
1 |  Ξένες Γλώσσες Γενικού Λυκείου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΣΗ ΕΚΔΟΗ, ΑΘΗΝΑ 2021 

 

Πράξη «Αναβάθμιςη των Προγραμμάτων πουδϊν και Δημιουργία Εκπαιδευτικοφ Τλικοφ 

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ» - MIS: 5035542 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 
ΓΙΑ ΣΙ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 

ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

2 |  Ξένες Γλώσσες Γενικού Λυκείου  

 

 

 

 

  



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

3 |  Ξένες Γλώσσες Γενικού Λυκείου  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Aϋ Μζροσ ................................................................................................................................... 4 

Α. ΦΤΛΟΓΝΩΜΛΑ ΣΟΤ Π-ΓΛ ................................................................................................. 4 

Β. ΚΟΠΟΚΕΛΑ ..................................................................................................................... 4 

Γενικοί τόχοι .................................................................................................................... 4 

Ειδικοί τόχοι..................................................................................................................... 4 

Γενικά Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα ......................................................... 6 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα ....................................................... 13 

Γ. ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΟ – ΚΕΜΑΣΛΚΑ ΠΕΔΛΑ ................................................................................ 13 

Δ. ΔΛΔΑΚΣΛΚΘ ΠΛΑΛΛΩΘ – ΧΕΔΛΑΜΟ ΜΑΚΘΘ .......................................................... 19 

Ε. ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ .................................................................................................................... 21 

Βϋ ΜΕΡΟ ................................................................................................................................. 22 

Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν ......................................................... 22 

 

  



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

4 |  Ξένες Γλώσσες Γενικού Λυκείου  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 
ΓΙΑ ΣΙ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ 

 
Aϋ Μζροσ 

Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ Π-ΓΛ 

Σο κοινό Πρόγραμμα πουδϊν για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτο Γενικό Λφκειο (Π-ΓΛ) 
αφορά τισ γλϊςςεσ που περιλαμβάνονται ςτα ιςχφοντα ωρολόγια προγράμματα και 
ςυγκεκριμζνα τθν αγγλικι γλϊςςα, θ οποία είναι υποχρεωτικι ςε όλεσ τισ τάξεισ του 
Γενικοφ Λυκείου, κακϊσ επίςθσ τθ γαλλικι και τθ γερμανικι γλϊςςα, οι οποίεσ 
προςφζρονται κατ’ επιλογιν ςτθν Α’ και Β’ Λυκείου. Μζςω του Π-ΓΛ είναι δυνατι θ 
πλαιςίωςθ και επιπλζον γλωςςϊν που μπορεί να ςυμπεριλθφκοφν ςτο μζλλον ςτα 
ωρολόγια προγράμματα του Γενικοφ Λυκείου. 

 

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ 

Γενικοί τόχοι  

ε ςυνζχεια του Ενιαίου Προγράμματοσ πουδϊν για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτο Δθμοτικό 
και το Γυμνάςιο (ΕΠ-ΞΓ), το Πρόγραμμα πουδϊν για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτο Γενικό Λφκειο 
(Π-ΓΛ) είναι κοινό για όλεσ τισ ξζνεσ γλϊςςεσ του Γενικοφ Λυκείου και αποτελεί εργαλείο 
για τθ διδαςκαλία και μάκθςθ κοινωνικά προςδιοριςμζνθσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ με ςκοπό 
τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων κατανόθςθσ και παραγωγισ νοθμάτων, όπωσ αυτά δθλϊνονται 
ςτο κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο παραγωγισ τουσ μζςω διαφορετικϊν ειδϊν γραπτϊν και 
προφορικϊν κειμζνων. Θ ανάπτυξθ επικοινωνιακισ ικανότθτασ, γλωςςικισ επίγνωςθσ, 
διαπολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ και διαμεςολαβθτικισ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν του 
Γενικοφ Λυκείου πραγματοποιείται μζςω τθσ ανάπτυξθσ γενικότερων γνϊςεων ςχετικά με 
τθ δομι και τθ λειτουργία τθσ εκάςτοτε γλϊςςασ ςε διαφορετικζσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ και 
περιςτάςεισ επικοινωνίασ. το Π-ΓΛ προδιαγράφονται οι προςδοκϊμενοι επικοινωνιακοί 
ςτόχοι και οργανϊνεται θ γλωςςικι φλθ ανά επίπεδο επικοινωνιακισ γλωςςικισ επάρκειασ 
με βάςθ τθν εξάβακμθ κλίμακα του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. Σο Π-ΓΛ ζχει ωσ αφετθρία 
τα μακθςιακά αποτελζςματα, δθλαδι όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηει, να κατανοεί και να 
μπορεί να εφαρμόςει ο/θ μακθτισ/-τρια με τθν ολοκλιρωςθ κάκε μακθςιακισ 
διαδικαςίασ. Κατά ςυνζπεια, όλεσ οι παράμετροι τθσ διδακτικισ και μακθςιακισ 
διαδικαςίασ εξαρτϊνται από τον κακοριςμό των Προςδοκϊμενων Μακθςιακϊν 
Αποτελεςμάτων (ΠΜΑ). 

 

Ειδικοί τόχοι 

Σο Π-ΓΛ υιοκετεί τουσ δείκτεσ επικοινωνιακισ επάρκειασ του Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ 
Πλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ (υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 2020) ςε ςυνδυαςμό με τθν 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων πολυγραμματιςμοφ και ψθφιακοφ γραμματιςμοφ. Οι παραπάνω 
αρχζσ εφαρμόηονται ςτθν ανάπτυξθ Κεματικϊν Πεδίων, επιμζρουσ Κεματικϊν Ενοτιτων, 
αναλυτικϊν περιγραφϊν των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και οριηόντιασ 
ςφνδεςισ τουσ με ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, θ περιγραφι των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςτο Π-ΓΛ 
ςυνίςταται ςε αναλυτικζσ δθλϊςεισ ςχετικά με τισ επικοινωνιακζσ γλωςςικζσ ενζργειεσ ι 
δράςεισ που αναμζνεται να είναι ςε κζςθ να πραγματοποιοφν οι μακθτζσ/-τριεσ ςε κάκε 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

5 |  Ξένες Γλώσσες Γενικού Λυκείου  

 

 

επίπεδο γλωςςομάκειασ, προκειμζνου να κεωροφνται επαρκείσ χριςτεσ τθσ γλϊςςασ ςτο 
ςυγκεκριμζνο επίπεδο. Θ κάκε διλωςθ προςδοκϊμενου μακθςιακοφ αποτελζςματοσ είναι 
ςτθν πραγματικότθτα ζνασ «περιγραφικόσ» δείκτθσ (περιγραφθτισ) τθσ επικοινωνιακισ 
επάρκειασ των μακθτϊν/-τριϊν. Οι γενικοί και ειδικοί περιγραφθτζσ του Π-ΓΛ 
προςδιορίηουν τισ ενζργειεσ ι δράςεισ τισ οποίεσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να 
πραγματοποιοφν οι μακθτζσ/-τριεσ ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ, κακϊσ και τα γλωςςικά 
μζςα τα οποία κα πρζπει να μποροφν να χρθςιμοποιοφν προκειμζνου να επικοινωνοφν 
αποτελεςματικά ςε ποικίλα κοινωνικά και πολιτιςμικά περιβάλλοντα. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, οι ενζργειεσ ι δράςεισ που διατυπϊνονται ςτο Π-ΓΛ μζςω των 
περιγραφθτϊν αφοροφν γλωςςικζσ επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται 
ςτο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ (υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 2020). 
Επιπλζον, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςθμαντικό μζροσ τθσ επικοινωνίασ των εφιβων ςιμερα 
πραγματοποιείται με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, το Π-ΓΛ επιχειρεί να ςυνδζςει τθν 
επικοινωνιακι επάρκεια ςτθν ξζνθ γλϊςςα με τον ψθφιακό γραμματιςμό των μακθτϊν/-
τριϊν του Γενικοφ Λυκείου. Ωσ εκ τοφτου, ςτθν περιγραφι των επιμζρουσ γλωςςικϊν 
επικοινωνιακϊν ενεργειϊν ι δράςεων επιχειρείται θ ςυμπερίλθψθ περιγραφθτϊν του 
Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ (υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 2020) 
και του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Ψθφιακισ Επάρκειασ των Πολιτϊν (υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 
2017) που ζχουν ςχζςθ με τθ διαδικτυακι επικοινωνία και τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν.  

Σο Π-ΓΛ εςτιάηει ςτθν ενίςχυςθ των παρακάτω επικοινωνιακϊν ικανοτιτων: 

− κατανόθςθ γραπτοφ λόγου 

− κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 

− παραγωγι γραπτοφ λόγου 

− παραγωγι προφορικοφ λόγου 

− διάδραςθ (προφορικι και γραπτι) 

− διαμεςολάβθςθ (προφορικι και γραπτι) 

− διαδικτυακι επικοινωνία (προφορικι και γραπτι) 

 

Προκειμζνου να επιτελζςουν ςυγκεκριμζνεσ γλωςςικζσ επικοινωνιακζσ ενζργειεσ ι 
δράςεισ, οι μακθτζσ/-τριεσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ βαςίηονται ςε διάφορεσ ικανότθτεσ 
(γλωςςικζσ, παραγλωςςικζσ κ.ά.) που ζχουν αναπτφξει ςτθ διάρκεια των ετϊν. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, θ επικοινωνιακι γλωςςικι ικανότθτα ςυνδζεται, μεταξφ άλλων, με 
γλωςςικζσ, κοινωνιογλωςςικζσ και πραγματολογικζσ ικανότθτεσ, τισ οποίεσ αξιοποιοφν οι 
χριςτεσ μιασ γλϊςςασ για τθν πραγμάτωςθ των επικοινωνιακϊν τουσ προκζςεων. το Π-
ΓΛ δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ: α) τθσ λεξιλογικισ ικανότθτασ, δθλαδι τθσ 
γνϊςθσ και τθσ ικανότθτασ χριςθσ των λεξικϊν και γραμματικϊν ςτοιχείων μιασ γλϊςςασ, 
β) τθσ κοινωνιογλωςςικισ ικανότθτασ που αφορά τθ γνϊςθ και τισ δεξιότθτεσ που 
απαιτοφνται για τθν κατάλλθλθ κοινωνικά χριςθ μιασ γλϊςςασ και γ) τθσ πραγματολογικισ 
ικανότθτασ που ςχετίηεται με τθν παραγωγι προφορικοφ ι γραπτοφ λόγου για τθν επίτευξθ 
ςυγκεκριμζνων επικοινωνιακϊν λειτουργιϊν. 

