τθ
διαφορά τθσ γλϊςςασ από
άλλουσ ςθμειακοφσ τρόπουσ
ςτθ δθμιουργία νοιματοσ.
 Ραρατθροφν τθν εξζλιξθ
λζξεων και τθν αλλαγι τθσ
ςθμαςίασ τουσ ςτον άξονα
τθσ διαχρονίασ και
προβλθματίηονται ςχετικά με
αυτό.
 Καταγράφουν νζεσ λζξεισ /
εκφράςεισ που
δθμιουργικθκαν τθν
προθγοφμενθ και τθν
τρζχουςα χρονιά και
προβλθματίηονται για τουσ
λόγουσ δθμιουργίασ τουσ και
για τθ διάρκεια «επιβίωςισ»
τουσ.
 Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
πλθροφορίεσ για τθ γλωςςοεκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ
του 1976 και για τθν ζννοια
τθσ επίςθμθσ γλϊςςασ και
ακολουκεί ςυηιτθςθ υπό τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ αναφορικά με
τισ πρότυπεσ και μθ πρότυπεσ
ποικιλίεσ.
 Διεξάγουν ζρευνα μικρισ
ζκταςθσ ςτο οικογενειακό /
φιλικό τουσ περιβάλλον με
ςτόχο τον εντοπιςμό
γλωςςικϊν τφπων που
διαφοροποιοφνται από τθν
επίςθμθ γλϊςςα και
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κοινοτιτων.
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προβλθματίηονται για τουσ
λόγουσ και τθν αξία τθσ
διαφοροποίθςθσ αυτισ.
 Με τθ βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
πραγματοποιοφν μελζτεσ
περίπτωςθσ ςε διάφορεσ
γλωςςικζσ κοινότθτεσ,
προκειμζνου να
ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ
ποικιλότθτα είναι εγγενζσ
χαρακτθριςτικό των
γλωςςικϊν ςυςτθμάτων.
 Καταγράφουν,
ομαδοςυνεργατικά, γλωςςικά
δεδομζνα από διαφορετικζσ
γλϊςςεσ ι ποικιλίεσ που
χρθςιμοποιοφνται από
τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/-τριζσ
τουσ και τα ςχολιάηουν ωσ
προσ τθ χριςθ τουσ από
ςυγκεκριμζνεσ γεωγραφικζσ,
κοινωνικζσ ομάδεσ.
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ - Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

Κειμενικοί τφποι:
 Αφθγθματικοί
(ιςτορικζσ
μυκοπλαςτικζσ /
ρεαλιςτικζσ
αφθγιςεισ)
 Ρεριγραφικοί
(αντικειμενικζσ
περιγραφζσ
πραγμάτων /
γεγονότων)
 Διαδικαςτικοί /
οδθγίεσ
 Εξθγθματικοί
(παραγοντικζσ /
ςυνεπαγωγικζσ /
ακολουκιακζσ
εξθγιςεισ)
 Επιχειρθματολογικοί
(εκκζςεισ /
ςυηθτιςεισ)

Οι μαθητζσ/-τριεσ να
είναι ςε θζςη:
 Να ανακαλοφν από
τον γνωςτικό
εξοπλιςμό τουσ τισ
ςθμειωτικζσ /
γλωςςικζσ ςυμβάςεισ
κακεμιάσ από τισ
υποκατθγορίεσ των
κειμενικϊν τφπων.
 Να διακρίνουν τα
οργανωτικά ςχιματα
(π.χ. χρονικόσ /
χωρικόσ άξονασ,
φαινόμενο – αίτιο,
φαινόμενο –
παράδειγμα,
πρόβλθμα – λφςεισ,
αίτιο – αποτζλεςμα)
και τισ δομικζσ
ενότθτεσ που
εμφανίηονται
υποχρεωτικά και
προαιρετικά ςτισ
μορφζσ κάκε
κειμενικοφ τφπου.
 Να αναγνωρίηουν
τισ γλωςςικζσ και τισ
δομικζσ
διαφοροποιιςεισ
ανάμεςα ςτισ
επιμζρουσ μορφζσ
του κάκε κειμενικοφ
τφπου.
 Να διακρίνουν τισ
δομικζσ διαφορζσ
μεταξφ των επιμζρουσ
επιχειρθματολογικϊν
μορφϊν (ζκκεςθσ,
ςυηιτθςθσ).
 Να αναγνωρίηουν
τα διαφορετικά
υποςτθρικτικά
δεδομζνα
(προκείμενεσ) και τισ
μαρτυρίεσ που
ενιςχφουν ζναν
ιςχυριςμό ςτον
επιχειρθματολογικό
λόγο.
 Να ξεχωρίηουν τισ
διαφορετικζσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

Οι μαθητζσ/-τριεσ:
 Μζςω τθσ μελζτθσ
περιγραφικϊν κειμζνων,
επιςθμαίνουν τισ δομικζσ και
τισ γλωςςικζσ διαφορζσ τθσ
αντικειμενικισ περιγραφισ
από τθν κατευκυντικι
(μακροπραγματολογικι
προςζγγιςθ).
 Μζςω τθσ μελζτθσ
αφθγθματικϊν κειμζνων,
επιςθμαίνουν τισ δομικζσ και
τισ γλωςςικζσ διαφορζσ τθσ
ρεαλιςτικισ περιγραφισ από
τθν παραδειγματικι.
 Σε επιχειρθματολογικά
κείμενα εντοπίηουν τον
ιςχυριςμό του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ, τα
υποςτθρικτικά δεδομζνα και
τισ μαρτυρίεσ με τα οποία
υποςτθρίηει τθν άποψι
του/τθσ και το ςυμπζραςμά
του/τθσ, όπωσ και τισ
ςτρατθγικζσ πεικοφσ.
 Σε πολυτροπικά κείμενα
που ανικουν ςε
ςυγκεκριμζνουσ κειμενικοφσ
τφπουσ παρατθροφν και
ςχολιάηουν τθ λειτουργία των
ςθμειωτικϊν τρόπων
δθμιουργίασ νοιματοσ
(μακροπραγματολογικι
προςζγγιςθ).
 Επιχειροφν να ςυνδζςουν
τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων
λεξικϊν / γραμματικϊν
ςτοιχείων με ςυγκεκριμζνα
κειμενικά είδθ
(μικροαναλυτικι
προςζγγιςθ).
 Μζςω τθσ επεξεργαςίασ
κειμζνων, αςκοφνται ςτον
εντοπιςμό και τθν ταξινόμθςθ
των ιδιαίτερων
χαρακτθριςτικϊν των
επιμζρουσ κατθγοριϊν
ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ
τφπου
(μακροπραγματολογικι
προςζγγιςθ).
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Πόροι
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ
Ι (κειμενικοί
τφποι και
κειμενικά
είδη)
ΙΙ
(ςχηματική
γνϊςη /
πρόςληψη
εκτεταμζνων
κειμζνων)

Ανάγνωςθ εκτεταμζνων
κειμζνων:
 Ενθμερωτικι / μθ
διεξοδικι
 Ψυχαγωγικι
 Για μακθςιακοφσ
ςκοποφσ

Διακεματικι
προςζγγιςθ:
 Ανάγνωςθ
εκτεταμζνων
κειμζνων ςτο πλαίςιο
τθσ διδαςκαλίασ
άλλων γνωςτικϊν
αντικειμζνων
 Σφνδεςθ των
κειμζνων που
αξιοποιικθκαν ςε
άλλα αντικείμενα με
κείμενα του

ςτρατθγικζσ πεικοφσ
και να
αντιλαμβάνονται τθ
λειτουργία τουσ ςτο
επιχειρθματολογικό
κείμενο (π.χ.
επιχείρθμα,
πακοποιία,
θκοποιία).
 Να
αντιλαμβάνονται τον
ρόλο τθσ ανάγνωςθσ
εκτεταμζνων
κειμζνων ςτθν
ανάπτυξθ όλων των
πτυχϊν τθσ
προςωπικότθτασ των
μακθτϊν/-τριϊν,
όπωσ και ςτθν
καλλιζργεια τθσ
γλωςςικισ τουσ
επάρκειασ.
 Να ζχουν διευρφνει
τθ ςχθματικι
(προχπάρχουςα)
γνϊςθ τουσ μζςω τθσ
ανάγνωςθσ
ολόκλθρων κειμζνων.

