
 
 

 

                                       

ΝΝΝ ΕΕΕ ΟΟΟ ΕΕΕ ΛΛΛ ΛΛΛ ΗΗΗ ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ    ΓΓΓ ΛΛΛ ΩΩΩ   ΑΑΑ    

ΑΑΑ ΄́́    ΣΣΣ ΑΑΑ ΞΞΞ ΗΗΗ    ΓΓΓ ΤΤΤ ΜΜΜ ΝΝΝ ΑΑΑ  ΙΙΙ ΟΟΟ ΤΤΤ    

ύύννοολλοο::  5588  δδιιδδαακκττιικκέέςς  ώώρρεεςς  

ααα///ααα  ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΣΣΣΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΕΕΕΝΝΝΟΟΟΣΣΣΗΗΗΣΣΣΑΑΑ    
ΔΔΔΙΙΙΔΔΔΑΑΑΚΚΚΣΣΣΙΙΙΚΚΚΕΕΕ    

ΩΩΩΡΡΡΕΕΕ***    
ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΣΣΣΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΕΕΕΧΧΧΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟ***   

1 
Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο 

σχολείο 
4 

Γνωρίσματα του προφορικού και του γραπτού λόγου στην επικοινωνία / Κώδικες επικοινωνίας / 
Ιδιαιτερότητες της γραπτής επικοινωνίας / Είδη προτάσεων 

2 Επικοινωνία στο σχολείο 4 
Θεματικός άξονας: Παιδεία – Εκπαίδευση – Σχολείο/Eίδη προφορικού και γραπτού λόγου / Κριτήρια 
επιλογής κατάλληλου λεξιλογίου/ Η παράγραφος ως νοηματική ενότητα & τα μέρη της , οι αρετές 
της/Παραγωγή Λόγου 

3 Ταξίδι στον κόσμο της φύσης 6 
Θεματικός άξονας: Περιβάλλον – Υγεία – Διατροφή/Περιγραφικός και Αφηγηματικός τρόπος έκφρασης / 
Η επιχειρηματολογία και η οργάνωσή της / Η τεχνική της Περίληψης / Εξοικείωση με τη χρήση 
λεξικών / Οοργάνωση παραγράφου: η αρετή της συνοχής και της συνεκτικότητας) 

4 
Φροντίζω για τη διατροφή και την 

υγεία μου 
6 

Κατανόηση γραπτού & προφορικού περιγραφικού Λόγου /Ο συντακτικός ρόλος του ουσιαστικού και 
του επιθέτου στη φράση και στη πρόταση / Κλίση ουσιαστικών & επιθέτων /Μηχανισμοί Παραγωγής 
και Σύνθεσης / Το ουσιαστικό και το επίθετο στην τεχνική της περιγραφής / Σύνταξη περίληψης 
κειμένου / Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

5 
Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του 

θεάτρου και του 
κινηματογράφου 

7 

Θεματικός άξονας: Η σημασία της Τέχνης /Κατανόηση γραπτού & προφορικού αφηγηματικού Λόγου / 
Ο ρόλος του ρήματος στη πρόταση / Το ρήμα στην τεχνική της αφήγησης/Εξοικείωση με τη χρήση 
λεξικών /Συνδετικές λέξεις και εκφράσεις στην οργάνωση παραγράφου / Παραγωγή Γραπτού και 
Προφορικού λόγου. 

6 
Δημιουργικές δραστηριότητες στη 

ζωή μου 
5 

Θεματικός άξονας: Ελεύθερος Χρόνος /Κατανόηση Γραπτού Λόγου /Συντακτική λειτουργία του 
ουσιαστικού / Παράγωγα ουσιαστικά /Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου/ Η τεχνική του πλαγιότιτλου/ 
Σύνταξη περίληψης κειμένου. 

7 
Ο κόσμος μέσα από την οθόνη – 

εικόνα 
4 

Θεματικός άξονας: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης /Κατανόηση Γραπτού Λόγου /Το οριστικό και  αόριστο 
άρθρο / Kλίση άρθρων/ Η συντακτική λειτουργία του επιθετικού προσδιορισμού / Παράγωγα επίθετα 
/ Η τεχνική της περιγραφής στον άξονα του χώρου /Παραγωγή Γραπτού Λόγου. 

8 
Αθλητισμός και Ολυμπιακοί 
Αγώνες. Παρακολουθώ και 

συμμετέχω 
5 

Θεματικός άξονας: Αθλητισμός /Κατανόηση Γραπτού Λόγου /Η Παρατακτική σύνδεση των προτάσεων 
/ Ασύνδετο σχήμα / Η στίξη στον παρατακτικό λόγο / Τεχνικές Αφήγησης / Οργάνωση συνοχής της 
αφήγησης / Ελληνικές λέξεις σε ξένες γλώσσες/ Παραγωγή Γραπτού Λόγου.  