Με βάςθ τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι ςτο Π-ΓΛ προδιαγράφονται τα ςτοιχεία 
του γνωςτικοφ αντικειμζνου που πρζπει να διδαχκοφν και όχι το πότε ακριβϊσ ι το πϊσ κα 
διδαχκοφν, εφόςον ο επιμεριςμόσ τθσ φλθσ, οι μζκοδοι, οι τεχνικζσ διδαςκαλίασ κ.λπ. 
κακορίηονται από παράγοντεσ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το μακθτικό δυναμικό και τα 
διαφορετικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. Από τα επίπεδα γλωςςομάκειασ τθσ εξάβακμθσ 
κλίμακασ του Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ, τα προβλεπόμενα 
για τθν εκπαίδευςθ ςτο Γενικό Λφκειο είναι τα εξισ: Α2, Β1, Β2 και Γ1. Σα αναμενόμενα 
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επίπεδα γλωςςομάκειασ ανά γλϊςςα, βάςει των προβλεπόμενων ωρϊν διδαςκαλίασ, είναι 
τα ακόλουκα: 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ* 

Αγγλικά Β’ ξζνη γλϊςςα 
(Γαλλικά/Γερμανικά) 

Α’ Λυκείου 3 ϊρεσ Β2 Α’ Λυκείου 2 ϊρεσ Α2 

Β’ Λυκείου 2 ϊρεσ Β2+ Β’ Λυκείου 1 ϊρα Α2+ 

Γ’ Λυκείου 2 ϊρεσ Γ1 Γ’ Λυκείου - (Β1) 

* Ο προςδιοριςμόσ των επιπζδων γλωςςομάκειασ βαςίηεται ςτο ιςχφον ωρολόγιο 
πρόγραμμα ανά γλϊςςα. Ωςτόςο, κατά τον ςχεδιαςμό του Π-ΓΛ ζχει λθφκεί υπόψθ θ 
διδαςκαλία τθσ Β’ ξζνθσ γλϊςςασ ςε όλεσ τισ τάξεισ του Γενικοφ Λυκείου ςτο πλαίςιο μιασ 
ςυνολικισ κεϊρθςθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ. 

 

Γενικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα  

Ακολουκοφν οι περιλθπτικζσ περιγραφζσ των γενικϊν Προςδοκϊμενων Μακθςιακϊν 
Αποτελεςμάτων, δθλαδι των επικοινωνιακϊν ενεργειϊν ι δράςεων τισ οποίεσ κα πρζπει 
να είναι ςε κζςθ να πραγματοποιοφν οι μακθτζσ/-τριεσ ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ, ϊςτε 
να προςδιορίηεται θ επάρκειά τουσ ωσ χρθςτϊν τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο ςυγκεκριμζνο 
επίπεδο ςφμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ (υμβοφλιο 
τθσ Ευρϊπθσ, 2020).  

Α2 

Οι μαθητζσ/-τριεσ ςτο επίπεδο Α2 μποροφν: 

Κατανόηςη Γραπτοφ Λόγου 

 Να κατανοοφν ςφντομα, απλά κείμενα ςε οικεία κζματα, τα οποία περιζχουν πολφ υψθλισ 
ςυχνότθτασ λεξιλόγιο τθσ κακθμερινισ ι επαγγελματικισ ηωισ, ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ 
ποςοςτοφ διεκνιςμϊν. 

Κατανόηςη Προφορικοφ Λόγου 

 Να κατανοοφν φράςεισ και εκφράςεισ ςχετικζσ με κζματα άμεςθσ προτεραιότθτασ (π.χ. πολφ 
βαςικζσ προςωπικζσ και οικογενειακζσ πλθροφορίεσ, αγορζσ, τοπικι γεωγραφία, εργαςία), υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι θ ομιλία αρκρϊνεται αργά και κακαρά. 

Παραγωγή Γραπτοφ Λόγου 

 Να παράγουν μια ακολουκία απλϊν φράςεων και προτάςεων που ςυνδζονται με απλοφσ 
ςυνδζςμουσ, όπωσ το «και», το «αλλά» και το «επειδι». 

Παραγωγή Προφορικοφ Λόγου 

 Να κάνουν μια απλι περιγραφι ι παρουςίαςθ ανκρϊπων, ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ι εργαςίασ, 
κακθμερινϊν ςυνθκειϊν, προτιμιςεων κ.λπ. ωσ μια ςφντομθ ακολουκία απλϊν φράςεων και 
προτάςεων ςυνδεδεμζνων ςε μορφι λίςτασ. 

Γραπτή Διάδραςη 

 Να ςυνκζτουν ςφντομα, απλά, τυποποιθμζνα ςθμειϊματα που ςχετίηονται με άμεςεσ ανάγκεσ. 

Προφορική Διάδραςη 

 Να επικοινωνοφν για απλά και ςυνθκιςμζνα ηθτιματα που απαιτοφν απλι και άμεςθ ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εργαςία και τον ελεφκερο χρόνο. 

 Να ανταποκρίνονται ςε πολφ ςφντομεσ περιςτάςεισ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, ακόμθ και όταν 
δεν είναι ςυνικωσ ςε κζςθ να κατανοιςουν αρκετζσ πλθροφορίεσ για να ςυνεχίςουν τθ ςυνομιλία 
με δικι τουσ πρωτοβουλία.  
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Προφορική και Γραπτή Διαμεςολάβηςη 

 Να χρθςιμοποιοφν απλζσ λζξεισ ι να κάνουν νοιματα για να ηθτιςουν από κάποιον να εξθγιςει 
κάτι, καταλαβαίνοντασ πότε προκφπτουν δυςκολίεσ ςτθν επικοινωνία και υποδεικνφοντασ ςε απλι 
γλϊςςα τθ φφςθ του προβλιματοσ. 

 Να αποδίδουν τα βαςικά ςθμεία ςφντομθσ, απλισ ςυνομιλίασ ι κειμζνου που αναφζρεται ςε 
κακθμερινά κζματα άμεςου ενδιαφζροντοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά εκφράηονται κακαρά 
και ςε απλι γλϊςςα. 

Διαδικτυακή Επικοινωνία 

 Να εμπλζκονται ςε ςτοιχειϊδθ διαδικτυακι επικοινωνία για ειδικζσ κοινωνικζσ περιςτάςεισ (π.χ. 
αποςτολι απλοφ μθνφματοσ ςε μορφι ψθφιακισ κάρτασ για κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ, κοινοποίθςθ 
των νζων τουσ, προγραμματιςμόσ ι επιβεβαίωςθ ςυνάντθςθσ κ.ά.). 

 Να διατυπϊνουν ςφντομα κετικά ι αρνθτικά ςχόλια ςτο διαδίκτυο ςχετικά με υπερςυνδζςμουσ ι 
ψθφιακό υλικό (βίντεο, φωτογραφίεσ κ.ά.) που τουσ ζχει αποςταλεί, χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχειϊδεσ 
λεξιλόγιο, αν και γενικά κα χρειαςτεί να κάνουν χριςθ κάποιου διαδικτυακοφ μεταφραςτικοφ 
εργαλείου ι άλλων πθγϊν. 

Α2+ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ ςτο επίπεδο Α2+ μποροφν: 

Κατανόηςη Γραπτοφ Λόγου 

 Να κατανοοφν ςφντομα, απλά κείμενα με ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςε οικεία κζματα, τα 
οποία περιζχουν υψθλισ ςυχνότθτασ λεξιλόγιο, ςχετικό με τθν κακθμερινι ηωι, τθν εργαςία κ.λπ. 

Κατανόηςη Προφορικοφ Λόγου 

 Να κατανοοφν αρκετζσ φράςεισ και εκφράςεισ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να καλφψουν 
ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ομιλία αρκρϊνεται αργά και κακαρά. 

Παραγωγή Γραπτοφ Λόγου 

 Να παράγουν μια ςχετικά εκτεταμζνθ περιγραφι, παρουςίαςθ ι ςφγκριςθ ανκρϊπων (π.χ. 
εξωτερικά χαρακτθριςτικά, περιγραφι χαρακτιρα κ.ά.), ςυναιςκθμάτων, ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ι 
εργαςίασ, κακθμερινϊν ςυνθκειϊν, ςυμπακειϊν, αντιπακειϊν κ.λπ. με τθ χριςθ απλϊν φράςεων 
και προτάςεων. 

Παραγωγή Προφορικοφ Λόγου 

 Να κάνουν μια ςχετικά εκτεταμζνθ περιγραφι, παρουςίαςθ ι ςφγκριςθ ανκρϊπων (π.χ. 
εξωτερικά χαρακτθριςτικά, περιγραφι χαρακτιρα κ.ά.), ςυναιςκθμάτων, ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ι 
εργαςίασ, κακθμερινϊν ςυνθκειϊν, προτιμιςεων κ.λπ. με τθ χριςθ απλϊν φράςεων και 
προτάςεων. 

Γραπτή Διάδραςη 

 Να ςυνκζτουν ςφντομα, απλά, τυποποιθμζνα ςθμειϊματα που ςχετίηονται με άμεςεσ ανάγκεσ. 

Προφορική Διάδραςη 

 Να αλλθλεπιδροφν με ςχετικι άνεςθ ςε δομθμζνεσ επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ και ςφντομεσ 
ςυνομιλίεσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι υπόλοιποι/-εσ ςυνομιλθτζσ/-τριεσ κα διευκολφνουν τθν 
επικοινωνία, εάν χρειαςτεί. 

 Να ανταποκρίνονται χωρίσ υπερβολικι προςπάκεια ςε απλζσ, ςυνθκιςμζνεσ περιςτάςεισ 
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν.  

 Να κζτουν και να απαντοφν ςε ερωτιςεισ και να ανταλλάςςουν ιδζεσ και πλθροφορίεσ ςχετικά 
με οικεία κζματα ςε προβλζψιμεσ κακθμερινζσ περιςτάςεισ.  

Προφορική και Γραπτή Διαμεςολάβηςη 

 Να ζχουν υποςτθρικτικό ρόλο ςτθν επικοινωνία, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι υπόλοιποι/-εσ 
ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ μιλάνε αργά ι κάνουν νοιματα και ότι τουσ/τισ ενκαρρφνουν να 
ςυμμετζχουν ςτθ ςυηιτθςθ κάνοντασ τισ δικζσ τουσ προτάςεισ.  

 Να μεταφζρουν ςχετικζσ με το κζμα τθσ επικοινωνίασ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςε 
ςφντομα, απλά, καλά δομθμζνα πλθροφοριακά κείμενα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα κείμενα 
αφοροφν ςυγκεκριμζνα, οικεία κζματα, διατυπωμζνα ςε απλι, κακθμερινι γλϊςςα. 
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Διαδικτυακή Επικοινωνία 

 Να ςυςτινονται και να ανταποκρίνονται επαρκϊσ ςε απλζσ διαδικτυακζσ ςυνομιλίεσ, κζτοντασ 
ερωτιςεισ και δίνοντασ απαντιςεισ, ανταλλάςςοντασ ιδζεσ πάνω ςε προβλζψιμα κακθμερινά 
κζματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν επαρκι χρόνο για να διατυπϊςουν τισ απαντιςεισ τουσ και 
ότι ςυνομιλοφν με ζνα άτομο κάκε φορά. 

 Να κάνουν ςφντομεσ περιγραφικζσ αναρτιςεισ ςτο διαδίκτυο ςχετικά με κακθμερινά κζματα, 
κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ και ςυναιςκιματα, δίνοντασ απλζσ βαςικζσ λεπτομζρειεσ. 

 Να ςχολιάηουν τισ αναρτιςεισ άλλων ςτο διαδίκτυο, εκφράηοντασ ζκπλθξθ, ενδιαφζρον ι 
αδιαφορία, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι εν λόγω αναρτιςεισ είναι διατυπωμζνεσ ςε απλι γλϊςςα. 