 Να εμπλουτίηουν τθ
ςχθματικι τουσ
γνϊςθ μζςω των
κειμζνων που
μελετοφν ςτα
διάφορα γνωςτικά
αντικείμενα του
Ρρογράμματοσ
Σπουδϊν και να τθ
ςυνδζουν με το
περιεχόμενο των
εκτεταμζνων
κειμζνων που

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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 Μετατρζπουν προφορικά
κείμενα που ανικουν ςε
ςυγκεκριμζνουσ κειμενικοφσ
τφπουσ ςε γραπτά κείμενα
αντίςτοιχων τφπων,
ςυγκρίνοντασ τισ διαφορζσ ωσ
προσ τουσ πόρουσ
καταςκευισ του νοιματοσ.
 Εμπλζκονται ςτθν
ανάγνωςθ / πρόςλθψθ
εκτεταμζνων κειμζνων
(εκλαϊκευμζνων άρκρων,
δοκιμίων, λογοτεχνικϊν
κειμζνων, ταινιϊν μικροφ
μικουσ, τραγουδιϊν κ.ά.)
εκτόσ ςχολικοφ χϊρου και
είναι ςε κζςθ να απαντιςουν
ςε ερωτιςεισ, όπωσ:
 Ροιο είναι το κζμα/το
ηιτθμα που πραγματεφεται
το κείμενο;
 Ροια είναι θ κζςθ του/τθσ
δθμιουργοφ του απζναντι
ςτο κζμα/ ηιτθμα αυτό;
 Ροια είναι θ δικι ςασ
άποψθ για το κζμα/ηιτθμα
αυτό; Σασ άρεςε ι όχι το
κείμενο; Γιατί; Τι
ςυναιςκιματα ςασ
προκάλεςε; Τι ςασ
πρόςφερε θ ανάγνωςθ /
ακρόαςθ του κειμζνου;
 Θα προτείνατε ςε κάποιον/α ςυμμακθτι/-τριά ςασ να
διαβάςει/να ακοφςει/να
παρακολουκιςει το
κείμενο αυτό; Γιατί;
 Τι μάκατε για τον κόςμο,
για τθν κοινωνία, για τον
πολιτιςμό, για το
ςυγκεκριμζνο κζμα, για τον
εαυτό ςασ;
 Εμπλζκονται, ςτο πλαίςιο
διάφορων γνωςτικϊν
αντικειμζνων, ςε
δραςτθριότθτεσ ανάγνωςθσ
εκτεταμζνων κειμζνων με
ςυγκεκριμζνεσ αναγνωςτικζσ
οδθγίεσ, οι οποίεσ τίκενται ςε
ςυνεργαςία των κακθγθτϊν
των αντικειμζνων αυτϊν με
τον/τθ φιλόλογο. Είναι
δυνατόν να ακολουκιςουν
ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ
παραγωγισ γραπτοφ ι
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γλωςςικοφ
μακιματοσ
Μορφολογικό –
ςυντακτικό ςφςτθμα
και λειτουργίεσ:
 Σφνδεςθ των
γραμματικϊν δομϊν
με ςυγκεκριμζνουσ
ςθμαςιολογικοφσ
ρόλουσ (π.χ. διλωςθ
τόπου, χρόνου)

Λεξιλόγιο:
 Διαςτάςεισ ςθμαςίασ
(π.χ. περιγραφικι,
βιωματικι)
 Σθμαςιολογικό πεδίο
(ςθμαςιολογικζσ
ςχζςεισ, όπωσ
ςυνωνυμία,
αντωνυμία,
υπωνυμία κ.λπ.)
 Λεξιλογικό πεδίο
(οικογζνειεσ λζξεων)
 Ετυμολογικό πεδίο
(παραγωγι, ςφνκεςθ)

διαβάηουν ςτο
μάκθμα τθσ γλϊςςασ.
 Να αναγνωρίηουν
τουσ
ςθμαςιολογικοφσ
ρόλουσ που
πραγματϊνουν ςτθν
επικοινωνία οι
φράςεισ ςε κάκε
πρόταςθ ενόσ
κειμζνου.
 Να ςυνδζουν
ςυγκεκριμζνεσ δομζσ
με κακοριςμζνουσ
ςθμαςιολογικοφσ
ρόλουσ τουσ οποίουσ
πραγματϊνουν.
 Να ζχουν διευρφνει
το λεξιλόγιό τουσ,
ζχοντασ επεξεργαςτεί
τισ λζξεισ των
λεξιλογικϊν πεδίων
που διδάςκονται ωσ
προσ τισ
ςθμαςιολογικζσ
ςχζςεισ τουσ.
 Να αξιοποιοφν ςτθν
επικοινωνία τουσ
μθχανιςμοφσ
δθμιουργίασ λζξεων
(παραγωγι,
ςφνκεςθ), ϊςτε να
ανακαλφπτουν και να
μθν απομνθμονεφουν
τισ λεξικζσ ςθμαςίεσ.
 Να χρθςιμοποιοφν
ςτον λόγο τουσ
ςυμφράςεισ,
παγιωμζνεσ
εκφράςεισ,
ιδιωτιςμοφσ,
πολυλεκτικά ςφνκετα,
φραςτικά ριματα.
 Να αξιοποιοφν
λζξεισ από το
προςλθπτικό
λεξιλόγιο (λζξεισ που
κατανοοφν ςτον λόγο)
ςτα κείμενά τουσ,
ϊςτε να τισ
καταςτιςουν τμιμα
του παραγωγικοφ
τουσ λεξιλογίου.
 Να ζχουν
καλλιεργιςει τθ
λεξικογραφικι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

προφορικοφ λόγου.
 Αναγνωρίηουν ςε
προφορικά και γραπτά
κείμενα τουσ τρόπουσ
διλωςθσ του τόπου, του
χρόνου και του τρόπου, και
τουσ αξιοποιοφν ςε
δραςτθριότθτεσ γλωςςικισ
χριςθσ, χρθςιμοποιϊντασ
ονοματικι, επιρρθματικι,
προκετικι φράςθ (φάςεισ
παρουςίαςθσ / μετάβαςθσ
ςτθ γλωςςικι χριςθ).

 Αναγνωρίηουν τισ
ςθμαςιολογικζσ ςχζςεισ των
λζξεων ςε ςυγκεκριμζνο
κείμενο και με αφετθρία ζναν
λεξικό τφπο δθμιουργοφν
αντίςτοιχεσ ομάδεσ λζξεων
ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων
λεξιλογικισ επζκταςθσ.
 Αναγνωρίηουν τθ λεξιλογικά
προςδιοριςμζνθ υφολογικι
διαφοροποίθςθ ςε κείμενα
(επίςθμο / κακθμερινό,
τυπικό / οικείο / ευγενικό,
απρόςωπο / προςωπικό,
ςφνκετο / απλό,
εξειδικευμζνο / εκλαϊκευμζνο
φφοσ).
 Διερευνοφν τα λιμματα
ενόσ λεξικοφ, με ςτόχο τθν
αποτελεςματικι αναηιτθςθ
τθσ ςθμαςίασ φραςτικϊν
ρθμάτων, ιδιωτιςμϊν και
πολυλεκτικϊν ςυνκζτων.
 Αςκοφνται ςτθν
αναγνϊριςθ και αξιοποίθςθ
όλων των πλθροφοριϊν ενόσ
ζντυπου ι ψθφιακοφ λεξικοφ,
κακϊσ και ςτθν αξιοποίθςθ
του διαδικτφου και των
θλεκτρονικϊν ςωμάτων
κειμζνων, για τθν αναηιτθςθ
τθσ ςθμαςίασ των λζξεων.
 Επεξεργάηονται το
λεξιλόγιο κειμζνου,
εντοπίηοντασ ςε αυτό
ςυνϊνυμα, υπϊνυμα,
υπερϊνυμα ι πολυλεκτικά
ςφνκετα ςυγκεκριμζνων
λεξικϊν τφπων.
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ΙΙΙ (γλωςςικό
ςφςτημα /
λεξιλόγιο /
ςημειωτικοί
τρόποι)

επίγνωςθ (ςυνειδθτι
γνϊςθ τθσ δομισ
λεξικϊν και λθμμάτων
για αποτελεςματικι
αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν).