 
 

 

9 Ανακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης 3 
Θεματικός άξονας: Ο ρόλος του βιβλίου / Παραδειγματικός και Συνταγματικός άξονας / 
Μετασχηματισμός απλού κειμένου σε διαφορετικό είδος λόγου / Σύνταξη περίληψης κειμένου. 

10 
Γνωρίζω τον τόπο μου και τον 

πολιτισμό του 
5 

Θεματικός άξονας: Πολιτισμός/Κατανόηση Γραπτού & Προφορικού Λόγου. Η Υποτακτική σύνδεση των 
προτάσεων / Η στίξη στον υποτακτικό λόγο / Εξοικείωση με τη χρήση λεξικών/ Παραγωγή Γραπτού 
και Προφορικού Λόγου 

11 
Επαναλήψεις – Παρουσίαση 
εργασιών – Διαγώνισμα/ατα 

9 

 

ΒΒΒ ΄́́    ΣΣΣ ΑΑΑ ΞΞΞ ΗΗΗ    ΓΓΓ ΤΤΤ ΜΜΜ ΝΝΝ ΑΑΑ  ΙΙΙ ΟΟΟ ΤΤΤ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ύύννοολλοο::  5522  δδιιδδαακκττιικκέέςς  ώώρρεεςς  

1 
Από τον τόπο μου σ’ όλη την 

Ελλάδα 
5 

Διάκριση ειδών γραπτού λόγου /Η λειτουργία του υποκειμένου στην πρόταση / Σύνθεση με αχώριστα 
μόρια/ Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου/ Χρήση ποικίλων λεξικών /Παραγωγή γραπτού λόγου 

2 Ζούμε με την οικογένεια 5 
Θεματικός άξονας: Οικογένεια – Κοινωνικοποίηση /Τεχνικές Κατανόησης Γραπτού Λόγου /Οι εγκλίσεις 
στις ανεξάρτητες προτάσεις / Χρόνοι του ρήματος /Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου / Περίληψη από 
πλαγιότιτλους  / Εξοικείωση με τη χρήση των λεξικών/ Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

3 Φίλοι για πάντα 5 
Θεματικός άξονας: Διαπροσωπικές Σχέσεις /Κατανόηση Γραπτού Λόγου/Διάκριση Ενεργητικής και 
Παθητικής Φωνής του ρήματος / Κλίση του Ενεστώτα και Παρατατικού (α & β συζυγία) / Το α 
συνθετικό σύνθετων λέξεων / Σύνταξη περίληψης κειμένου. 

4 Το σχολείο στο χρόνο 5 
Θεματικός άξονας: Εκπαίδευση /Κατανόηση Προφορικού και Γραπτού Λόγου /Μεταβατικά και 
Αμετάβατα ρήματα / Ο συντακτικός ρόλος του αντικειμένου / Οι διαθέσεις του ρήματος / Ελληνικές 
λέξεις σε ξένες γλώσσες/ Οργάνωση ευρύτερου κειμένου (αρετές της συνοχής και της συνεκτικότητας)/  

5 
Συζητώντας για την εργασία και το 

επάγγελμα 
5 

Θεματικός άξονας: Εργασία – Επάγγελμα /Το επίθετο (η έννοια της σύγκρισης – Παραθετικά) / Το α και 
β συνθετικό σύνθετων λέξεων / Οργάνωση συνοχής περιγραφής και αφήγησης / Συλλογή υλικού, 
οργάνωση και σύνθεση απλών ερευνητικών εργασιών/ Παραγωγή Προφορικού Λόγου. 

6 
Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και 
ψυχαγωγούμαι από διάφορες πηγές 

5 
Θεματικός άξονας: Πληροφόρηση /Κατανόηση Γραπτού Λόγου & Προφορικού Λόγου / Είδη 
αντωνυμιών / Ετυμολογικές οικογένειες λέξεων / Σύνταξη περίληψης κειμένου/ Στοιχεία ερευνητικών 
εργασιών/Εξοικείωση με διάφορα κειμενικά είδη. 

7 
Βιώνοντας προβλήματα της 

καθημερινής ζωής 
5 

Θεματικός άξονας: Προβλήματα του σύγχρονου πολιτισμού /Κατανόηση ποικίλων κειμενικών ειδών/ Είδη 
επιρρηματικών προσδιορισμών / Παραγωγή επιρρημάτων / Συνδετικές λέξεις και εκφράσεις στην 
οργάνωση κειμένου / Το ύφος στην ανάπτυξη κειμένου.  