Β1 

Οι μαθητζσ/-τριεσ ςτο επίπεδο Β1 μποροφν: 

Κατανόηςη Γραπτοφ Λόγου 

 Να διαβάηουν και να κατανοοφν ςε ικανοποιθτικό βακμό ςαφι ενθμερωτικά κείμενα πάνω ςε 
κζματα ςχετικά με τα ενδιαφζροντά τουσ. 

Κατανόηςη Προφορικοφ Λόγου 

 Να κατανοοφν τα κφρια ςθμεία που διατυπϊνονται ςε απλι ςυνθκιςμζνθ γλϊςςα ι διάλεκτο ςε 
οικεία κζματα που ςυναντϊνται τακτικά ςτθν εργαςία, ςτο ςχολείο, ςτον ελεφκερο χρόνο κ.λπ., 
ςυμπεριλαμβανομζνων και ςφντομων αφθγιςεων. 

Παραγωγή Γραπτοφ Λόγου 

 Να παράγουν απλά κείμενα με ξεκάκαρθ ςφνδεςθ νοθμάτων ςε ποικιλία οικείων κεμάτων ςτο 
πεδίο των ενδιαφερόντων τουσ, ςυνδζοντασ με λογικι ακολουκία ςφντομα, διακριτά μεταξφ τουσ 
ςτοιχεία. 

Παραγωγή Προφορικοφ Λόγου 

 Να κάνουν με ςχετικι ςαφινεια και ευχζρεια μια περιγραφι αναπτφςςοντασ μια λογικι 
ακολουκία νοθμάτων πάνω ςε ζνα κζμα που εντάςςεται ςτο πεδίο των ενδιαφερόντων τουσ. 

Γραπτή Διάδραςη 

 Να ςυνκζτουν προςωπικζσ επιςτολζσ και ςθμειϊματα για να ηθτιςουν ι να μεταφζρουν απλζσ 
πλθροφορίεσ, ςυναφείσ με κακθμερινά κζματα, επιςθμαίνοντασ το ςθμείο που κεωροφν 
ςθμαντικό. 

Προφορική Διάδραςη 

 Να αξιοποιοφν ζνα ευρφ φάςμα απλισ γλϊςςασ για να διαχειριςτοφν τισ περιςςότερεσ 
καταςτάςεισ που ενδζχεται να προκφψουν όταν ταξιδεφουν. 

 Να ςυμμετζχουν χωρίσ προετοιμαςία ςε ςυνομιλία πάνω ςε οικεία κζματα, εκφράηοντασ 
προςωπικζσ απόψεισ και ανταλλάςςοντασ πλθροφορίεσ για οικεία κζματα προςωπικοφ 
ενδιαφζροντοσ ι ςχετικά με τθν κακθμερινι ηωι (π.χ. οικογζνεια, δραςτθριότθτεσ ελεφκερου 
χρόνου, εργαςία, ταξίδια και επίκαιρα γεγονότα). 

Προφορική και Γραπτή Διαμεςολάβηςη 

 Να παρουςιάηουν άτομα από διαφορετικά περιβάλλοντα προζλευςθσ, ενκαρρφνοντασ τθν 
ανταλλαγι απόψεων, εμπειριϊν και εξειδικευμζνων γνϊςεων μεταξφ των ςυνομιλθτϊν/-τριϊν. 

 Να μεταφζρουν πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε ςαφι, καλά δομθμζνα πλθροφοριακά κείμενα 
πάνω ςε οικεία ι προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ κζματα, παρά τισ δυςκολίεσ που μπορεί να 
υπάρχουν ωσ προσ το λεξιλόγιο που χρθςιμοποιείται για τθ διατφπωςθ των νοθμάτων. 

Διαδικτυακή Επικοινωνία 

 Να κάνουν μια κατανοθτι ανάρτθςθ ςε διαδικτυακι ςυηιτθςθ ςχετικά με κζμα οικείου 
ενδιαφζροντοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν τθ δυνατότθτα να προετοιμάςουν το κείμενο και να 
χρθςιμοποιιςουν διαδικτυακά εργαλεία για να καλφψουν γλωςςικά κενά και να ελζγξουν τθν 
ακρίβεια και τθν ορκότθτα του λόγου τουσ. 

 Να κάνουν αναρτιςεισ ςτο διαδίκτυο ςχετικά με προςωπικζσ εμπειρίεσ και να απαντοφν με 
ςχετικι λεπτομζρεια ςε ςχόλια άλλων, ακόμθ κι αν οδθγοφνται μερικζσ φορζσ ςε επαναλιψεισ και 
ακατάλλθλεσ γλωςςικζσ επιλογζσ λόγω του περιοριςμζνου λεξιλογίου που διακζτουν. 
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Β1+ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ ςτο επίπεδο Β1+ μποροφν: 

Κατανόηςη Γραπτοφ Λόγου 

 Να διαβάηουν και να κατανοοφν ςε ικανοποιθτικό βακμό ςαφι ενθμερωτικά κείμενα πάνω ςε 
κζματα ςχετικά με τα ενδιαφζροντά τουσ. 

Κατανόηςη Προφορικοφ Λόγου 

 Να κατανοοφν απλζσ, αντικειμενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με ςυνθκιςμζνα κζματα τθσ 
κακθμερινότθτασ ι ςχετικά με τθν εργαςία, αντιλαμβανόμενοι/-εσ τόςο το γενικό νόθμα όςο και 
ςυγκεκριμζνεσ λεπτομζρειεσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο λόγοσ αρκρϊνεται αργά και κακαρά ςε 
οικεία γλϊςςα. 

Παραγωγή Γραπτοφ Λόγου 

 Να παράγουν κείμενα με ξεκάκαρθ ςφνδεςθ νοθμάτων πάνω ςε ποικιλία οικείων κεμάτων ςτο 
πεδίο των ενδιαφερόντων τουσ, ςυνδζοντασ με λογικι ακολουκία μια ςειρά από ςφντομα, διακριτά 
μεταξφ τουσ ςτοιχεία, ςυνοψίηοντασ τα βαςικά ςθμεία και εκφράηοντασ τθ γνϊμθ τουσ με επαρκι 
επιχειριματα.  

Παραγωγή Προφορικοφ Λόγου 

 Να διατυπϊνουν με ςχετικι ευχζρεια μια ςαφι περιγραφι με λογικι ακολουκία νοθμάτων πάνω 
ςε ζνα κζμα που εντάςςεται ςτο πεδίο των ενδιαφερόντων τουσ. 

 Να δίνουν με ςχετικι ακρίβεια ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για οικεία κζματα, κακϊσ και 
λεπτομερείσ οδθγίεσ για τθν πραγματοποίθςθ μιασ εργαςίασ. 

 Να ςυνοψίηουν και να εκφράηουν τθ γνϊμθ τουσ ςχετικά με το κζμα μιασ ςφντομθσ ιςτορίασ, 
άρκρου, ομιλίασ, ςυηιτθςθσ ι ςυνζντευξθσ, απαντϊντασ ςε διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ. 

Γραπτή Διάδραςη 

 Να μεταφζρουν πλθροφορίεσ και ιδζεσ πάνω ςε ςυγκεκριμζνα και αφθρθμζνα κζματα, να 
ελζγχουν πλθροφορίεσ και να διατυπϊνουν ερωτιςεισ για προβλιματα ι να τα εξθγοφν με ςχετικι 
ακρίβεια. 

Προφορική Διάδραςη 

 Να επικοινωνοφν με ςχετικι αυτοπεποίκθςθ πάνω ςε οικεία, ςυνθκιςμζνα και μθ κζματα 
ςχετικά με τα ενδιαφζροντά τουσ και τον επαγγελματικό τουσ τομζα. 

 Να ανταλλάςςουν, να ελζγχουν και να επιβεβαιϊνουν πλθροφορίεσ αλλά και να διαχειρίηονται 
λιγότερο ςυνθκιςμζνεσ καταςτάςεισ, κακϊσ και να εξθγοφν γιατί κάτι αποτελεί πρόβλθμα. 

 Να εκφράηουν ςκζψεισ ςε αφθρθμζνα πολιτιςμικοφ περιεχόμενου κζματα, όπωσ οι 
κινθματογραφικζσ ταινίεσ, τα λογοτεχνικά ι κεατρικά ζργα, θ μουςικι κ.λπ. 

Προφορική και Γραπτή Διαμεςολάβηςη 

 Να ςυνεργάηονται με ανκρϊπουσ από διαφορετικά περιβάλλοντα προζλευςθσ, εκφράηοντασ 
ενδιαφζρον για τισ απόψεισ των ςυνομιλθτϊν/-τριϊν τουσ, διατυπϊνοντασ ερωτιςεισ, απαντιςεισ 
και προτείνοντασ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ ςτα κζματα τθσ ςυηιτθςθσ. 

 Να μεταφζρουν τα βαςικά ςθμεία πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε εκτενι κείμενα γραμμζνα ςε 
απλι γλϊςςα πάνω ςε κζματα προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τουσ δίνεται 
θ δυνατότθτα να ελζγξουν το νόθμα οριςμζνων εκφράςεων. 

Διαδικτυακή Επικοινωνία 

 Να εμπλζκονται ςε διαδικτυακζσ ςυνομιλίεσ, που διεξάγονται ςε πραγματικό χρόνο, με 
περιςςότερουσ/-εσ από ζναν/μία ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ, αναγνωρίηοντασ τισ επικοινωνιακζσ 
προκζςεισ των ςυνομιλθτϊν/-τριϊν τουσ, χωρίσ ενδεχομζνωσ να κατανοοφν λεπτομζρειεσ ι 
υπονοοφμενα για τα οποία δε δίδονται περαιτζρω εξθγιςεισ. 

 Να αναρτοφν ςτο διαδίκτυο αναφορζσ για κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ, εμπειρίεσ και δραςτθριότθτεσ, 
εκφράηοντασ τα προςωπικά τουσ ςυναιςκιματα και κάνοντασ αναφορά ςε υπερςυνδζςμουσ και 
ψθφιακά μζςα. 
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Β2 

Οι μαθητζσ/-τριεσ ςτο επίπεδο Β2 μποροφν: 

Κατανόηςη Γραπτοφ Λόγου 

 Να διαβάηουν με μεγάλο βακμό ανεξαρτθςίασ ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν, προςαρμόηοντασ το 
φφοσ και τθν ταχφτθτα ανάγνωςθσ ανάλογα με το είδοσ του κειμζνου και τον ςκοπό τθσ ανάγνωςθσ 
και χρθςιμοποιϊντασ επιλεκτικά τισ κατάλλθλεσ πθγζσ αναφοράσ. (Διακζτουν ευρφ λεξιλόγιο 
ανάγνωςθσ, ωςτόςο ενδζχεται να αντιμετωπίηουν κάποιεσ δυςκολίεσ κατανόθςθσ ςε 
ιδιωματιςμοφσ που δε χρθςιμοποιοφνται ςυχνά.) 

Κατανόηςη Προφορικοφ Λόγου 

 Να κατανοοφν τισ κφριεσ ιδζεσ, ςφνκετθσ από τθν άποψθ του ςθμαςιολογικοφ περιεχομζνου και 
του γλωςςικοφ φφουσ, ομιλίασ ςε ςυγκεκριμζνα και αφθρθμζνα κζματα, τα οποία διατυπϊνονται 
ςε οικεία ι επίςθμθ γλϊςςα, ςυμπεριλαμβανομζνων ςυηθτιςεων ςε κζματα του τομζα ειδίκευςισ 
τουσ. 