Σθμειωτικοί τρόποι:
 Μθ γλωςςικοί
ςθμειωτικοί τρόποι
(εικόνεσ, ςχιματα,
φωτογραφίεσ,
ςφμβολα, ςχζδια,
γραμματοςειρζσ,
χρϊματα, ιχοι)
 Υλικά χαρακτθριςτικά
ςθμειωτικϊν τρόπων
(π.χ. θ υλικι φφςθ
του ιχου διαφζρει
από τθν φλθ τθσ
εικόνασ)
 Ο ρόλοσ τουσ ςτθ
δθμιουργία νοιματοσ

Μετεπικοινωνιακή
επίγνωςη
(πόροι
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ
και
επικοινωνιακό/
κοινωνικοπολιτιςμικό
πλαίςιο)

Κειμενικοί τφποι και
επικοινωνιακό πλαίςιο:
 Δομικζσ και
γλωςςικζσ επιλογζσ
των κειμενικϊν
τφπων βάςει του
ςτόχου του πομποφ
και του περικειμζνου
 Λειτουργία κειμζνων
ςυγκεκριμζνου
κειμενικοφ τφπου ςε
κακοριςμζνο
περικείμενο

 Να
αντιλαμβάνονται τθν
αλλθλοςυμπλθρωματικι ςχζςθ που
υφίςταται μεταξφ των
γλωςςικϊν και των μθ
γλωςςικϊν
ςθμειωτικϊν τρόπων
ωσ προσ τθ
δθμιουργία
νοιματοσ.
 Να αναγνωρίηουν
τον διαφορετικό
τρόπο καταςκευισ
παρόμοιων νοθμάτων
από διαφορετικοφσ
ςθμειωτικοφσ
πόρουσ, λόγω των
ξεχωριςτϊν υλικϊν
χαρακτθριςτικϊν
τουσ.
 Να δικαιολογοφν
τθν επιλογι
ςυγκεκριμζνων
προαιρετικϊν
δομικϊν ςτοιχείων
(ενοτιτων,
οργανωτικϊν
ςχθμάτων) ςτα είδθ
κάκε κειμενικοφ
τφπου ςε ςχζςθ με
τουσ ςτόχουσ του
πομποφ, τουσ
αποδζκτεσ και το
κοινωνικό /
πολιτιςμικό
περικείμενο.
 Να αναγνωρίηουν
τουσ όρουσ επιλογισ
των μορφϊν πεικοφσ
/ πλθροφοριακϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Σε αποπλαιςιωμζνεσ
αςκιςεισ λεξιλογικισ
επζκταςθσ διακρίνουν τθ
ςθμαςιολογικι διαφορά
μεταξφ πολυλεκτικϊν
ςυνκζτων και ιδιωτιςμϊν.
 Με αφετθρία κείμενο
ςχετικό με τθ χριςθ του
γλωςςικοφ «κϊδικα» των
νζων, καταγράφουν λζξεισφράςεισ του κϊδικα αυτοφ,
τισ οποίεσ αντλοφν από τα
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ,
κακϊσ και τθ ςθμαςία αυτϊν
των λζξεων-φράςεων.
 Ραρατθροφν το
περιεχόμενο μιασ ιςτοςελίδασ
και μετατρζπουν κάποια
κείμενά τθσ ςε γραπτά
κείμενα, αντιπαραβάλλοντασ
τουσ διαφορετικοφσ
ςθμειωτικοφσ τρόπουσ.
 Ετοιμάηουν μια ζντυπθ
πρόςκλθςθ που κα ςταλεί
μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου και μια
ανακοίνωςθ ςτθν εφθμερίδα
του ςχολείου, για να
προςκαλζςουν τουσ γονείσ
και τθν τοπικι κοινωνία να
παρακολουκιςουν τθ γιορτι
λιξθσ του ςχολικοφ ζτουσ.
Στθ ςυνζχεια παρατθροφν ςε
τι διαφζρει ο κάκε
ςθμειωτικόσ τρόποσ από τουσ
άλλουσ και για ποιον λόγο.
 Σε κείμενο ςυγκεκριμζνου
κειμενικοφ είδουσ ι ςυμβάν
λόγου (π.χ. διιγθμα, πολιτικι
ομιλία, άρκρο, δικανικι
αγόρευςθ) αναηθτοφν τουσ
κειμενικοφσ τφπουσ που
ζχουν ενςωματωκεί και
εξθγοφν τθν ενςωμάτωςι
τουσ.
 Σε κείμενο
επιχειρθματολογικοφ τφπου,
επεξεργάηονται τθν επιλογι
των ςτρατθγικϊν πεικοφσ και
των μαρτυριϊν, και ςτθ
ςυνζχεια παράγουν
αντίςτοιχο κείμενο, όπου
αξιοποιοφν τα ςυμπεράςματά
τουσ ςτθν επιλογι των
επιχειρθματολογικϊν μζςων
(μαρτυριϊν, πλθροφοριακϊν
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Μετεπικοινωνιακή
επίγνωςη
(πόροι
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ
και
επικοινωνιακό/
κοινωνικοπολιτιςμικό
πλαίςιο)

Σχθματικι γνϊςθ και
κοινωνικοπολιτιςμικό
πλαίςιο:
 Επιλογι
πλθροφοριϊν και
ιςτοριϊν με βάςθ τθν
προκετικότθτα του
πομποφ, τουσ/τισ
αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ
και το περικείμενο

δεδομζνων /
μαρτυριϊν ςε
επιχειρθματολογικά
κείμενα.
 Να ςυνδζουν τισ
δυνατζσ υφολογικζσ
επιλογζσ ςε κακζνα
κειμενικό τφπο με το
πλαίςιο παραγωγισ
του (καταςταςιακό /
κοινωνικό).
 Να εξθγοφν τουσ
όρουσ επιλογισ
παραδειγματικισ
αφιγθςθσ ι
κατευκυντικισ
περιγραφισ αντί
επιχειρθματολογικοφ
κειμζνου, όπωσ και
τουσ όρουσ επιλογισ
αφιγθςθσ μιασ
διαδικαςίασ αντί
οδθγιϊν.
 Να διακρίνουν τθ
ςχζςθ του κάκε
κειμενικοφ τφπου με
ςυγκεκριμζνα
κειμενικά είδθ.
 Να ςυςχετίηουν τθν
επιλογι και τθν
απόκρυψθ
πλθροφοριϊν ςε ζνα
κείμενο με τουσ
επικοινωνιακοφσ
ςτόχουσ του/τθσ
ομιλθτι/-τριασ ι
ςυγγραφζα/-ζωσ,
τουσ/τισ
αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ
και το επικοινωνιακό/
κοινωνικοπολιτιςμικό
περικείμενο.
 Να αξιοποιοφν τα
αξιϊματα τθσ
ποςότθτασ και τθσ
ποιότθτασ ςτθν
παραγωγι και τθν
πρόςλθψθ κειμζνων
ςε ςχζςθ με το
πλαίςιο παραγωγισ
των κειμζνων αυτϊν.
 Να ερμθνεφουν τθν
επιλογι
κοινωνικοπολιτιςμικά
προςδιοριςμζνων
ιςτοριϊν ςε ζνα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δεδομζνων).
 Μεταςχθματίηουν
κατευκυντικι περιγραφι ςε
επιχειρθματολογικό κείμενο
και ςτθ ςυνζχεια
επεξεργάηονται τισ διαφορζσ
τουσ ωσ προσ τθν επίτευξθ
των επικοινωνιακϊν ςτόχων
(τθν προςλεκτικι ιςχφ του).

