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Ας δούμε κάποια βασικά στοιχεία για την ΑΦΗΓΗΣΗ! 

 Η αφήγηση αποτελεί διδακτέο αντικείμενο, στα πλαίσια τόσο της ανάπτυξης προφορικού όσο 

και γραπτού λόγου. ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ.  

Δεν είναι «είδος κειμένου». Είναι, απλά, ένα άλλο γλωσσικό εργαλείο, που έχει ο άνθρωπος στη 

διάθεσή του για να πει ή να γράψει αυτό που επιθυμεί. Είναι ένας κειμενικός τύπος, όπως η 

περιγραφή ή η επιχειρηματολογία, ή αλλιώς μια κειμενική λειτουργία. Σε ένα κείμενο μπορείς να 

συναντήσεις περισσότερους από έναν κειμενικούς τύπους. 

Έχει κάποια «σταθερά» χαρακτηριστικά, κάποιες συμβάσεις. Οι συμβάσεις αυτές μας βοηθούν 

να την εντοπίζουμε στον λόγο και, φυσικά, εμάς τους εκπαιδευτικούς να τη διδάσκουμε! 

Είναι μια τόσο καθημερινή γλωσσική λειτουργία, που ο άνθρωπος τη 

χρησιμοποιεί από την πρώτη στιγμή που καταφέρνει να μιλήσει. Ένα 

δίχρονο μπορεί να μας αφηγηθεί, με τον δικό του τρόπο, τι έφαγε, τι του 

άρεσε, τι θέλει  να κάνει, κ.λπ 

Αφηγήσεις συναντάμε σε διάφορα είδη κειμένων, όπως σε παραμύθια, 

σε άρθρα, σε ποιήματα, σε τραγούδια, σε προσωπικά ημερολόγια, κ.ο.κ. 

Αφηγήσεις, που, πιθανόν, να αφορούν τα παιδιά της τάξης μας μπορεί 

να είναι οι διηγήσεις περιστατικών, περιπετειών, επεισοδίων, σκηνών από 

την οικογενειακή, κοινωνική και σχολική τους ζωή κ.α.  Δεν αποκλείονται, 

βέβαια, οι αφηγήσεις με φανταστικό – επινοημένο περιεχόμενο! Δεν 

υποτιμάμε ποτέ τη δύναμη της δημιουργικής γραφής! 

Μια αφήγηση μπορεί να αποτελέσει μέρος της επιχειρηματολογίας 

κάποιου. Μάλιστα, μπορεί να είναι και το μεγαλύτερό του επιχείρημα! 

Λέγεται ότι η συντομότερη αφήγηση, που έχει καταγραφεί, είναι εκείνη 

του Ιούλιου Καίσαρα  με το γνωστό «ἦλθον, εἶδον, ἐνίκησα». 

  

Σύμβουλος Εκπαιδευτικών Δημοτικής 

Εκπαίδευσης για το μάθημα των Ελληνικών  
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Χαρακτηριστικά – Συμβάσεις της ΑΦΗΓΗΣΗΣ 

  Ρήματα δράσης 

  Ρήματα έκφρασης συναισθημάτων και σκέψης 

  Χρονικοί σύνδεσμοι, χρονικά επιρρήματα, χρονικές προτάσεις 

(χρονικοί δείκτες) 

  Ευθύς και πλάγιος λόγος (τεχνικές διαλόγου και εσωτερικού 

μονολόγου) 

  Ρήματα σε αόριστο, παρατατικό, ιστορικό ενεστώτα 

  Περιγραφές ηρώων, τοπίων, χώρων, σκηνικών. (Εδώ βλέπουμε 

πώς ένας κειμενικός τύπος εγκιβωτίζεται, χρησιμοποιείται 

μέσα σε έναν άλλο. Η περιγραφή έχει, φυσικά, τις δικές της 

συμβάσεις!) 

  κ.ά. 

 

Εάν επιθυμείτε να διδάξετε στα παιδιά διάφορες 

τεχνικές και εργαλεία κατανόησης και παραγωγής 

αφηγηματικών κειμένων, μπορείτε να βρείτε μια 

τεράστια συλλογή πατώντας στον πιο κάτω τίτλο. 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ Γραπτού Λόγου: 

Διδακτικά Εργαλεία για το μάθημα των Ελληνικών 

Εάν επιθυμείτε να κατεβάσετε ΔΩΡΕΑΝ Φύλλα 

Εργασίας και Αφίσες για την Αφήγηση, που θα 

μπορείτε να αξιοποιήσετε στη διδασκαλία σας 

πατήστε στον πιο κάτω τίτλο. 

Φύλλα Εργασίας και Αφίσες για την Αφήγηση 

http://ellid.schools.ac.cy/archeia/ypostiriktiko_yliko/katalogos_ergaleion_katanoisis_paragogis_graptou_proforikou_logou_ellinika_dde.pdf
http://ellid.schools.ac.cy/archeia/ypostiriktiko_yliko/katalogos_ergaleion_katanoisis_paragogis_graptou_proforikou_logou_ellinika_dde.pdf
https://www.reoulita.com/2021/01/30/%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%cf%8c%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba/