 Να κατανοοφν εκτεταμζνθ ομιλία και λόγο με ςφνκετθ επιχειρθματολογία, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι το κζμα είναι αρκετά οικείο και θ πορεία τθσ επιχειρθματολογίασ ςθματοδοτείται ρθτά και 
ξεκάκαρα. 

Παραγωγή Γραπτοφ Λόγου 

 Να παράγουν ςαφι, λεπτομερι κείμενα ςε ποικιλία κεμάτων ςχετικϊν με τα ενδιαφζροντά τουσ, 
ςυνκζτοντασ και αξιολογϊντασ πλθροφορίεσ και επιχειριματα από διάφορεσ πθγζσ. 

Παραγωγή Προφορικοφ Λόγου 

 Να κάνουν ςαφείσ, λεπτομερείσ περιγραφζσ και παρουςιάςεισ ςε ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων που 
ςχετίηονται με τα ενδιαφζροντά τουσ, αναπτφςςοντασ και υποςτθρίηοντασ τισ ιδζεσ τουσ με 
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και ςυναφι παραδείγματα. 

Γραπτή Διάδραςη 

 Να μεταφζρουν ειδιςεισ και να εκφράηουν απόψεισ αποτελεςματικά ςε γραπτό λόγο, 
ςυςχετίηοντάσ τεσ με τισ απόψεισ των άλλων. 

Προφορική Διάδραςη 

 Να επικοινωνοφν με κάποιον βακμό ευχζρειασ και αυκορμθτιςμοφ, ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ 
ςυνομιλία με χριςτεσ/-τριεσ τθσ γλϊςςασ ςτόχου χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια.  

 Να τονίηουν τθ ςθμαςία που αποδίδουν ςε γεγονότα και εμπειρίεσ, να παρουςιάηουν και να 
διατθροφν τισ απόψεισ τουσ και να τισ δικαιολογοφν με ςαφινεια, παρακζτοντασ ςυναφείσ 
εξθγιςεισ και επιχειριματα. 

Προφορική και Γραπτή Διαμεςολάβηςη 

 Να ςυνεργάηονται με ανκρϊπουσ από διαφορετικά περιβάλλοντα προζλευςθσ, δθμιουργϊντασ 
κετικό κλίμα με το να παρζχουν υποςτιριξθ, να αναηθτοφν και να εντοπίηουν κοινοφσ ςτόχουσ, να 
ςυγκρίνουν επιλογζσ για τθν καλφτερθ επίτευξθ των ςτόχων και να προτείνουν μελλοντικζσ 
ενζργειεσ ι πικανζσ λφςεισ ςε προβλιματα.  

 Να μεταφζρουν με εγκυρότθτα και αξιοπιςτία λεπτομερείσ πλθροφορίεσ και επιχειριματα, π.χ. 
τα ςθμαντικά ςθμεία που περιζχονται ςε ςφνκετα, καλά οργανωμζνα κείμενα επαγγελματικοφ, 
ακαδθμαϊκοφ ι προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ. 

Διαδικτυακή Επικοινωνία 

 Να ςυμμετζχουν ενεργά ςε μια διαδικτυακι ςυηιτθςθ, διατυπϊνοντασ με ςχετικι ευχζρεια τθν 
άποψι τουσ και απαντϊντασ ςτισ απόψεισ των άλλων, πάνω ςε κζματα του ενδιαφζροντόσ τουσ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι οι ςυνομιλθτζσ/-τριεσ αποφεφγουν τθ χριςθ αςυνικιςτθσ ι πολφπλοκθσ 
γλϊςςασ και δίνουν χρόνο για απαντιςεισ. 

 Να εμπλζκονται ςε διαδικτυακζσ ςυνομιλίεσ με αρκετοφσ/-ζσ ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ, ςυνδζοντασ 
αποτελεςματικά τα λεγόμενά τουσ με τα λεγόμενα των ςυνομιλθτϊν/-τριϊν, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι κάποιοσ/-α ςυντονίηει τθ ςυηιτθςθ. 

 Να αναγνωρίηουν παρανοιςεισ και διαφωνίεσ που προκφπτουν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ. 
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Β2+ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ ςτο επίπεδο Β2+ μποροφν: 

Κατανόηςη Γραπτοφ Λόγου 

 Να διαβάηουν με μεγάλο βακμό ανεξαρτθςίασ ποικιλία κειμενικϊν ειδϊν, προςαρμόηοντασ το 
φφοσ και τθν ταχφτθτα ανάγνωςθσ ανάλογα με το είδοσ του κειμζνου και τον ςκοπό τθσ ανάγνωςθσ 
και χρθςιμοποιϊντασ επιλεκτικά τισ κατάλλθλεσ πθγζσ αναφοράσ. (Αντιμετωπίηουν κάποιεσ 
δυςκολίεσ κατανόθςθσ ςε ιδιωματιςμοφσ που δε χρθςιμοποιοφνται ςυχνά, ακόμθ κι αν διακζτουν 
ευρφ λεξιλόγιο ανάγνωςθσ.) 

Κατανόηςη Προφορικοφ Λόγου 

 Να κατανοοφν ομιλία ςε ςυνθκιςμζνθ γλϊςςα ι γλωςςικι ποικιλία, που λαμβάνει χϊρα ςε 
πραγματικό χρόνο ι ςε αναμετάδοςθ, πάνω ςε οικεία ι άγνωςτα κζματα που αφοροφν τθν 
προςωπικι, κοινωνικι, ακαδθμαϊκι ι επαγγελματικι ηωι. Παράγοντεσ που μπορεί να επθρεάςουν 
τθν ικανότθτα κατανόθςθσ είναι ο υπερβολικόσ περιρρζων κόρυβοσ, θ απουςία δομθμζνου λόγου 
και/ι θ χριςθ ιδιωματιςμϊν. 

Παραγωγή Γραπτοφ Λόγου 

 Να παράγουν ςαφι, λεπτομερι κείμενα ςε ποικιλία κεμάτων ςχετικϊν με τα ενδιαφζροντά τουσ, 
ςυνκζτοντασ και αξιολογϊντασ πλθροφορίεσ και επιχειριματα από διάφορεσ πθγζσ. 

 Να χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά ποικιλία ςυνδετικϊν φράςεων για να δθλϊςουν τισ ςχζςεισ 
μεταξφ ιδεϊν και να διατυπϊνουν με ςυςτθματικό τρόπο επιχειριματα τονίηοντασ τα ςθμαντικά 
ςθμεία και παρζχοντασ ςυναφείσ λεπτομζρειεσ. 

Παραγωγή Προφορικοφ Λόγου 

 Να κάνουν ςαφείσ περιγραφζσ και παρουςιάςεισ, αναπτυγμζνεσ με ςυςτθματικό τρόπο, ςε ζνα 
ευρφ φάςμα κεμάτων που ςχετίηονται με τα ενδιαφζροντά τουσ, τονίηοντασ με κατάλλθλο τρόπο τα 
πιο ςθμαντικά ςθμεία και παρζχοντασ ςυναφείσ λεπτομζρειεσ. 

Γραπτή Διάδραςη 

 Να εκφράηουν αποτελεςματικά τισ απόψεισ τουσ γραπτϊσ παρακζτοντασ πειςτικά επιχειριματα, 
κακϊσ και να μεταφζρουν ειδιςεισ και να τισ ςυςχετίηουν με τισ απόψεισ των άλλων. 

Προφορική Διάδραςη 

 Να χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα με ευχζρεια, ακρίβεια και αποτελεςματικότθτα ςε ζνα ευρφ φάςμα 
γενικϊν, ακαδθμαϊκϊν, επαγγελματικϊν κεμάτων ι κεμάτων που αφοροφν τον ελεφκερο χρόνο, 
επιςθμαίνοντασ με ςαφινεια τθ ςχζςθ μεταξφ των ιδεϊν τουσ. 

 Να επικοινωνοφν αυκόρμθτα ζχοντασ καλό ζλεγχο τθσ γραμματικισ, χωρίσ να φαίνεται ότι 
περιορίηουν τον λόγο τουσ λόγω λεξικογραμματικϊν δυςκολιϊν, υιοκετϊντασ το κατάλλθλο 
γλωςςικό φφοσ ανάλογα με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ. 

 Να χρθςιμοποιοφν ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίασ δίνοντασ ανατροφοδότθςθ ςε απόψεισ άλλων για 
τθν εξζλιξθ τθσ ςυηιτθςθσ αλλά και να χρθςιμοποιοφν πειςτικι γλϊςςα για τθν υποςτιριξθ των 
δικϊν τουσ επιχειρθμάτων και τθν ικανοποίθςθ των δικϊν τουσ αιτθμάτων. 

Γραπτή και Προφορική Διαμεςολάβηςη 

 Να δθμιουργοφν ζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον για τθν ανταλλαγι ιδεϊν και να διευκολφνουν τθ 
ςυηιτθςθ «ευαίςκθτων» κεμάτων, αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία των διαφορετικϊν απόψεων, 
ενκαρρφνοντασ και άλλα άτομα να διερευνιςουν ςχετικά κζματα και προςαρμόηοντασ κατάλλθλα 
τον τρόπο ζκφραςθσ των απόψεϊν τουσ ανάλογα με τθν περίςταςθ. 

 Να ςυμπλθρϊνουν τισ ιδζεσ άλλων ατόμων, προτείνοντασ τρόπουσ περαιτζρω εξζλιξισ τουσ. 

 Να μεταφζρουν το βαςικό περιεχόμενο καλά δομθμζνων, αλλά εκτενϊν και περιεκτικϊν ςε ιδζεσ, 
κειμζνων πάνω ςε κζματα επαγγελματικοφ, ακαδθμαϊκοφ και προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ, 
παρζχοντασ επεξθγιςεισ αναφορικά με τισ απόψεισ και τουσ ςκοποφσ των δθμιουργϊν. 

Διαδικτυακή Επικοινωνία 

 Να εμπλζκονται ςε διαδικτυακζσ ςυνομιλίεσ, ςυνδζοντασ τα λεγόμενά τουσ με τα λεγόμενα των 
ςυνομιλθτϊν/-τριϊν τουσ, κατανοϊντασ τα πολιτιςμικά υπονοοφμενα και αντιδρϊντασ κατάλλθλα. 
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Γ1 

Οι μαθητζσ/-τριεσ ςτο επίπεδο Γ1 μποροφν: 

Κατανόηςη Γραπτοφ Λόγου 

 Να κατανοοφν λεπτομερϊσ μεγάλθ ποικιλία εκτεταμζνων, ςφνκετων κειμζνων, όπωσ λογοτεχνικά 
κείμενα, άρκρα εφθμερίδων ι περιοδικϊν, κακϊσ και εξειδικευμζνεσ ακαδθμαϊκζσ ι 
επαγγελματικζσ δθμοςιεφςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι μποροφν να ξαναδιαβάςουν δυςνόθτα 
τμιματα ενόσ κειμζνου και ζχουν πρόςβαςθ ςε εργαλεία αναφοράσ. 