 Σε αφθγθματικό κείμενο
εντοπίηουν και προςπακοφν
να δικαιολογιςουν τθν
επιλογι των
κοινωνικοπολιτιςμικά
προςδιοριςμζνων ιςτοριϊν
με βάςθ τισ προκζςεισ
του/τθσ ςυγγραφζα/-ζωσ του
και το ιςτορικό / αξιακό
πλαίςιο παραγωγισ του.
 Μζςα από ςφγκριςθ
δθμοςιογραφικϊν άρκρων
διαπιςτϊνουν ποιεσ ειδιςεισ
προβάλλονται και ποιεσ
αποςιωπϊνται ςε κάκε
άρκρο και εξθγοφν τουσ
λόγουσ τθσ αποςιϊπθςθσ ςε
κάκε περίπτωςθ.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

68 |
Μετεπικοινωνιακή
επίγνωςη
(πόροι
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ
και
επικοινωνιακό/
κοινωνικοπολιτιςμικό
πλαίςιο)

Νεοελληνική Γλϊςςα Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Γραμματικι και
λεξιλόγιο ςε κειμενικό /
πραγματολογικό
πλαίςιο:
 Λειτουργίεσ των
μορφολογικϊν και
των ςυντακτικϊν
δομϊν ςε
καταςταςιακό και
κοινωνικοπολιτιςμικό
περικείμενο
(κοινωνικό /
επικοινωνιακό πεδίο,
ςχζςεισ / νοοτροπία
ςυνομιλθτϊν/-τριϊν)

κείμενο με βάςθ τουσ
ςτόχουσ του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ ι
ομιλθτι/-τριασ και
του πλαιςίου
παραγωγισ του
κειμζνου.
 Να ςυνδζουν τθν
αναπαράςταςθ τθσ
εμπειρίασ ωσ
διαδικαςίασ (π.χ.
δράςθσ, ςυςχετιςμοφ,
ςκζψθσ) με
μετζχοντεσ (δράςτεσ,
βιϊνοντεσ, ςτόχουσ
κ.λπ.) ςε δεδομζνο
πλαίςιο (χρόνο, τόπο,
αιτία κ.λπ.) με
διαφορετικζσ
επιλογζσ του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ ςε
ςχζςθ με τισ
προκζςεισ του και το
περικείμενο.
 Να ςυςχετίηουν τθ
δθμιουργία ςχζςεων
(κοινωνικϊν,
ιεραρχικϊν) πομποφ –
δζκτθ, που
υλοποιείται με τθν
επιλογι οριςμζνων
πόρων ςχεδιαςμοφ
νοιματοσ, με βάςθ το
καταςταςιακό και το
κοινωνικό πλαίςιο.
 Να διακρίνουν τισ
επιλογζσ των
ομιλθτϊν/-τριϊν,
ςυγγραφζων που
δθλϊνουν τον βακμό
δζςμευςισ τουσ ωσ
προσ τθν αλικεια του
μθνφματοσ.
 Να αντιςτοιχίηουν
δεδομζνεσ γλωςςικζσ
πράξεισ με
ςυγκεκριμζνεσ
γλωςςικζσ επιλογζσ
των ομιλθτϊν/-τριϊν,
ςυγγραφζων.
 Να αναγνωρίηουν
τισ υφολογικζσ
ςυνυποδθλϊςεισ των
γλωςςικϊν επιλογϊν
ενόσ/μίασ
ςυγγραφζα,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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 Επιςθμαίνουν και
αξιολογοφν ςε ςυγκεκριμζνα
κείμενα ςτο πλαίςιο
μικροαναλυτικισ
προςζγγιςθσ:
 τθ λειτουργία
μακροπερίοδου –
μικροπερίοδου λόγου,
 τθν αξιοποίθςθ των
ςχθμάτων λόγου /
ρθτορικϊν τρόπων
(ςθμαςιολογικϊν /
ςυντακτικϊν),
 τθν επιλογι ζγκλιςθσ /
ρθματικοφ χρόνου /
γραμματικοφ προςϊπου /
φωνισ,
 τισ επιλογζσ διλωςθσ του
τρόπου, του χρόνου, τθσ
αιτίασ, του αποτελζςματοσ,
του ςκοποφ και τθσ
εναντίωςθσ,
 τισ διαφορζσ λεξιλογικϊν
επιλογϊν ςε υφολογικό
επίπεδο ςε ςχζςθ με τθν
εξυπθρζτθςθ διαφορετικϊν
ςτόχων του πομποφ.
 Επιςθμαίνουν ςε κειμενικά
παραδείγματα γλωςςικισ
χριςθσ τουσ τρόπουσ
απόδοςθσ ιδιότθτασ /
ποιότθτασ ςε ουςιαςτικό και
ςχολιάηουν τισ διαφορζσ τουσ
ωσ προσ τθν προβολι τθσ
πλθροφορίασ
(μικροαναλυτικι
προςζγγιςθ).
 Αντικακιςτοφν ςε δοςμζνο
κείμενο όλεσ τισ
δευτερεφουςεσ
επιρρθματικζσ προτάςεισ με
άλλα γλωςςικά μζςα που
πραγματϊνουν τον ίδιο
ςθμαςιολογικό ρόλο,
παρατθρϊντασ ςε ποιεσ
περιπτϊςεισ αυτό είναι
εφικτό και ςε ποιεσ όχι, όπωσ
και τισ νοθματικζσ ςυνζπειεσ
τθσ αντικατάςταςθσ
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ομιλθτι/-τριασ,
ανάλογα με το
περικείμενο.
 Να διακρίνουν τον
τρόπο με τον οποίο οι
επιλογζσ των
ομιλθτϊν/-τριϊν,
ςυγγραφζων
δθμιουργοφν τθ
ςυναιςκθματικι
εμπλοκι του δζκτθ
ςτο μινυμα.
 Να αξιοποιοφν τα
αξιϊματα τθσ
ςυνάφειασ και του
τρόπου ωσ
προχποκζςεισ
ερμθνείασ των
μθνυμάτων τουσ από
δεδομζνο/-θ
αναγνϊςτθ/-ςτρια.
 Να αναγνωρίηουν
τον ρόλο των κειμενοοργανωτικϊν λζξεων
ωσ μετακειμενικϊν
ενδεικτϊν τθσ
λειτουργίασ που
επιτελεί μία κειμενικι
ενότθτα ςε δεδομζνο
κείμενο.
 Να αξιοποιοφν ςτθν
προφορικι / γραπτι
επικοινωνία τουσ
οριςμζνα γλωςςικά
ςτοιχεία ωσ
μθχανιςμοφσ ςυνοχισ
ι δείξθσ.
 Να
πραγματοποιοφν τισ
γλωςςικζσ επιλογζσ
τουσ ωσ ομιλθτζσ/τριεσ, ςυγγραφείσ ςε
ςχζςθ με το αξιακό
πλαίςιο τθσ
παραγωγισ λόγου.
 Να διακρίνουν και
να χρθςιμοποιοφν
ςτον λόγο τουσ
ςυνομιλιακοφσ
κανόνεσ (εναλλαγισ
ςυνομιλιακϊν ρόλων,
διατιρθςθσ κζματοσ,
ζναρξθσ και
ολοκλιρωςθσ
ςυνομιλίασ).
 Να διακρίνουν και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

(μικροαναλυτικι
προςζγγιςθ).
 Μελετϊντασ κείμενα,
παρατθροφν τον τρόπο με τον
οποίο οι γλωςςικζσ επιλογζσ
του πομποφ αναδεικνφουν τθ
ςχζςθ του με τον δζκτθ, τον
ςτόχο του, τθ διατφπωςθ τθσ
κζςθσ του, άμεςθ ι
υπαινικτικι (μικροαναλυτικι
προςζγγιςθ).
 Αντιλαμβάνονται τθν
ζννοια τθσ τροπικότθτασ ωσ
ςθμαςιολογικι διάςταςθ του
ριματοσ και ωσ ενδείκτθ
βεβαιότθτασ / δυνατότθτασ /
πικανότθτασ ι κατευκυντικισ
γλωςςικισ πράξθσ, μζςα από
επεξεργαςία κειμζνων, και
ςυνειδθτοποιοφν τθ ςφνδεςθ
των μορφϊν τθσ
τροπικότθτασ με
ςυγκεκριμζνεσ εγκλίςεισ ι
άλλεσ εκφράςεισ
(μικροαναλυτικι
προςζγγιςθ). Στθ ςυνζχεια,
εμπλζκονται ςε
δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςθσ
τθσ τροπικότθτασ ςε κείμενα
που παράγουν.
 Διαπιςτϊνουν μζςα από
κειμενικά παραδείγματα τθ
λειτουργικι προοπτικι τθσ
πρόταςθσ, δθλαδι τον βακμό
ςτον οποίο θ κζςθ των όρων
τθσ πρόταςθσ ι θ μορφι τθσ
ςφνταξθσ (ενεργθτικι ι
πακθτικι, προςωπικι ι
απρόςωπθ) επθρεάηει τθν
προβολι / εςτίαςθ ςε
διάφορουσ όρουσ
(μικροαναλυτικι
προςζγγιςθ). Στθ ςυνζχεια,
αξιοποιοφν ςε δικά τουσ
κείμενα τισ διαπιςτϊςεισ
αυτζσ.
 Διερευνοφν ςε αυκεντικά
κείμενα τθ χριςθ και τθ
λειτουργία των ςυντακτικϊν
και των ςχολιαςτικϊν
ςθμείων ςτίξθσ.
 Εντοπίηουν ςε κείμενο
αφθγθματικοφ είδουσ τα
κειμενικά επιρριματα ωσ
ςυνοχικοφσ μθχανιςμοφσ /
δείκτεσ χρονικισ ακολουκίασ.
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Μετεπικοινωνιακή
επίγνωςη
(πόροι
κειμενικοφ
ςχεδιαςμοφ
και
επικοινωνιακό/
κοινωνικοπολιτιςμικό
πλαίςιο)