8 
Συζητώντας για σύγχρονα 

κοινωνικά θέματα 
5 

Θεματικός άξονας: Προβλήματα του σύγχρονου πολιτισμού Κατανόηση Γραπτού και Προφορικού Λόγου / 
Τα είδη των Μετοχών / Γνήσια και καταχρηστική Σύνθεση / Αξιολόγηση και Διατύπωση 
Επιχειρημάτων  



 
 

 

9 
Ταξίδι στο μαγικό κόσμο του 

διαστήματος 
4 

Θεματικός άξονας: Επιστήμη/ Η τεχνική των Ορισμών /Τεχνικές οργάνωσης Λογικής 
Επιχειρηματολογίας / Παραγωγή γραπτού Λόγου 

10 
Επαναλήψεις – Παρουσίαση 
εργασιών – Διαγώνισμα/ατα 

8 

 

ΓΓΓ ΄́́    ΣΣΣ ΑΑΑ ΞΞΞ ΗΗΗ    ΓΓΓ ΤΤΤ ΜΜΜ ΝΝΝ ΑΑΑ  ΙΙΙ ΟΟΟ ΤΤΤ    

ύύννοολλοο::  5500  δδιιδδαακκττιικκέέςς  ώώρρεεςς  

1 Η Ελλάδα στον κόσμο 5 
Θεματικός άξονας: Ελληνισμός /Κατανόηση Γραπτού Λόγου / Παρατακτική & Υποτακτική Σύνδεση 
Προτάσεων / Κριτήρια επιλογής λεξιλογίου στην επιχειρηματολογία /Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου/ 
Οργάνωση Συνθετικών & Ερευνητικών Εργασιών. 

2 
Γλώσσα – Γλώσσες και πολιτισμοί 

του κόσμου 
5 

Θεματικός άξονας: Η Ελληνική Γλώσσα /Κατανόηση Γραπτού Λόγου / Μελέτη Ονοματικών προτάσεων 
/ Η πολυσημία της λέξης / Διατύπωση προφορικών και γραπτών αιτιολογημένων κρίσεων / Σύνταξη 
περίληψης κειμένου/ Παραγωγή Γραπτού και Προφορικού Λόγου. 

3 
Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι 

διαφορετικοί 
5 

Θεματικός άξονας: Ανθρώπινα Δικαιώματα /Κατανόηση Γραπτού Λόγου /Ευθύς & Πλάγιος Λόγος / 
Ευθείες και Πλάγιες Ερωτήσεις / Η έννοια της κυριολεξίας και της μεταφοράς 

4 
Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι 

πολίτες 
6 

Θεματικός άξονας: Ο ρόλος της Ευρώπης /Κατανόηση Γραπτού Λόγου /Αναφορικές Προτάσεις / 
Τεχνικές περίληψης κειμένου/Ελληνικές λέξεις σε ξένες γλώσσες / Συνώνυμες, Ταυτόσημες, Αντίθετες 
λέξεις/ Παραγωγή Γραπτού Λόγου.  

5 Ειρήνη – πόλεμος 5 
Θεματικός άξονας: Ειρήνη – πόλεμος /Κατανόηση Γραπτού Λόγου /Τελικές & Αιτιολογικές Προτάσεις 
/ Ομώνυμες και παρώνυμες λέξεις / Η τεχνική του παραγωγικού συλλογισμού – οργάνωση κειμένου με 
παραγωγική συλλογιστική πορεία/ Παραγωγή Γραπτού και Προφορικού Λόγου 

6 
Ενεργοί πολίτες για την 

υπεράσπιση οικουμενικών αξιών 
5 

Θεματικός άξονας: Πολιτική – Πολίτης /Χρονικές και Υποθετικές Προτάσεις / Η σχέση της υπωνυμίας  
και ο ορισμός εννοιών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, 
Βιολογία, Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή) / Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

7 
Τέχνη: μια γλώσσα για όλους σε 

όλες τις εποχές 
6 

Θεματικός άξονας: Τέχνες /Κατανόηση Γραπτού Λόγου /Αποτελεσματικές, Εναντιωματικές, 
Παραχωρητικές Προτάσεις / Αλλαγή της σημασίας των λέξεων – η τεχνική της Mετωνυμίας σε ποικίλα 
γνωστικά αντικείμενα / Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

8 Μπροστά στο μέλλον 5 
Θεματικός άξονας: Ηθικές Αξίες /Σχήματα λόγου σχετικά με τη σημασία των λέξεων / φράσεων / 
Σύνταξη περίληψης κειμένου/ Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

9 Επαναλήψεις – Παρουσίαση 8  



 
 

 

εργασιών – Διαγώνισμα/ατα 

 

 
*Οι προβλεπόμενες ενδεικτικές διδακτικές ώρες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες συναρτώνται από το γενικότερο σχολικό προγραμματισμό και τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε 
τμήματος.  