Κατανόηςη Προφορικοφ Λόγου 

 Να κατανοοφν εκτεταμζνθ ομιλία πάνω ςε αφθρθμζνα και ςφνκετα ηθτιματα, ακόμθ κι αν δεν 
είναι εξοικειωμζνοι/-εσ με αυτά ι χρειάηονται επιβεβαίωςθ οριςμζνων λεπτομερειϊν, ειδικά εάν 
χρθςιμοποιείται μθ οικεία γλωςςικι ποικιλία. 

 Να αναγνωρίηουν ζνα ευρφ φάςμα ιδιωματικϊν εκφράςεων και ςτοιχείων τθσ κακομιλουμζνθσ, 
αντιλαμβανόμενοι/-εσ τισ αλλαγζσ γλωςςικοφ φφουσ. 

 Να παρακολουκοφν εκτεταμζνθ ομιλία, ακόμθ κι αν δεν είναι ρθτά δομθμζνθ ι ακόμθ κι αν οι 
ςχζςεισ ιδεϊν, εννοιϊν και νοθμάτων υπονοοφνται αντί να δθλϊνονται ρθτά. 

Παραγωγή Γραπτοφ Λόγου 

 Να παράγουν ςαφι, καλά δομθμζνα κείμενα διαφόρων ειδϊν πάνω ςε ςφνκετα κζματα, 
τονίηοντασ τα κφρια ηθτιματα, αναπτφςςοντασ και υποςτθρίηοντασ απόψεισ με τθ χριςθ 
ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, αιτιολογιςεων και ςυναφϊν παραδειγμάτων και ολοκλθρϊνοντασ με 
ζνα κατάλλθλο ςυμπζραςμα. 

 Να υιοκετοφν το κατάλλθλο φφοσ γραφισ ανάλογα με τον/τθν αποδζκτθ/-κτρια, το είδοσ και το 
κζμα του κειμζνου. 

Παραγωγή Προφορικοφ Λόγου 

 Να κάνουν ςαφείσ, λεπτομερείσ περιγραφζσ και παρουςιάςεισ ςφνκετων κεμάτων, 
ενςωματϊνοντασ υποκζματα, αναπτφςςοντασ ςυγκεκριμζνα ςθμεία ενόσ κζματοσ και 
ολοκλθρϊνοντασ με ζνα κατάλλθλο ςυμπζραςμα. 

Γραπτή Διάδραςη 

 Να εκφράηονται με ςαφινεια και ακρίβεια, απευκυνόμενοι/-εσ ςτον/ςτθν αναγνϊςτθ/-ςτρια με 
ευελιξία και αποτελεςματικότθτα. 

Προφορική Διάδραςη 

 Να εκφράηονται με ευχζρεια και αυκορμθτιςμό, χωρίσ να καταβάλλουν ιδιαίτερο κόπο. 

 Να διακζτουν ευρφ λεξιλόγιο, ϊςτε να μποροφν να καλφπτουν εφκολα τυχόν λεξιλογικζσ 
ελλείψεισ με τθ χριςθ περιφράςεων. 

 Να κάνουν ελάχιςτθ αναηιτθςθ εκφράςεων ι χριςθ ςτρατθγικϊν αποφυγισ ενόσ κζματοσ. 
(Μόνο ζνα δφςκολο εννοιολογικά κζμα μπορεί να εμποδίςει τθν ομαλι ροι τθσ ομιλίασ.) 

Προφορική και Γραπτή Διαμεςολάβηςη 

 Να ενεργοφν αποτελεςματικά ωσ διαμεςολαβθτζσ/-τριεσ, ςυμβάλλοντασ ςτθ διατιρθςθ τθσ 
κετικισ αλλθλεπίδραςθσ, ερμθνεφοντασ τισ διαφορετικζσ οπτικζσ ενόσ κζματοσ παράλλθλα με τθ 
διαχείριςθ αςαφειϊν, τθν πρόβλεψθ παρανοιςεων και τθν παρζμβαςθ με διπλωματικό τρόπο για 
ανακατεφκυνςθ τθσ ςυηιτθςθσ. 

 Να αναπτφςςουν τισ διαφορετικζσ απόψεισ ςε μια ςυηιτθςθ, ενκαρρφνοντασ τθν κριτικι 
προςζγγιςθ ενόσ ηθτιματοσ μζςω τθσ διατφπωςθσ ςειράσ ερωτιςεων. 

 Να μεταφζρουν με ςαφινεια και ευχζρεια ςε καλά δομθμζνο λόγο τισ ςθμαντικζσ ιδζεσ που 
περιζχονται ςε εκτενι, ςφνκετα κείμενα, τα οποία μπορεί να ςχετίηονται με τα δικά τουσ πεδία 
ενδιαφζροντοσ, κάνοντασ αξιολογικζσ κρίςεισ και «λεπτζσ» διαφοροποιιςεισ νοθμάτων και ιδεϊν. 

Διαδικτυακή Επικοινωνία 

 Να εμπλζκονται ςε διαδικτυακζσ ςυνομιλίεσ, που διεξάγονται ςε πραγματικό χρόνο με 
αρκετοφσ/-ζσ ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ, κατανοϊντασ τισ επικοινωνιακζσ προκζςεισ και τα πολιτιςμικά 
υπονοοφμενα των ςυνομιλθτϊν/-τριϊν. 

 Να ςυμμετζχουν αποτελεςματικά ςε ηωντανι διαδικτυακι επαγγελματικι ι ακαδθμαϊκι 
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ςυηιτθςθ, ηθτϊντασ και δίνοντασ περαιτζρω διευκρινίςεισ, όπου είναι απαραίτθτο, ςε πολφπλοκα, 
κεωρθτικά κζματα. 

 Να προςαρμόηουν το φφοσ τθσ γλϊςςασ τουσ ςφμφωνα με το επικοινωνιακό περιβάλλον τθσ 
διαδικτυακισ αλλθλεπίδραςθσ, αλλάηοντασ γλωςςικό φφοσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνομιλίασ εάν 
είναι απαραίτθτο. 

 Να αξιολογοφν, να επαναδιατυπϊνουν και να αμφιςβθτοφν επιχειριματα ςε ηωντανι 
επαγγελματικι ι ακαδθμαϊκι διαδικτυακι ςυηιτθςθ. 

 
Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα  

το Βϋ Μζροσ γίνεται εξειδίκευςθ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 
με βάςθ τουσ αναλυτικοφσ δείκτεσ επικοινωνιακισ επάρκειασ του Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ 
Πλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ (υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 2020) ανά επίπεδο 
γλωςςομάκειασ και ανά ικανότθτα επικοινωνίασ και προτείνονται αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ ανά Κεματικό Πεδίο και επιμζρουσ Κεματικι Ενότθτα. Οι 
περιγραφζσ επιμζρουσ Κεματικϊν Ενοτιτων προκφπτουν από ποικίλεσ πθγζσ (πεδία χριςθσ 
τθσ γλϊςςασ ςτο ΚΕΠΑ, υπάρχοντα ςχολικά εγχειρίδια, εγχειρίδια περιγραφισ του 
γλωςςικοφ προφίλ του/τθσ μακθτι/-τριασ/ χριςτθ/-ςτριασ τθσ εκάςτοτε ξζνθσ γλϊςςασ 
ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ κ.λπ.), λαμβάνοντασ παράλλθλα υπόψθ τθν αποφυγι 
επανάλθψθσ κεμάτων τα οποία ζχουν επεξεργαςτεί οι μακθτζσ/-τριεσ ςε προθγοφμενεσ 
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και τθν προςαρμογι αυτϊν ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των 
εφιβων μακθτϊν/-τριϊν. Οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθ δυνατότθτα είτε να χρθςιμοποιιςουν 
από τισ ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ εκείνεσ που εξυπθρετοφν κάκε φορά το προςδοκϊμενο 
μακθςιακό αποτζλεςμα είτε να τισ εμπλουτίςουν, να τισ διαφοροποιιςουν ι να 
ςχεδιάςουν και να υλοποιιςουν τισ δικζσ τουσ, με βάςθ το επίπεδο γλωςςομάκειασ των 
μακθτϊν/-τριϊν, αξιοποιϊντασ με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ γνϊςεισ και τισ 
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ που απζκτθςαν οι μακθτζσ/-τριεσ ςτισ προθγοφμενεσ βακμίδεσ 
εκπαίδευςθσ ι τάξεισ, κακϊσ και τα μζςα που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ. 

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Ακολουκοφν τα προβλεπόμενα Κεματικά Πεδία και ενδεικτικζσ επιμζρουσ Κεματικζσ 
Ενότθτεσ ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ για τισ τρεισ τάξεισ του Γενικοφ Λυκείου. 

 

Θεματικό Πεδίο: Προςωπική Ζωή 

Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Ανά Επίπεδο Γλωςςομάθειασ 

Κακθμερινζσ ςυνικειεσ και δραςτθριότθτεσ (Επίπεδο Αϋ) 

Προςωπικζσ εμπειρίεσ, γεγονότα και επιτεφγματα (Επίπεδο Αϋ) 

Μόδα: χκεσ και ςιμερα (Επίπεδο Αϋ) 

Χαρακτιρασ και ανκρϊπινα ςυναιςκιματα (Επίπεδο Αϋ) 

Ο τόποσ που ηω (Επίπεδο Βϋ) 

Κατοικία και οικιακζσ δραςτθριότθτεσ (Επίπεδο Βϋ) 

Προςωπικά προβλιματα και ςυναιςκιματα (Επίπεδο Βϋ) 

Καταναλωτικζσ ςυνικειεσ και αγορζσ (Επίπεδο Βϋ) 

Κλίςεισ, ταλζντα, φιλοδοξίεσ (Επίπεδο Βϋ)  

Προςωπικότθτα και ςυμπεριφορά (Επίπεδο Βϋ)  
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Προςωπικότθτα και εξωτερικι εμφάνιςθ (Επίπεδο Βϋ)  

Οικογενειακζσ ςχζςεισ (Επίπεδο Βϋ)  

Χάςμα γενεϊν (Επίπεδο Γϋ) 

Λεράρχθςθ αναγκϊν, διαμόρφωςθ και επίτευξθ ςτόχων (Επίπεδο Γϋ) 

Προςωπικζσ αρχζσ και αξίεσ, πεποικιςεισ και τρόποσ ςκζψθσ (Επίπεδο Γϋ) 

Προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ (Επίπεδο Γϋ) 

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνική Ζωή 

Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Ανά Επίπεδο Γλωςςομάθειασ 

Κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ (Επίπεδο Αϋ) 

Κοινωνικοποίθςθ: οικογζνεια, ςχολείο και ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο (Επίπεδο Αϋ) 

Προςωπικότθτεσ: πρότυπα και κοινωνικοποίθςθ (Επίπεδο Αϋ) 

Κοινωνικι ηωι ςτα αςτικά κζντρα και ςτθν επαρχία (Επίπεδο Αϋ) 

υμμετοχι ςτα κοινά (Επίπεδο Β) 

υνεργαςία-ςχζςεισ-ςυμπεριφορά ςτθν ομάδα (Επίπεδο Βϋ) 

Ανκρϊπινεσ ςχζςεισ (οι «ςθμαντικοί άλλοι») (Επίπεδο Βϋ) 

Διαφιμιςθ και καταναλωτιςμόσ (Επίπεδο Βϋ) 