Σθμειωτικοί τρόποι και
κοινωνικοπολιτιςμικό
πλαίςιο:
 Σφνδεςθ των
ςθμειωτικϊν
επιλογϊν των
ςχεδιαςτϊν/-ςτριϊν
ενόσ κειμζνου
(εικόνων, ςχθμάτων,
γραμματοςειράσ,
χρωμάτων) με το
καταςταςιακό και το
κοινωνικοπολιτιςμικό
πλαίςιο

Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

Ρρόςλθψθ κειμζνων
 Ρροφορικϊν:
 Ρροςχεδιαςμζνων μθ
διαδραςτικϊν ι
περιοριςμζνθσ
διάδραςθσ (π.χ.
ειςιγθςθ,
ανακοίνωςθ, διάλεξθ)
 Ρροςχεδιαςμζνων
ςυνομιλιακϊν (π.χ.
ςυνζντευξθ)
 Μθ
προςχεδιαςμζνων

να εξθγιςουν τθ
διαφοροποίθςθ
ςυγκεκριμζνων
ςυντακτικϊν κανόνων
ςτον γραπτό και ςτον
προφορικό λόγο.
 Να ςυνδζουν
ςυγκεκριμζνα
ςυντακτικά ςχιματα
με τουσ
διαφορετικοφσ
τρόπουσ προβολισ
μιασ πλθροφορίασ ςε
ζνα εκφϊνθμα
(κειμενικι πρόταςθ).
 Να ςυνδζουν τα
ςυςτατικά των
εικόνων (ςχιματα /
πρόςωπα /
αντικείμενα,
ανφςματα / τόξα /
άξονεσ, φόντο) με τθ
διλωςθ εξωτερικϊν ι
εςωτερικϊν
εμπειριϊν
(διαδικαςιϊν,
μετεχόντων,
πλαιςίου).
 Να ςυςχετίηουν
ςφμβολα, χρϊματα,
ιχουσ με τθ διλωςθ
ςτάςεων,
επιδοκιμαςίασ,
ςυναιςκθμάτων,
βεβαιότθτασ /
πικανότθτασ,
εντολϊν.
 Να διακρίνουν τον
ρόλο τθσ δόμθςθσ
ενόσ πολυτροπικοφ
κειμζνου ςτθν
επίτευξθ τθσ ςυνοχισ
του.
 Να ςυμμετζχουν με
αποτελεςματικότθτα
ςε δραςτθριότθτεσ
κατανόθςθσ και
ερμθνείασ
προφορικϊν
κειμζνων, μθ
προςχεδιαςμζνων και
προςχεδιαςμζνων, με
διαφορετικοφσ
προςλθπτικοφσ
ςτόχουσ (εντοπιςμοφ
του κεματικοφ άξονα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Στθ ςυνζχεια, τοποκετοφν ςτθ
ςωςτι ςειρά τμιματα ενόσ
κειμζνου που τουσ δίνονται
με αλλαγμζνθ τθ κζςθ τουσ,
χρθςιμοποιϊντασ κειμενικά
χρονικά επιρριματα.

 Αντιπαραβάλλουν τθ
λειτουργία που
πραγματϊνουν οι μθ
γλωςςικοί τρόποι ςε
ςυγκεκριμζνο κείμενο με τθ
λειτουργία που δθλϊνουν οι
γλωςςικοί τρόποι που κα
μποροφςαν να τουσ
αντικαταςτιςουν ςε ςχζςθ με
τα ενδιαφζροντα του/τθσ
ςχεδιαςτι/-ςτριασ του
κειμζνου, τα χαρακτθριςτικά
του/τθσ επιςκζπτθ/-πτριασ
και το κοινωνικοπολιτιςμικό
περιβάλλον.

 Ραρακολουκοφν ομιλίεσ /
διαλόγουσ και παρατθροφν τα
παραγλωςςικά ςτοιχεία που
χρθςιμοποιοφν οι
αποτελεςματικοί/-ζσ
ομιλθτζσ/-τριεσ.
 Αξιολογοφν τον βακμό
επίτευξθσ των ςτόχων ενόσ
προφορικοφ κειμζνου
(μονολογικοφ ι διαλογικοφ),
λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ τισ
γλωςςικζσ, δομικζσ και
νοθματικζσ επιλογζσ των
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ςυνομιλιακϊν (π.χ.
ελεφκεροσ διάλογοσ
για ανταλλαγι
πλθροφοριϊν ι
ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων)

 Γραπτϊν

ι πλθροφοριϊν,
κριτικι τουσ
επιςκόπθςθ).
 Να ερμθνεφουν το
κείμενο βάςει των
γλωςςικϊν επιλογϊν
του/τθσ ομιλθτι/τριασ και τθ
ςχθματικι τουσ
γνϊςθ (κεματικι /
κοινωνικοπολιτιςμικι).
 Να αναγνωρίηουν
τισ νοθματικζσ
αποχρϊςεισ του
επιτονιςμοφ, των
παραγλωςςικϊν
ςτοιχείων και των
παφςεων ςτθν
προφορικι
επικοινωνία.
 Να αξιολογοφν τισ
επιλογζσ των
ομιλθτϊν/-τριϊν από
τουσ διακζςιμουσ
πόρουσ ςχεδιαςμοφ
νοιματοσ ςε μθ
διαδραςτικά ι ςε
ςυνομιλιακά
προφορικά κείμενα,
με άξονα το
περικείμενο και τισ
προκζςεισ των
ομιλθτϊν/-τριϊν.
 Να εμπλζκονται ςε
αναγνωςτικζσ
δράςεισ με ςκοπό τον
εντοπιςμό του
κεματικοφ άξονα ι
ςυγκεκριμζνων
πλθροφοριϊν ςε ζνα
κείμενο, τθν
κατανόθςθ ι τθν
κριτικι επιςκόπθςθ
του περιεχομζνου του
κειμζνου.
 Να
πραγματοποιοφν τθν
κατανόθςθ /
ερμθνεία του
περιεχομζνου των
κειμζνων μζςω τθσ
επεξεργαςίασ των
επιλογϊν
(γλωςςικϊν,
νοθματικϊν και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ομιλθτϊν/-τριϊν, ςε ςχζςθ με
τισ προκζςεισ τουσ, κακϊσ και
το περικείμενο.
 Ρροβλθματίηονται για τισ
γλωςςικζσ επιλογζσ των
ομιλθτϊν/-τριϊν και τα
επιτονικά / ρυκμικά ςτοιχεία
που αξιοποιοφν,
λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ το
επικοινωνιακό και κοινωνικό
περικείμενο.

 Εντοπίηουν τθν κεντρικι
ιδζα και τθ κζςθ του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ ςε όλο το
κείμενο ι ςε τμιματά του,
ςτο πλαίςιο προςλθπτικϊν
δραςτθριοτιτων.
 Τοποκετοφνται κριτικά
απζναντι ςτο περιεχόμενο
ενόσ κειμζνου, αξιολογϊντασ
τόςο τισ γλωςςικζσ του
επιλογζσ όςο και το
περιεχόμενο του κειμζνου με
βάςθ τθ γλωςςικι και τθ
ςχθματικι τουσ γνϊςθ.
 Κρίνουν τθν
αποτελεςματικότθτα ενόσ
κειμζνου λαμβάνοντασ
υπόψθ τουσ το κειμενικό
είδοσ, τον ςτόχο του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ, το κοινό
ςτο οποίο απευκφνεται.
 Εμπλζκονται ςε διαδικαςία
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Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

