


Για περισσότερο καινοτόμο διδακτικό-υποστηρικτικό υλικό, 

κατάλληλο για παρόμοιες ηλικίες μαθητών-μαθητριών, πατήστε 

στις εικόνες (Ακολουθεί το ΔΩΡΕΑΝ υλικό):  

https://www.teacherspayteachers.com/Product/AYNIH--3701766
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--6425488
https://www.teacherspayteachers.com/Product/-5--3596241
https://www.reoulita.com/2019/02/09/%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85/
https://www.reoulita.com/2020/10/26/%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%85/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/-PowerPoint-6174115
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--4589509
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--4121329
https://www.reoulita.com/2019/11/06/%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%ac%ce%be/
https://www.reoulita.com/2022/01/21/new/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/10--8160480
https://www.teacherspayteachers.com/Product/10--6556727
https://www.teacherspayteachers.com/Product/10--7488992
https://www.teacherspayteachers.com/Product/7--6495927
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--4364025
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--7092200
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--7022750
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--8067182
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--5085316


1. Τοποθέτηση κειμένου σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό) 

Τάξη Δείκτης Επάρκειας 

Α΄ 

1.2.1. Συμπέρασμα για το ποιο είναι το θέμα 

1.3.1. Ερμηνεία/ενσωμάτωση πληροφοριών για το κύριο νόημα (κεντρική ιδέα, βασικό 

μήνυμα) 

1.3.2. Απόδοση του περιεχομένου κειμένων με απλά λόγια 

Β΄ 

1.2.1. Συμπέρασμα για το ποιο είναι το θέμα 

1.3.1. Ερμηνεία/ενσωμάτωση πληροφοριών για το κύριο νόημα (κεντρική ιδέα, βασικό 

μήνυμα) 

1.3.2. Ερμηνεία/ενσωμάτωση πληροφοριών για δευτερεύουσες ιδέες και δευτερεύοντα 

νοήματα 

1.3.3. Περιληπτική απόδοση του περιεχομένου 

Γ΄ 

1.2.1. Συμπέρασμα για το ποιο είναι το θέμα 

1.3.1. Ερμηνεία/ενσωμάτωση πληροφοριών για το κύριο νόημα (κεντρική ιδέα) 

1.3.2. Ερμηνεία/ενσωμάτωση πληροφοριών για δευτερεύουσες ιδέες και δευτερεύοντα 

νοήματα 

1.3.3. Περιληπτική απόδοση του περιεχομένου 

1.3.4. Συμπέρασμα/καθορισμός για το πώς επηρεάζει η κεντρική ιδέα τον/τους 

αποδέκτη/ες 

Δ΄ 

1.2.1. Συμπέρασμα για το ποιο είναι το θέμα του κειμένου και ποια η σχέση του με τη 

συγκεκριμένη θεματολογία 

1.3.1. Ερμηνεία/ενσωμάτωση πληροφοριών για το κύριο νόημα (κεντρική ιδέα) 

1.3.2. Ερμηνεία/ενσωμάτωση πληροφοριών για δευτερεύουσες ιδέες και δευτερεύοντα 

νοήματα 

1.3.3. Περιληπτική απόδοση του περιεχομένου του κειμένου 

1.3.4. Συμπέρασμα/καθορισμός για το πώς επηρεάζει η κεντρική ιδέα τον/τους 

αποδέκτη/ες 

Ε΄ 

1.2.1. Συμπέρασμα για το ποιο είναι το θέμα του κειμένου και ποια η σχέση του με τη 

συγκεκριμένη θεματολογία 

1.3.1. Ερμηνεία/ενσωμάτωση πληροφοριών για το κύριο νόημα (κεντρική ιδέα) 

1.3.2. Ερμηνεία/ενσωμάτωση πληροφοριών για δευτερεύουσες ιδέες και δευτερεύοντα 

νοήματα 

1.3.3. Περιληπτική απόδοση του περιεχομένου και κεντρικής ιδέας του κειμένου 

1.3.4. Συμπέρασμα/καθορισμός για το πώς επηρεάζουν τα νοήματα και οι ιδέες κειμένου, 

διάφορες κοινωνικές ομάδες 

Στ΄ 

1.2.1. Συμπέρασμα για το ποιο είναι το θέμα του κειμένου και ποια η σχέση του με τη 