Ψθφιακόσ κόςμοσ και (απο)κοινωνικοποίθςθ (Επίπεδο Βϋ) 

Εργαςιακζσ ςχζςεισ (Επίπεδο Βϋ) 

Εφθβεία και πίεςθ των ςυνομθλίκων (Επίπεδο Βϋ) 

Νζοι και εξαρτιςεισ (Επίπεδο Βϋ) 

Εκελοντιςμόσ και κοινωνικι προςφορά (Επίπεδο Γϋ) 

Απονομι δικαιοςφνθσ (Επίπεδο Γϋ) 

Πολίτεσ του «κόςμου» (Επίπεδο Γϋ) 

Μαηοποίθςθ και κοινωνικόσ κομφορμιςμόσ (Επίπεδο Γϋ) 

Θεματικό Πεδίο: Εκπαίδευςη 

Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Ανά Επίπεδο Γλωςςομάθειασ 

Σο ςχολείο ςτο ςπίτι (Επίπεδο Αϋ) 

χολικζσ δραςτθριότθτεσ και χϊροι ςχολείου (Επίπεδο Αϋ) 

φγχρονο πολυγλωςςικό ςχολείο (Επίπεδο Αϋ) 

Εκπαιδευτικά ιδρφματα, ςπουδζσ, είδθ ςχολείων (Επίπεδο Αϋ) 

Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ (Επίπεδο Βϋ) 

Επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (Επίπεδο Βϋ) 

Σο ςχολείο: παρελκόν, παρόν, μζλλον (Επίπεδο Βϋ) 

χολείο και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ (Επίπεδο Βϋ) 

Εναλλακτικζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ (Επίπεδο Βϋ)  

Μθ τυπικζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ (Επίπεδο Βϋ)  
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χολικόσ εκφοβιςμόσ (Επίπεδο Βϋ)  

φνδεςθ ςχολείου με κοινωνία (Επίπεδο Βϋ)  

υμπερίλθψθ ςτθν εκπαίδευςθ (Επίπεδο Γϋ) 

Δθμοκρατία και εκπαίδευςθ (Επίπεδο Γϋ) 

Επιςτθμονικι εξειδίκευςθ και ςφγχρονθ κοινωνία (Επίπεδο Γϋ)  

πουδζσ ςτο εξωτερικό/εξ αποςτάςεωσ: ευκαιρίεσ και προκλιςεισ (Επίπεδο Γϋ) 

Θεματικό Πεδίο: Εργαςία και Οικονομία 

Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Ανά Επίπεδο Γλωςςομάθειασ 

Επαγγελματικζσ ικανότθτεσ ςτον 21ο
 
αιϊνα (Επίπεδο Αϋ) 

Επαγγζλματα και χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ (Επίπεδο Αϋ) 

Σα επαγγζλματα του μζλλοντοσ (Επίπεδο Αϋ) 

Επαγγζλματα: χϊροι, εξοπλιςμοί, ςυνκικεσ εργαςίασ (Επίπεδο Αϋ) 

Αναηιτθςθ εργαςίασ (Επίπεδο Βϋ) 

Νζοι και ανεργία (Επίπεδο Βϋ) 

Κριτιρια επιλογισ επαγγζλματοσ (Επίπεδο Βϋ) 

Εργαςιακά δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ (Επίπεδο Βϋ) 

Επαγγζλματα: παρελκόν, παρόν, μζλλον (Επίπεδο Βϋ)  

Αςυνικιςτα επαγγζλματα (Επίπεδο Βϋ)  

Επάγγελμα και προςωπικι ευτυχία (Επίπεδο Βϋ)  

Επαγγζλματα: προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα (Επίπεδο Βϋ)  

Σθλεργαςία: ευκαιρίεσ και προκλιςεισ (Επίπεδο Γϋ) 

Παγκοςμιοποίθςθ και εργαςιακι κινθτικότθτα (Επίπεδο Γϋ) 

Θ μθχανοποίθςθ τθσ εργαςίασ (Επίπεδο Γϋ) 

Ποιότθτα ςτο εργαςιακό περιβάλλον (Επίπεδο Γϋ) 

Θεματικό Πεδίο: Ελεφθεροσ Χρόνοσ 

Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Ανά Επίπεδο Γλωςςομάθειασ 

Ενδιαφζροντα και δραςτθριότθτεσ (Επίπεδο Αϋ) 

Κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ (Επίπεδο Αϋ) 

Σρόποι ψυχαγωγίασ και διαςκζδαςθσ (Επίπεδο Αϋ) 

Διακοπζσ (δραςτθριότθτεσ, αξιοκζατα κ.λπ.) (Επίπεδο Αϋ) 

Σαξίδια και μετακινιςεισ (Επίπεδο Βϋ) 

Ελεφκεροσ χρόνοσ και ςφγχρονοσ τρόποσ ηωισ (Επίπεδο Βϋ) 

Σαξίδια: τοπικά ικθ, ζκιμα, ςυμπεριφορζσ (Επίπεδο Βϋ) 

Σουριςμόσ υγείασ (Επίπεδο Βϋ) 

Εναλλακτικοί τρόποι διακοπϊν (Επίπεδο Βϋ)  

Εναλλακτικοί τρόποι ψυχαγωγίασ (Επίπεδο Βϋ)  

Ακραία και ριψοκίνδυνα ακλιματα (Επίπεδο Βϋ)  
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Επιςκζψεισ και ανταλλαγζσ (Επίπεδο Βϋ)  

Ελεφκεροσ χρόνοσ και τεχνολογία (Επίπεδο Γϋ) 

Ελεφκεροσ χρόνοσ και ψυχικι υγεία (Επίπεδο Γϋ) 

Ποιοτικι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου (Επίπεδο Γϋ) 

Εμπορευματοποιθμζνεσ μορφζσ ψυχαγωγίασ (Επίπεδο Γϋ) 

Θεματικό Πεδίο: Τγεία 

Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Ανά Επίπεδο Γλωςςομάθειασ 

Διατροφι και διατροφικζσ ςυνικειεσ (Επίπεδο Αϋ) 

Αςκζνειεσ και τραυματιςμοί (Επίπεδο Αϋ) 

Ακλθτιςμόσ (Επίπεδο Αϋ) 

Τγεία και εργαςία (Επίπεδο Αϋ) 

Πνευματικι, ψυχικι και ςωματικι υγεία (Επίπεδο Βϋ) 

ωματικι φροντίδα και υπθρεςίεσ υγείασ (Επίπεδο Βϋ) 

Τγιεινι διατροφι: προϊόντα και μαγειρικι (Επίπεδο Βϋ) 

Λατρικζσ πράξεισ, κεραπείεσ και φάρμακα (Επίπεδο Βϋ) 

Φιλοςοφία και άκλθςθ (Επίπεδο Βϋ)  

Διατροφι και άκλθςθ (Επίπεδο Βϋ)  

Παιδικι παχυςαρκία (Επίπεδο Βϋ)  

Eναλλακτικζσ μορφζσ κεραπείασ (Επίπεδο Βϋ)  

Γριγορο φαγθτό και ζφθβοι (Επίπεδο Γϋ)  

Γενετικά τροποποιθμζνα τρόφιμα (Επίπεδο Γϋ) 

Εναλλακτικζσ διατροφικζσ τάςεισ (Επίπεδο Γϋ) 

Διατροφι και ψυχολογία (Επίπεδο Γϋ) 

Θεματικό Πεδίο: Περιβάλλοντα Διαβίωςησ 

Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Ανά Επίπεδο Γλωςςομάθειασ 

Λδιωτικοί χϊροι (Επίπεδο Αϋ) 

Είδθ κατοικιϊν (Επίπεδο Αϋ) 

Μετακινιςεισ-Μζςα Μεταφοράσ (Επίπεδο Αϋ) 

Διαφορετικά φυςικά περιβάλλοντα (Επίπεδο Αϋ) 

Αρχιτεκτονικι και αςτικόσ ιςτόσ (Επίπεδο Βϋ) 

Ζντεχνεσ αποτυπϊςεισ του τόπου (Επίπεδο Βϋ) 

Γειτονιά: παρελκόν, παρόν και μζλλον (Επίπεδο Βϋ) 

Διαβίωςθ ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ (Επίπεδο Βϋ) 

«Ζξυπνα» ςπίτια: τα ςπίτια του μζλλοντοσ (Επίπεδο Βϋ)  

Πόλεισ του παρελκόντοσ και του μζλλοντοσ (Επίπεδο Βϋ)  

Διαβίωςθ ςε αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ (Επίπεδο Βϋ)  

Διαφορετικοί τρόποι διαβίωςθσ (Επίπεδο Βϋ)  
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Εναλλακτικοί τρόποι διαβίωςθσ (Επίπεδο Γϋ) 

Διαβίωςθ ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ (Επίπεδο Γϋ) 

«Κατοικϊντασ» ςτο διάςτθμα (Επίπεδο Γϋ) 

Χϊροι φιλοξενίασ και υποςτθριηόμενθ διαβίωςθ (Επίπεδο Γϋ) 

Θεματικό Πεδίο: Φυςικό Περιβάλλον, Αειφορία και Βιϊςιμη Ανάπτυξη 

Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Ανά Επίπεδο Γλωςςομάθειασ 

Κακθμερινζσ οικολογικζσ πράξεισ (Επίπεδο Αϋ)  

Ηϊα ςτθν άγρια φφςθ ≠ εξθμερωμζνα ηϊα (Επίπεδο Αϋ) 

Προςταςία φυςικοφ περιβάλλοντοσ (Επίπεδο Αϋ) 

Φυςιολατρικζσ δραςτθριότθτεσ (Επίπεδο Αϋ) 

Κλιματικι αλλαγι (Επίπεδο Βϋ) 

Βιοποικιλότθτα: προςταςία ςπάνιων ειδϊν (Επίπεδο Βϋ) 

Εκελοντιςμόσ και προςταςία του περιβάλλοντοσ (Επίπεδο Βϋ) 

Σουριςμόσ και φυςικό περιβάλλον (Επίπεδο Βϋ) 

Δικαιϊματα των ηϊων (Επίπεδο Βϋ)  

Παγκόςμια φυςικι κλθρονομιά (Επίπεδο Βϋ)  

Φυςικζσ καταςτροφζσ (Επίπεδο Βϋ)  

Φυςικό περιβάλλον και ποιότθτα ηωισ (Επίπεδο Βϋ)  

Περιβαλλοντικόσ ακτιβιςμόσ (Επίπεδο Γϋ) 

Περιβαλλοντικοί μετανάςτεσ (Επίπεδο Γϋ) 

Οικολογικόσ τουριςμόσ (Επίπεδο Γϋ) 

Εναλλακτικζσ πθγζσ ενζργειασ και αειφόροσ ανάπτυξθ (Επίπεδο Γϋ) 

Θεματικό Πεδίο: Πολιτιςμόσ και Σζχνεσ 

Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Ανά Επίπεδο Γλωςςομάθειασ 

Μουςεία: πραγματικζσ και εικονικζσ περιθγιςεισ (Επίπεδο Αϋ) 

Μουςικι και μουςικοί (Επίπεδο Αϋ) 

Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ (Επίπεδο Αϋ) 

Σζχνεσ και χειροτεχνιματα (Επίπεδο Αϋ) 

Θ τζχνθ ςτθ ηωι μασ (Επίπεδο Βϋ) 