 Ψθφιακϊν:
 Ιςτοςελίδων,
ιςτολογίων
 Ρολυτροπικϊν

δομικϊν) των
ςυγγραφζων και τθσ
αξιοποίθςθσ τθσ
ςχθματικισ τουσ
γνϊςθσ.
 Να διαφοροποιοφν
τον τρόπο ανάγνωςθσ
κειμζνων τα οποία
διαφζρουν ωσ προσ
τον επικοινωνιακό
ςτόχο, το πλαίςιο
παραγωγισ τουσ, ι τα
οποία τα
προςεγγίηουν με
διαφορετικό
αναγνωςτικό ςτόχο.
 Να αξιολογοφν τθν
αποτελεςματικότθτα
των γλωςςικϊν
επιλογϊν του/τθσ
ςυγγραφζα/-ζωσ ενόσ
κειμζνου με βάςθ τθν
προκετικότθτά του,
το κειμενικό είδοσ, το
αναγνωςτικό κοινό,
το επικοινωνιακό και
κοινωνικό
περικείμενο,
αξιοποιϊντασ τθ
μετεπικοινωνιακι
τουσ επίγνωςθ.
 Να
πραγματοποιοφν
πφκνωςθ, διάγραμμα
ι εννοιολογικό χάρτθ
του περιεχομζνου
ενόσ κειμζνου ωσ
προϊόντα
προςλθπτικισ
διαδικαςίασ.
 Να εμπλζκονται ςε
δραςτθριότθτεσ
μεγαλόφωνθσ
ανάγνωςθσ κειμζνων,
ςτο πλαίςιο τθσ
οποίασ αποδίδουν
παραςτατικά το
κειμενικό νόθμα,
λαμβάνοντασ υπόψθ
τθ ςτίξθ και τισ
γλωςςικζσ επιλογζσ
του πομποφ.
 Να
αντιλαμβάνονται τθ
λειτουργία των μθ
γλωςςικϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ανάγνωςθσ κειμζνου με
ςτόχο τθν κατανόθςθ του
περιεχομζνου του και, ωσ
δραςτθριότθτα ελζγχου του
βακμοφ κατανόθςθσ,
πραγματοποιοφν απλι ι
περιγραφικι πφκνωςθ του
κειμζνου ι τμθμάτων του, ι
μεταςχθματίηουν το κείμενο
ςε διάγραμμα/ ςε
εννοιολογικό χάρτθ.

 Ραρατθροφν και ςυηθτοφν
για τουσ μθ γλωςςικοφσ
ςθμειωτικοφσ τρόπουσ ςε ζνα
πολυτροπικό κείμενο,
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κειμζνων

Ραραγωγι κειμζνων
 Ρροφορικϊν
 Ρροςχεδιαςμζνων μθ
διαδραςτικϊν ι
περιοριςμζνθσ
διάδραςθσ (π.χ.
ειςιγθςθ,
ανακοίνωςθ, διάλεξθ)
 Ρροςχεδιαςμζνων
ςυνομιλιακϊν (π.χ.
ςυνζντευξθ,
διαξιφιςμοί)
 Μθ
προςχεδιαςμζνων

ςθμειωτικϊν τρόπων
ςε πολυτροπικό
κείμενο και τθ ςχζςθ
τουσ με τουσ
γλωςςικοφσ (π.χ.
ςχζςθ ςυμπλιρωςθσ,
επεξιγθςθσ,
τεκμθρίωςθσ,
επζκταςθσ,
εικονογράφθςθ).
 Να εφαρμόηουν
μεκόδουσ μθ
γραμμικισ πορείασ
ανάγνωςθσ ςε
ψθφιακά κείμενα.
 Να επιλζγουν τθν
πιο αποτελεςματικι
αναγνωςτικι πορεία
για ςυγκεκριμζνο
πολυτροπικό κείμενο.
 Να επιλζγουν τθν
κατάλλθλθ είςοδο και
τουσ
υπερςυνδζςμουσ ςε
μία ιςτοςελίδα και
ςτα κείμενά τθσ,
βάςει των
αναγνωςτικϊν
ενδιαφερόντων τουσ.
 Να αξιολογοφν τισ
γλωςςικζσ /
ςθμειωτικζσ επιλογζσ
των ςχεδιαςτϊν/ςτριϊν ενόσ
ψθφιακοφ κειμζνου,
βάςει του αξιακοφ
πλαιςίου τθσ
παραγωγισ του, των
προκζςεων των
ςχεδιαςτϊν/-ςτριϊν,
των χορθγϊν και των
επιςκεπτϊν/-πτριϊν.
 Να ςυμμετζχουν
επιτυχϊσ ςε
δραςτθριότθτεσ
παραγωγισ μθ
προςχεδιαςμζνων και
προςχεδιαςμζνων
προφορικϊν
κειμζνων, που
ανικουν ςε
ςυγκεκριμζνα
κειμενικά είδθ,
κειμενικοφσ τφπουσ
και ςυμβάντα λόγου.
 Να οργανϊνουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αξιολογϊντασ τθ ςχζςθ τουσ
με τουσ γλωςςικοφσ.
 Ραρατθροφν τθν
ενορχιςτρωςθ των
ςθμειωτικϊν τρόπων ενόσ
πολυτροπικοφ κειμζνου και
επιλζγουν τα δικά τουσ
«αναγνωςτικά μονοπάτια»
για τθν αποτελεςματικότερθ
αναγνωςτικι πορεία.
 Διαμορφϊνουν τα
«προςωπικά αναγνωςτικά
μονοπάτια» τουσ ςτο
ψθφιακό κείμενο,
τεκμθριϊνοντασ τισ επιλογζσ
τουσ (π.χ. επιλογι
υπερςυνδζςμων,
αναγνωςτικισ πορείασ).
 Τοποκετοφνται κριτικά
απζναντι ςτον «ςχεδιαςμό»
ςυγκεκριμζνου ψθφιακοφ
κειμζνου, λαμβάνοντασ
υπόψθ τουσ διάφορεσ
παραμζτρουσ (ενδιαφζροντα
ςχεδιαςτι/-ςτριασ, κοινό ςτο
οποίο απευκφνεται, τρόπουσ
προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν/ςτριϊν, επικαιρικόσ
χαρακτιρασ, επιςκεψιμότθτα
κλπ.).

 Συμμετζχουν ςτθν
παραγωγι προςχεδιαςμζνων
(μθ διαδραςτικϊν ι
διαδραςτικϊν) κειμζνων,
μζςω τθσ μίμθςθσ ρόλων /
δραματοποίθςθσ και
δραςτθριοτιτων ανταλλαγισ
πλθροφοριϊν.
 Συμμετζχουν ςε
δραςτθριότθτεσ παραγωγισ
αυκόρμθτου μονολόγου.
 Εξοικειϊνονται με
διαδικαςίεσ ομαδικισ
ςυηιτθςθσ και αξιολόγθςισ
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ςυνομιλιακϊν (π.χ.
ελεφκεροσ διάλογοσ
για ανταλλαγι
πλθροφοριϊν ι
ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων)

 Γραπτϊν

αποτελεςματικά τθ
ςυλλογι και τθν
ταξινόμθςθ ιδεϊν ςε
προςχεδιαςμζνα
προφορικά κείμενα
(προ-ομιλθτικό
ςτάδιο).
 Να προςαρμόηουν
τισ επιλογζσ τουσ από
τισ διακζςιμεσ πθγζσ
νοθματικοφ
ςχεδιαςμοφ
ςτουσ/ςτισ
ςυνομιλθτζσ/-τριζσ
τουσ και ςτο
επικοινωνιακό
περικείμενο.
 Να αξιοποιοφν τουσ
κανόνεσ εναλλαγισ
ςυνομιλιακϊν ρόλων,
τουσ κανόνεσ
διατιρθςθσ ι
αλλαγισ κζματοσ, τισ
ςυμβάςεισ ζναρξθσ
και ολοκλιρωςθσ
μιασ ςυνομιλίασ,
όπωσ και τα
προςωδιακά και τα
παραγλωςςικά
ςτοιχεία ςτο πλαίςιο
τθσ παραγωγισ
προφορικοφ λόγου.
 Να ςυνκζτουν
γραπτά κείμενα που
ανικουν ςτουσ
διδαςκόμενουσ
κειμενικοφσ τφπουσ
και κειμενικά είδθ, με
άξονα ςυγκεκριμζνο
κζμα.
 Να οργανϊνουν
αποτελεςματικά τθ
ςυλλογι και τθν
ταξινόμθςθ των
κειμενικϊν
πλθροφοριϊν, όπωσ
και τθν ανακεϊρθςθ
τθσ πρϊτθσ
κειμενικισ εκδοχισ
τουσ.
 Να χρθςιμοποιοφν
ςτα κείμενά τουσ
πόρουσ ςχεδιαςμοφ
νοιματοσ με
αποτελεςματικό
τρόπο, ςε ςχζςθ με

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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τθσ με βάςθ πίνακα ελζγχου.
 Συμμετζχουν ςτθν
παραγωγι προςχεδιαςμζνου
επιχειρθματολογικοφ λόγου
περιοριςμζνθσ διάδραςθσ ςτο
πλαίςιο ρθτορικϊν αγϊνων.