συγκεκριμένη θεματολογία 

1.3.1. Ερμηνεία/ενσωμάτωση πληροφοριών για το κύριο νόημα (κεντρική ιδέα) 

1.3.2. Ερμηνεία/ενσωμάτωση πληροφοριών για δευτερεύουσες ιδέες και δευτερεύοντα 

νοήματα 

1.3.3. Περιληπτική απόδοση του περιεχομένου και κεντρικής ιδέας του κειμένου 

1.3.4. Συμπέρασμα/καθορισμός για το πώς επηρεάζουν τα νοήματα και οι ιδέες του 

κειμένου, διάφορες κοινωνικές ομάδες 
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3. Αξιολόγηση κειμένων ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενό τους 

Τάξη Δείκτης Επάρκειας 

Α΄ 

3.1.1. Προτιμήσεις και σχετική τεκμηρίωση: 

- θέμα 

3.1.3. Συνεκτικότητα (νοηματική συνέχεια) κειμένων:  

- απλή σύνδεση νοημάτων 

- 3.2.2. Συνέπειες του περιεχομένου κειμένων στους/στις ίδιους/ες ως αναγνώστες/τριες 

Β΄ 

3.1.1. Προτιμήσεις και σχετική τεκμηρίωση: 

- θέμα 

3.1.4. Συνεκτικότητα (νοηματική συνέχεια) κειμένων: 

- νοηματική σύνδεση προτάσεων 

3.2.3. Διαμορφώνουν προσωπικές θέσεις, έναντι νοημάτων των κειμένων 

Γ΄ 

3.1.1. Προτιμήσεις και σχετική τεκμηρίωση:  

- θέμα 

3.1.4. Συνεκτικότητα κειμένου: 

- νοηματική σύνδεση προτάσεων 

- νοηματική σύνδεση γλωσσικών και πολυτροπικών στοιχείων 

3.2.3. Διαμορφώνουν προσωπικές θέσεις έναντι νοημάτων των κειμένων 

3.2.4. Κρίνουν την οπτική γωνία που υιοθετεί ο/η συγγραφέας 

Δ΄ 

3.1.1. Προτιμήσεις και σχετική τεκμηρίωση:  

- θέμα 

3.1.4. Συνεκτικότητα κειμένου: 

- νοηματική σύνδεση προτάσεων 

- νοηματική σύνδεση γλωσσικών-πολυτροπικών στοιχείων 

- νοηματική σύνδεση μεταξύ μερών κειμένων  

3.2.3. Διαμορφώνουν προσωπικές θέσεις έναντι νοημάτων των κειμένων 

3.2.4. Κρίνουν την οπτική γωνία που υιοθετεί ο/η συγγραφέας  

Ε΄ 

3.1.1. Αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα κειμένου: 

- θέμα 

3.1.4. Συνεκτικότητα κειμένου: 

- νοηματική σύνδεση προτάσεων 

- νοηματική σύνδεση γλωσσικών και πολυτροπικών στοιχείων 

- νοηματική σύνδεση μεταξύ μερών κειμένων  

- ασυνέχειες (αλλαγές σε πρόσωπα και θέματα) 

3.2.3. Διαμορφώνουν προσωπικές θέσεις έναντι νοημάτων των κειμένων 

3.2.4. Κρίνουν την οπτική γωνία που υιοθετεί ο/η συγγραφέας και τον τρόπο που προβάλλει ή 

αποσιωπά ένα θέμα 

Στ΄ 

3.1.1. Αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα κειμένου: 

- θέμα 

3.1.4. Συνεκτικότητα κειμένου: 

- νοηματική σύνδεση προτάσεων 

- νοηματική σύνδεση γλωσσικών-πολυτροπικών στοιχείων 

- νοηματική σύνδεση μεταξύ μερών κειμένων  

- ασυνέχειες (αλλαγές σε πρόσωπα και θέματα) 

3.2.2. Αξιολόγηση εγκυρότητας πληροφοριών σε σχέση με: 

- το θέμα 

3.2.3. Διαμορφώνουν προσωπικές θέσεις έναντι νοημάτων των κειμένων 

3.2.4. Κρίνουν την οπτική γωνία που υιοθετεί ο/η συγγραφέας και τον τρόπο που προβάλλει ή 

αποσιωπά ένα θέμα. 
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