Ικθ, ζκιμα και παραδόςεισ (Επίπεδο Βϋ) 

Κλαςικι και μοντζρνα τζχνθ (Επίπεδο Βϋ) 

Θ τζχνθ ωσ επαγγελματικι απαςχόλθςθ (Επίπεδο Βϋ) 

Φωτογραφία και κινθματογράφοσ (Επίπεδο Βϋ) 

Θ τζχνθ του δρόμου (Επίπεδο Βϋ) 

Σζχνθ και ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων (Επίπεδο Βϋ)  

Εκκεςιακοί χϊροι: παρελκόν, παρόν και μζλλον (Επίπεδο Βϋ)  

Εναλλακτικζσ μορφζσ τζχνθσ (Επίπεδο Γϋ) 
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Σζχνθ και πολυπολιτιςμικότθτα (Επίπεδο Γϋ) 

Σζχνθ και ψυχικι υγεία (Επίπεδο Γϋ) 

Σζχνθ και κοινωνικζσ αξίεσ (Επίπεδο Γϋ)  

Θεματικό Πεδίο: Πολιτιςμική Πολυμορφία και Διαφορετικότητα 

Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Ανά Επίπεδο Γλωςςομάθειασ 

Αναπθρία: «παράκυρο» ςτθ ηωι (Επίπεδο Αϋ) 

Πολιτιςμικι ταυτότθτα του ατόμου (Επίπεδο Αϋ) 

Εμείσ και οι «άλλοι» (Επίπεδο Αϋ) 

Προςβαςιμότθτα και ψθφιακά μζςα (Επίπεδο Αϋ) 

Θ ελευκερία τθσ ζκφραςθσ (Επίπεδο Βϋ) 

Οι «πολφχρωμεσ» κοινωνίεσ μασ (Επίπεδο Βϋ) 

Κοινωνικι ζνταξθ και αναπθρία (Επίπεδο Βϋ) 

Πολυγλωςςία και επικοινωνία (Επίπεδο Βϋ) 

Εφθβεία και φυλετικι ταυτότθτα (Επίπεδο Βϋ)  

Φυλετικά ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ (Επίπεδο Βϋ)  

Σζχνθ και πολιτιςμικι πολυμορφία (Επίπεδο Βϋ)  

Πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ: παρελκόν, παρόν και μζλλον (Επίπεδο Βϋ)  

υμπερίλθψθ ςτθν κοινωνία (Επίπεδο Γϋ) 

Κοινωνικόσ διαχωριςμόσ: παρελκόν, παρόν και μζλλον (Επίπεδο Γϋ) 

Διαπολιτιςμικι κατανόθςθ και διαπολιτιςμικζσ δεξιότθτεσ (Επίπεδο Γϋ) 

Λογοτεχνικζσ αποτυπϊςεισ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ (Επίπεδο Γϋ) 

Θεματικό Πεδίο: Πολιτειότητα και Ανθρϊπινα Δικαιϊματα 

Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Ανά Επίπεδο Γλωςςομάθειασ 

Πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ (Επίπεδο Αϋ)  

Ανκρϊπινα δικαιϊματα: διεκνείσ οργανιςμοί (Επίπεδο Αϋ) 

χολικι βία (Επίπεδο Αϋ) 

Ανκρϊπινα δικαιϊματα: εκδθλϊςεισ και εκςτρατείεσ (Επίπεδο Αϋ) 

Λςότθτα των φφλων (Επίπεδο Βϋ) 

Διακρίςεισ-τερεότυπα-Προκαταλιψεισ (Επίπεδο Βϋ) 

Κοινωνικι ιςότθτα και ιςονομία (Επίπεδο Βϋ) 

Επιςτιμθ και ανκρϊπινα δικαιϊματα (Επίπεδο Βϋ) 

Σα δικαιϊματα των παιδιϊν (Επίπεδο Βϋ) 

Σα δικαιϊματα των μειονοτιτων (Επίπεδο Βϋ)  

υςτιματα διακυβζρνθςθσ και ανκρϊπινα δικαιϊματα (Επίπεδο Βϋ) 

Ανκρϊπινα δικαιϊματα και ψυχικι υγεία (Επίπεδο Βϋ)  

Πολιτειότθτα και e-πολιτειότθτα (Επίπεδο Γϋ) 

Σζχνθ και ανκρϊπινα δικαιϊματα (Επίπεδο Γϋ) 
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Ανκρϊπινεσ πεποικιςεισ και ανκρϊπινα δικαιϊματα (Επίπεδο Γϋ) 

Ανκρϊπινα δικαιϊματα και κοινωνικά ευάλωτεσ ομάδεσ (Επίπεδο Γϋ) 

Θεματικό Πεδίο: Σεχνολογία και Ψηφιακόσ Κόςμοσ 

Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότητεσ Ανά Επίπεδο Γλωςςομάθειασ 

Κϊδικασ δεοντολογικισ ςυμπεριφοράσ ςτο διαδίκτυο (netiquette) (Επίπεδο Αϋ) 

Κινθτζσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και χριςεισ (Επίπεδο Αϋ) 

Κοινωνικι δικτφωςθ των νζων (Επίπεδο Αϋ) 

Χϊροι και τρόποι ψθφιακισ προβολισ (Επίπεδο Αϋ) 

Προςωπικά δεδομζνα και αςφάλεια ςτο διαδίκτυο (Επίπεδο Βϋ) 

Τπθρεςίεσ ςτο διαδίκτυο (Επίπεδο Βϋ) 

Διαδίκτυο και εξοικείωςθ των νζων με τον ψθφιακό κόςμο (Επίπεδο Βϋ) 

Σεχνολογία και ψυχαγωγία (Επίπεδο Βϋ) 

Σεχνολογικά επιτεφγματα: παρελκόν, παρόν και μζλλον (Επίπεδο Βϋ)  

Μζςα επικοινωνίασ: παρελκόν, παρόν και μζλλον (Επίπεδο Βϋ)  

Σεχνολογία και Ψθφιακι Σαυτότθτα των νζων (Επίπεδο Βϋ)  

Σεχνθτι νοθμοςφνθ: παρόν και μζλλον (Επίπεδο Βϋ)  

Ψθφιακι και ψυχικι υγεία των νζων (Επίπεδο Γϋ) 

Σεχνολογία και δθμιουργικότθτα (Επίπεδο Γϋ) 

Σεχνολογία και νεανικι επιχειρθματικότθτα (Επίπεδο Γϋ) 

Σεχνολογία και εξερεφνθςθ του διαςτιματοσ (Επίπεδο Γϋ) 

 

Επιςθμαίνεται ότι οι αναλυτικοί πίνακεσ που παρατίκενται ςτο Βϋ Μζροσ είναι 
ενδεικτικοί και αναδεικνφουν τθ ςφνδεςθ των επικοινωνιακϊν γλωςςικϊν 
ενεργειϊν/δράςεων με ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ (τιλθ 1-τιλθ 3). Οι εν λόγω 
πίνακεσ αποτελοφν μζροσ ενόσ μεγαλφτερου αρικμοφ πινάκων, οι οποίοι ζχουν 
ςυμπεριλθφκεί ςτον Οδθγό Εκπαιδευτικοφ κάκε γλϊςςασ ςυνοδευόμενοι από αντίςτοιχα 
διδακτικά ςενάρια. 

 

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ 

το Π-ΓΛ υιοκετείται και προωκείται θ διδαςκαλία και μάκθςθ κοινωνικά 
προςδιοριςμζνθσ χριςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων 
κατανόθςθσ και παραγωγισ νοθμάτων, όπωσ αυτά δθλϊνονται ςτο κοινωνικοπολιτιςμικό 
πλαίςιο παραγωγισ τουσ μζςω διαφορετικϊν ειδϊν γραπτϊν και προφορικϊν κειμζνων. 

 

Ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτικοφ: Ο/Θ εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να υιοκετεί 
διαφορετικζσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ και πρακτικζσ ςτον χϊρο τθσ ξενόγλωςςθσ 
εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/-τριεσ. Για να επιτευχκεί ο παραπάνω ςτόχοσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ χρειάηεται να 
δθμιουργιςει ζνα περιβάλλον μακθτοκεντρικό, ςτο οποίο κα αναπτφςςεται θ διάδραςθ και 
θ ςυνεργατικι μάκθςθ και κα προωκείται ο ςεβαςμόσ και θ αυτοεκτίμθςθ. Ο/Θ 
εκπαιδευτικόσ χρειάηεται, επίςθσ, να αφιερϊνει χρόνο ςτθ διερεφνθςθ των αναγκϊν, των 
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εμπειριϊν, των δυνατοτιτων, των κλίςεων και των ενδιαφερόντων των μακθτϊν/-τριϊν 
ςυναρτιςει και του κοινωνικοφ τουσ περιβάλλοντοσ.  

 
Διδακτική και Μαθηςιακή Πράξη: Θ διδακτικι και μακθςιακι πράξθ ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ 
γλϊςςασ ζχουν ωσ αφετθρία τισ πολλαπλζσ ικανότθτεσ που οι μακθτζσ/-τριεσ χρειάηεται να 
αναπτφξουν ςε αντιςτοίχιςθ με τα γενικά και ειδικά προςδοκϊμενα μακθςιακά 
αποτελζςματα του Π-ΓΛ. Γι’ αυτόν τον ςκοπό, ςτο Π-ΓΛ προκρίνεται, μεταξφ άλλων, θ 
διερευνθτικι μάκθςθ μζςω τθσ παροχισ κινιτρων και ερεκιςμάτων για προςωπικι και 
ομαδικι εργαςία ςτο πλαίςιο ποικίλων επικοινωνιακϊν περιςτάςεων. Επιδιϊκεται θ ενεργι 
εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςε δραςτθριότθτεσ που οδθγοφν ςε εμπζδωςθ τθσ γνϊςθσ, 
ανάδειξθ κεμάτων, επίλυςθ προβλθμάτων, κακϊσ και ανάπτυξθ μθχανιςμϊν διατφπωςθσ 
ερωτθμάτων και υποκζςεων. το Π-ΓΛ το διδακτικό περιεχόμενο οργανϊνεται ςε 
Κεματικά Πεδία με επιμζρουσ Κεματικζσ Ενότθτεσ. Βαςικι μεκοδολογικι αρχι για τθ 
διδαςκαλία των επιμζρουσ Κεματικϊν Ενοτιτων είναι θ ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν/-
τριϊν ςε διάφορεσ επικοινωνιακζσ ενζργειεσ και δράςεισ, οι οποίεσ μποροφν να 
επιτευχκοφν με ποικίλα διδακτικά μζςα και εργαλεία, όπωσ ενδεικτικά αναφζρονται 
παρακάτω: 

Α. Θ μελζτθ αυκεντικϊν γραπτϊν και προφορικϊν κειμενικϊν ειδϊν, πζραν του ότι ενιςχφει 
τον διερευνθτικό χαρακτιρα τθσ μάκθςθσ, ζχει πρωτεφουςα ςθμαςία για τθν καλλιζργεια 
τθσ διαπολιτιςμικισ ςκζψθσ, κακϊσ οι μακθτζσ/-τριεσ εμπλζκονται ςε ςυγκρίςεισ μεταξφ 
των γλωςςικϊν επιλογϊν και του τρόπου χριςθσ τουσ για τθν απόδοςθ διαφορετικϊν 
εννοιϊν. Κριτιρια επιλογισ αυκεντικϊν κειμζνων αποτελοφν: α) θ εγκυρότθτα και θ 
παιδαγωγικι χρθςιμότθτα τθσ παρεχόμενθσ πλθροφορίασ, β) θ αντιςτοίχιςθ των κειμζνων 
με το περιεχόμενο και τουσ επικοινωνιακοφσ ςτόχουσ τθσ εκάςτοτε Κεματικισ Ενότθτασ και 
γ) θ επαρκισ αντιπροςωπευτικότθτα διαφορετικϊν ειδϊν προφορικοφ και γραπτοφ λόγου 
ςε ποικίλεσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ. 