 Αξιοποιοφν τθν
προχπάρχουςα γνϊςθ τουσ
ςτθ ςφνκεςθ γραπτϊν
κειμζνων που ανικουν ςτουσ
διδαςκόμενουσ κειμενικοφσ
τφπουσ, ανακαλϊντασ
ςτοιχεία τθσ γνωςτικισ τουσ
παρακατακικθσ ι
ςυλλζγοντασ υλικό από
ζντυπεσ ι διαδικτυακζσ
πθγζσ, ςε προςυγγραφικό
επίπεδο.
 Αφοφ καταγράψουν τθν
πρϊτθ εκδοχι του κειμζνου
τουσ, προβαίνουν ςε
αξιολόγθςι του μζςω
ςυγκεκριμζνων
δραςτθριοτιτων (π.χ.
αξιοποίθςθ πίνακα ελζγχου,
ςυηιτθςθ με ςυμμακθτζσ/τριζσ τουσ, με τον/τθ
διδάςκοντα/-ουςα).
 Μεταςχθματίηουν κείμενο
που διάβαςαν ςε περιοδικό /
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Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

 Ψθφιακϊν:
 Ιςτοςελίδων,
ιςτολογίων
 Ρολυτροπικϊν
κειμζνων

τισ προκζςεισ τουσ, τα
χαρακτθριςτικά των
αναγνωςτϊν/-ςτριϊν,
το κειμενικό είδοσ και
το επικοινωνιακό
πλαίςιο.
 Να παράγουν
κείμενο το οποίο
ςυνιςτά απάντθςθ ςε
άλλο κείμενο,
ανάπτυξθ μικρότερου
κειμζνου ι ςχολιαςμό
άλλου κειμζνου.
 Να μετατρζπουν
κείμενο
ςυγκεκριμζνου
κειμενικοφ τφπου ςε
κείμενο διαφορετικοφ
κειμενικοφ τφπου ι
ίδιου κειμενικοφ
τφπου που παράγεται
ςε διαφορετικό
επικοινωνιακό
περικείμενο.
 Να
πραγματοποιοφν
ςχεδιαςμό ψθφιακοφ
κειμζνου και
ανακεϊρθςθ τθσ
αρχικισ εκδοχισ ενόσ
ψθφιακοφ κειμζνου,
αξιοποιϊντασ τισ
δυνατότθτεσ των
υπολογιςτικϊν
εφαρμογϊν
επεξεργαςίασ
κειμζνου.
 Να
ενορχθςτρϊνουν
αποτελεςματικά τουσ
ςθμειωτικοφσ
τρόπουσ ςτο πλαίςιο
τθσ παραγωγισ ενόσ
πολυτροπικοφ
κειμζνου, με βάςθ το
κειμενικό είδοσ, τουσ
ςκοποφσ του/τθσ
ςχεδιαςτι/-ςτριασ,
τουσ/τισ επιςκζπτεσ/πτριεσ και το
περικείμενο.
 Να ςυμμετζχουν
αποτελεςματικά ςε
ςφγχρονεσ και
αςφγχρονεσ μορφζσ
ψθφιακισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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κακθμερινι εφθμερίδα ι μία
ανακοίνωςθ του/τθσ
διευκυντι/-ντριασ του
ςχολείου τουσ ςε κείμενο τθσ
ςχολικισ τουσ εφθμερίδασ.

 Αξιοποιοφν ψθφιακά μζςα
άντλθςθσ πλθροφοριϊν ςε
προςυγγραφικό ςτάδιο, ωσ
υλικό για τον ςχεδιαςμό
πολυτροπικϊν κειμζνων.
 Επιλζγουν και ταξινομοφν
γλωςςικό και μθ γλωςςικό
πλθροφοριακό υλικό ςε
προςυγγραφικό ςτάδιο, με
ςτόχο τον ςχεδιαςμό
πολυτροπικοφ κειμζνου,
δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν
ενορχιςτρωςθ των
ςθμειωτικϊν τρόπων.
 Συμμετζχουν ςε ςφγχρονεσ
και αςφγχρονεσ μορφζσ
ψθφιακισ ςυνομιλιακισ
επικοινωνίασ (μζςω
υπολογιςτι, κινθτοφ ι
πλατφόρμασ τθλεδιάςκεψθσ),
λαμβάνοντασ υπόψθ τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ
κάκε μορφισ επικοινωνίασ
(κειμενικό είδοσ, κανάλι
επικοινωνίασ).
 Μεταςχθματίηουν κείμενο
που διάβαςαν ςε περιοδικό,
εφθμερίδα ι μία ανακοίνωςθ
του/τθσ διευκυντι/-ντριασ
του ςχολείου τουσ ςε κείμενο
τθσ ςχολικισ ιςτοςελίδασ.
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(πρόςληψη /
παραγωγή
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Στρατθγικζσ:
 Ρροςλθπτικζσ

ςυνομιλιακισ
επικοινωνίασ.
 Να εφαρμόηουν
ςτρατθγικζσ
ςυναγωγισ τθσ
ςθμαςίασ
ςυγκεκριμζνθσ λζξθσ
βάςει του
καταςταςιακοφ και
του κειμενικοφ
περικειμζνου ι τθσ
ανάλυςθσ τθσ
μορφολογικισ δομισ
τθσ.
 Να χρθςιμοποιοφν
τα λεξικά (ςυμβατικά
/ θλεκτρονικά), το
διαδίκτυο ωσ ςϊμα
κειμζνων ι τα
θλεκτρονικά ςϊματα
κειμζνων για τθν
αναηιτθςθ τθσ
ςθμαςίασ λζξεων.
 Να αξιοποιοφν
ςτρατθγικζσ
ςυναγωγισ
ςυμπεραςμάτων για
κζματα του κειμζνου,
βάςει τθσ γνωςτικισ
τουσ παρακατακικθσ,
του κειμενικοφ
ςυγκειμζνου και των
γλωςςικϊν επιλογϊν
του/τθσ ςυγγραφζα/ζωσ.
 Να επιλζγουν
ςτρατθγικζσ
κατανόθςθσ και
ερμθνείασ του
κειμζνου, οι οποίεσ
βαςίηονται ςτθ
ςυςχζτιςθ /
ομαδοποίθςθ των
πλθροφοριϊν του, τθ
ςφνδεςι τουσ με τθ
ςχθματικι γνϊςθ
τουσ (κεματικι /
κοινωνικοπολιτιςμικι) και τθ
διαμόρφωςθ
υποκζςεων και
προςδοκιϊν, με βάςθ
το μακθςιακό τουσ
ςτιλ.
 Να καταγράφουν τα
βαςικά ςθμεία του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Στο πλαίςιο επικοινωνιακισ
δράςθσ ολιςτικοφ χαρακτιρα,
αξιοποιοφν λεξικό
ςυνωνφμων (κθςαυρό) για
αναηιτθςθ λζξεων
ςυγκεκριμζνου κεματικοφ
πεδίου.
 Επεξεργάηονται ςτοιχεία
του περικειμζνου που
διευκολφνουν τθν πρόςλθψθ
κειμζνου (τίτλοσ, χρονολογία
δθμοςίευςθσ, δθμιουργόσ).
 Στο πλαίςιο προςλθπτικισ
διαδικαςίασ, επιλζγουν τισ
ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ του
κειμζνου που κρίνουν
κατάλλθλεσ και αξιοποιοφν
ςτρατθγικζσ
ςυνειδθτοποίθςθσ και
ελζγχου τθσ κατανόθςθσ, με
τθ βοικεια και του/τθσ
εκπαιδευτικοφ.
 Αναπτφςςουν γραπτϊσ το
κζμα του κειμζνου ωσ μζςο
ανάκλθςθσ των βαςικϊν τουσ
γνϊςεων πριν από τθν
ανάγνωςθ του κειμζνου και,
ςτθ ςυνζχεια, ςυγκρίνουν το
περιεχόμενο του δικοφ τουσ
κειμζνου με το περιεχόμενο
του κειμζνου που
ανάγνωςαν.
 Καταγράφουν τισ
εντυπϊςεισ τουσ από τθν
αναγνωςτικι διαδικαςία (π.χ.
αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ,
ςθμεία που τουσ/τισ
δυςκόλεψαν, ςτοιχεία που
ενίςχυςαν τθν αναγνωςτικι
προςπάκεια).
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Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

 Ραραγωγικζσ

κειμζνου, τισ
εντυπϊςεισ και τα
ςχόλιά τουσ κατά τθ
διάρκεια τθσ
αναγνωςτικισ
διαδικαςίασ, με τθ
μορφι ςθμειϊςεων ι
διαγράμματοσ.
 Να αξιοποιοφν
ςτρατθγικζσ
παλινδρομικισ ι
ανιχνευτικισ ι
διαγϊνιασ / ταχείασ
ανάγνωςθσ του
κειμζνου, με ςτόχο
τθν
αποτελεςματικότερθ
κατανόθςθ, ανάλογα
με τον προςλθπτικό
ςτόχο τουσ.
 Να αξιοποιοφν τθ
ςυνεργαςία με
ςυμμακθτζσ/-τριζσ
τουσ ωσ
επικοινωνιακι
ςτρατθγικι για τθν
επίλυςθ
προβλθμάτων
κατανόθςθσ του
κειμζνου.
 Να χρθςιμοποιοφν
ςτρατθγικζσ
ςυνειδθτοποίθςθσ και
ελζγχου τθσ
αναγνωςτικισ
πορείασ και των
δυςκολιϊν τθσ ςε
κάκε κείμενο.
 Να επιλζγουν
προςχεδιαςτικζσ
ςτρατθγικζσ ςυλλογισ
και ταξινόμθςθσ
ιδεϊν ςτο πλαίςιο τθσ
παραγωγισ λόγου
(καταιγιςμόσ ιδεϊν,
αναηιτθςθ /
ανάκλθςθ
πλθροφοριϊν,
ςχεδιαςμόσ
εννοιολογικοφ χάρτθ
/ διαγράμματοσ,
διατφπωςθ
ερωτιςεων), που
ταιριάηουν ςτο
μακθςιακό τουσ ςτιλ.
 Να χρθςιμοποιοφν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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 Μζςω ατομικισ ι ομαδικισ
ζρευνασ, εξαςκοφνται ςτθ
ςυγκζντρωςθ υλικοφ για το
κζμα του κειμζνου, το οποίο
αξιοποιοφν με μορφι
διαγράμματοσ, αξιολογϊντασ
τθ λειτουργία τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ.
 Αφοφ παραγάγουν τθν
πρϊτθ κειμενικι εκδοχι τουσ
ςτο κυρίωσ ςυγγραφικό
ςτάδιο, καταρτίηουν
ομαδοςυνεργατικά πίνακα
ελζγχου και αξιολογοφν τθν
αποτελεςματικότθτα του
κειμζνου τουσ βάςει
ςυγκεκριμζνων κριτθρίων,
προςπακϊντασ να
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Διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ
κειμζνων
(πρόςληψη /
παραγωγή
λόγου)

τάςεισ για τισ
γλϊςςεσ και
τισ γλωςςικζσ
ποικιλίεσ

Στάςεισ:
 Για τισ γλϊςςεσ

τισ μεταςυγγραφικζσ
ςτρατθγικζσ
αυτοαξιολόγθςθσ του
κειμζνου τουσ
(προςκικθ,
αφαίρεςθ,
αναδιατφπωςθ,
αναδιάταξθ ςτοιχείων
ι διόρκωςθ
ςφαλμάτων βάςει
δεδομζνων κριτθρίων
ι ςυνεργαςίασ με
τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ
τουσ και τον/τθν
εκπαιδευτικό).
 Να αξιοποιοφν
αντιςτακμιςτικζσ
ςτρατθγικζσ ςτο
πλαίςιο τθσ
αντιμετϊπιςθσ
προβλθμάτων κατά τθ
διάρκεια τθσ
παραγωγισ γραπτοφ /
προφορικοφ
κειμζνου.
 Να κεωροφν τισ
γλϊςςεσ ςυςτιματα
επικοινωνίασ τα
οποία εξυπθρετοφν
τισ ανάγκεσ των
ομιλθτϊν/-τριϊν
τουσ.

 Για τθ γλωςςικι
μεταβολι

 Να κεωροφν τθ
δθμιουργικότθτα
βαςικό
χαρακτθριςτικό των
γλωςςϊν.
 Να αντιμετωπίηουν
τθ γλωςςικι
μεταβολι ωσ εγγενζσ
χαρακτθριςτικό των
γλωςςϊν, χωρίσ να
ςυνιςτά φκορά.

 Για τισ γλωςςικζσ
ποικιλίεσ

 Να εκλαμβάνουν τθ
γλωςςικι ποικιλία ςε
γεωγραφικό,
κοινωνικό και
υφολογικό επίπεδο
ωσ κφριο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διαπιςτϊςουν αν αυτι θ
ςτρατθγικι ανακεϊρθςθσ
αντιςτοιχεί με το μακθςιακό
τουσ ςτιλ.
 Εξαςκοφνται ςτθν
αξιοποίθςθ τθσ
προχπάρχουςασ γνϊςθ τουσ
ςτθ ςφνκεςθ γραπτϊν
κειμζνων, ανακαλϊντασ
ςτοιχεία τθσ γνωςτικισ τουσ
παρακατακικθσ, και
αξιολογοφν τα αποτελζςματα
τθσ προςπάκειάσ τουσ.
 Εξαςκοφνται ςτθ ςυλλογι
υλικοφ από ζντυπεσ ι
διαδικτυακζσ πθγζσ, ωσ
προςυγγραφικι ςτρατθγικι,
και αξιολογοφν τθν
προςπάκειά τουσ ωσ προσ τθν
επίτευξθ των ςτόχων τουσ
αλλά και ςε ςυναιςκθματικό
επίπεδο.

 Μζςα από ςυηθτιςεισ με
δίγλωςςουσ/-εσ μακθτζσ/τριεσ τθσ τάξθσ τουσ και
αξιοποιϊντασ τισ γνϊςεισ
τουσ από τισ ξζνεσ γλϊςςεσ
που μακαίνουν
αντιλαμβάνονται ότι οι
ζννοιεσ αποκτοφν ποικίλεσ
ςθμαςίεσ ςε κάκε γλϊςςα.
 Ραρατθροφν τθν εξζλιξθ
λζξεων και τθν αλλαγι τθσ
ςθμαςίασ τουσ ςτον άξονα
τθσ διαχρονίασ και
προβλθματίηονται ςχετικά με
αυτό.
 Καταγράφουν νζεσ λζξεισ /
εκφράςεισ που
δθμιουργικθκαν τθν
προθγοφμενθ και τθν
τρζχουςα χρονιά και
προβλθματίηονται για τουσ
λόγουσ δθμιουργίασ τουσ και
για τθ διάρκεια «επιβίωςισ»
τουσ.
 Διεξάγουν ζρευνα ςτο
οικογενειακό / φιλικό τουσ
περιβάλλον για γλωςςικοφσ
τφπουσ που
διαφοροποιοφνται από τθν
«επίςθμθ» γλϊςςα και
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χαρακτθριςτικό των
γλωςςικϊν
κοινοτιτων.
 Να
αντιλαμβάνονται τθν
επίςθμθ γλϊςςα ωσ
μια από τισ γλωςςικζσ
ποικιλίεσ που για
λόγουσ πολιτικοφσ,
ιςτορικοφσ ι
πολιτιςμικοφσ
απζκτθςε ιδιαίτερο
κφροσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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προβλθματίηονται για τουσ
λόγουσ τθσ διαφοροποίθςθσ
αυτισ.
 Ρραγματοποιοφν ζρευνα
και ςυλλζγουν δεδομζνα από
διαφθμίςεισ ι τθλεοπτικζσ
ςειρζσ, ςτα οποία
εκδθλϊνονται ςτερεοτυπικζσ
αναπαραςτάςεισ των
γεωγραφικϊν και κοινωνικϊν
ποικιλιϊν.
 Με τθ βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ, μελετοφν
ςτοιχεία από τθν ιςτορία τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ που
ςχετίηονται με το γλωςςικό
ηιτθμα, κακϊσ και με τθ
διαφορετικι αξιολόγθςθ τθσ
κακαρεφουςασ και τθσ
δθμοτικισ.
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