Β. Για τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν/-τριϊν με τθν εργαςία ςε ομάδεσ, ςθμαντικό ρόλο 
διαδραματίηει και θ εκπόνθςθ ςυνκετικϊν δθμιουργικϊν εργαςιϊν. Θ ζρευνα μπορεί να 
περιλαμβάνει τθ μελζτθ διαφορετικϊν ειδϊν προφορικϊν και γραπτϊν κειμζνων (π.χ. 
άρκρα εφθμερίδων/περιοδικϊν, επιςτολζσ, αναφορζσ, ενθμερωτικά και περιγραφικά 
φυλλάδια, αποςπάςματα από δθμόςιεσ ομιλίεσ, παρουςιάςεισ, αντιπαρακζςεισ και 
ςυηθτιςεισ) με ςτόχο τθν επιλεκτικι αναηιτθςθ και μετάδοςθ πλθροφοριϊν, τθν 
ανακάλυψθ ςτάςεων, τθ διατφπωςθ προςωπικϊν απόψεων και επιλογϊν μζςα από τθν 
παράκεςθ πειςτικϊν επιχειρθμάτων κ.λπ. 

Γ. Θ αξιοποίθςθ διαφόρων ψθφιακϊν πόρων και οπτικοακουςτικϊν μζςων με τθ χριςθ των 
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ (π.χ. λογιςμικά ςχετικά με τθν 
εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, εφαρμογζσ ατομικισ μελζτθσ, ιςτοςελίδεσ κρατικϊν φορζων 
που εποπτεφονται από το Τπουργείο Παιδείασ ι από φορείσ νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ 
δικαίου που χαίρουν δθμόςιασ αναγνϊριςθσ για το εκπαιδευτικό και πολιτιςτικό ζργο που 
προςφζρουν). Επιπλζον, οι νζεσ τεχνολογίεσ αποτελοφν βαςικό εργαλείο του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ χάρθ ςτισ δυνατότθτεσ και το πλικοσ των πλθροφοριϊν που παρζχουν, 
προκειμζνου να εμπλουτίςει το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ του/τθσ με διδακτικό υλικό 
που κα δθμιουργεί ο/θ ίδιοσ/ίδια. 

Δ. Θ αφιγθςθ γεγονότων και καταςτάςεων (με ζμφαςθ ςτθν οπτικι επαφι, τθ γλϊςςα του 
ςϊματοσ, τθν κίνθςθ και τθ μίμθςθ), τα παιχνίδια ρόλων, κακϊσ και οι προςομοιϊςεισ 
γλωςςικϊν περιςτάςεων ςυμβάλλουν ςτθν καλλιζργεια τθσ γλωςςικισ και διαπολιτιςμικισ 
επίγνωςθσ από τθν πλευρά των μακθτϊν/-τριϊν. 
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Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Θ αξιολόγθςθ του βακμοφ εκμάκθςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο Γενικό Λφκειο 
ςυνδζεται άμεςα με τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ που κζτει το Π-ΓΛ, κακϊσ είναι 
προςανατολιςμζνθ ςτθν επίτευξθ των γενικϊν και ειδικϊν Προςδοκϊμενων Μακθςιακϊν 
Αποτελεςμάτων (ΠΜΑ). το Π-ΓΛ δίνεται ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ διαμορφωτικισ 
αξιολόγθςθσ, θ οποία ενςωματϊνεται δυναμικά ςτθ διδακτικι πράξθ αποβλζποντασ ςτον 
ςυνεχι ζλεγχο τθσ επίτευξθσ των ΠΜΑ. Ωσ εκ τοφτου, ο ρόλοσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι 
διαμορφωτικόσ, ανατροφοδοτικόσ και μεταγνωςτικόσ, κακϊσ υπθρετεί τθν ανάγκθ 
πλθροφόρθςθσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ και των μακθτϊν/-τριϊν για τθν 
αποτελεςματικότθτα των διαδικαςιϊν μάκθςθσ και τθν πικανι αναγκαιότθτα εφαρμογισ 
παρεμβάςεων για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

Οι δραςτθριότθτεσ τυπικισ και εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ προάγουν τθν παραγωγι 
γραπτοφ και/ι προφορικοφ λόγου, τθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, πολιτιςμικισ επίγνωςθσ 
και διαπολιτιςμικισ ενςυνείδθςθσ παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ των ςυναιςκθματικϊν και 
κοινωνικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν. Οι δραςτθριότθτεσ τυπικισ αξιολόγθςθσ 
μπορεί να περιλαμβάνουν δοκιμαςίεσ κλειςτοφ και ανοικτοφ τφπου. Ενδεικτικά, ςτθν 
κατθγορία των δοκιμαςιϊν κλειςτοφ τφπου ανικουν: α) οι δοκιμαςίεσ επιλογισ, όπωσ 
πολλαπλι επιλογι, επιλογι ςωςτοφ/λάκουσ, αντιςτοίχιςθ, εφρεςθ ςειράσ και ςυμπλιρωςθ 
μζςω επιλογισ και β) οι δοκιμαςίεσ ςυμπλιρωςθσ, όπωσ ςυμπλιρωςθ με ςυγκεκριμζνθ 
ςφντομθ απάντθςθ, ςυμπλιρωςθ κενϊν, ςταυρόλεξο κ.ά. τισ δοκιμαςίεσ ανοικτοφ τφπου 
ςυγκαταλζγονται δοκιμαςίεσ όπωσ θ παραγωγι γραπτοφ ι προφορικοφ λόγου με αφορμι 
ερζκιςμα ςτθν ελλθνικι ι τθν ξζνθ γλϊςςα, θ περίλθψθ κειμζνων ι τμθμάτων κειμζνου 
κ.ά. Θ διατφπωςθ των ερωτθμάτων πρζπει να είναι ςαφισ και κατανοθτι και τα ηθτοφμενα 
ςυμβατά με τθν αντιλθπτικι ικανότθτα και το επίπεδο ωριμότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν του 
Γενικοφ Λυκείου. τισ τεχνικζσ εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ ςυγκαταλζγονται θ παρατιρθςθ, 
θ αυτοαξιολόγθςθ, θ ετεροαξιολόγθςθ, ο φάκελοσ μακθτι/-τριασ, θ ςυνκετικι δθμιουργικι 
εργαςία, το θμερολόγιο μακθτι/-τριασ κ.ά. Σο Π-ΓΛ ςυγκλίνει με τισ προδιαγραφζσ 
πανελλαδικισ εξζταςθσ του ειδικοφ μακιματοσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ για ειςαγωγι 
υποψθφίων ςε ςχολζσ ι τμιματα Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και με τισ 
προδιαγραφζσ γραπτισ εξζταςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςτισ προαγωγικζσ εξετάςεισ Α’ και 
Β’ τάξθσ Θμεριςιου και Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου με χριςθ και τθσ Σράπεηασ Κεμάτων 
Διαβακμιςμζνθσ Δυςκολίασ (Σ.Κ.Δ.Δ.). Οι επικοινωνιακζσ ενζργειεσ ι δράςεισ που 
περιγράφονται ςτο Π-ΓΛ είναι επίςθσ ςυμβατζσ με τισ προδιαγραφζσ εξζταςθσ του 
Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ (ΚΠΓ), κακιςτϊντασ δυνατι τθ ςφνδεςθ τθσ 
ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτο Γενικό Λφκειο με τθν πιςτοποίθςι τθσ. 

 

  



 

 

 

 

Βϋ ΜΕΡΟ 

Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδϊν 

Επιςθμαίνεται ότι οι αναλυτικοί πίνακεσ που ακολουκοφν είναι ενδεικτικοί και αναδεικνφουν τθ ςφνδεςθ των επικοινωνιακϊν γλωςςικϊν 
ενεργειϊν/δράςεων με ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ (τιλθ 1-τιλθ 3). Οι εν λόγω πίνακεσ αποτελοφν μζροσ ενόσ μεγαλφτερου αρικμοφ πινάκων, οι 
οποίοι ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτον Οδθγό Εκπαιδευτικοφ κάκε γλϊςςασ ςυνοδευόμενοι από αντίςτοιχα διδακτικά ςενάρια. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Α2 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΖΩΗ   

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ  ΕΚΔΗΛΩΕΙ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

- να εντοπίηουν τα βαςικά ςθμεία πλθροφοριϊν που μεταδίδονται 
από τθν τθλεόραςθ (τα οπτικά ερεκίςματα υποςτθρίηουν τον 
ςχολιαςμό) ςχετικά με ενθμζρωςθ για κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ – 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
- να μεταφζρουν γραπτϊσ ςτθν ξζνθ γλϊςςα ςυγκεκριμζνεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ που περιζχονται 
ςε απλά κείμενα, επιγραφζσ και ςθμειϊματα ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα.  
(ΓΡΑΠΣΘ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ – 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
- να κατανοοφν ςφντομεσ, απλζσ προςωπικζσ επιςτολζσ ςχετικά με 
κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
- να δίνουν πολφ ςφντομεσ, βαςικζσ περιγραφζσ κοινωνικϊν 
εκδθλϊςεων και προςωπικϊν εμπειριϊν γφρω από αυτζσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ – 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Γιορτζσ, ςφμβολα, αντικείμενα γιορτϊν 
- Κοινωνικζσ και κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ 
- Περιγραφι κοινωνικϊν ςχζςεων 
- Σρόπουσ ςυμπεριφοράσ ςε κοινωνικζσ 

εκδθλϊςεισ 
- Προετοιμαςία και υλοποίθςθ γιορτισ 
- Ευχζσ για διάφορεσ εκδθλϊςεισ 
- Εκφράςεισ προτίμθςθσ για γιορτζσ 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: χρονικζσ, 

αιτιολογικζσ 
- Προκζςεισ: χρόνου, τόπου, τρόπου 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, αυτοπακείσ 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, παρελκοντικοί 
- Επιφωνθματικζσ εκφράςεισ 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Ανάρτθςθ ςε ψθφιακό πίνακα ανακοινϊςεων 
- Δθμιουργία ψθφιακισ αφίςασ 

1
η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται ζνα βίντεο για να απαντιςουν 
ςε ερωτιςεισ περιεχομζνου και να ςχολιάςουν ςχετικό ςτατιςτικό 
πίνακα.  
 
2

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ μεταφζρουν ςτθν ξζνθ γλϊςςα τισ βαςικζσ 
πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε ελλθνικό κείμενο, ςυνκζτοντασ 
ζνα ςφντομο άρκρο για να το αναρτιςουν ςτον (ψθφιακό) πίνακα 
ανακοινϊςεων του προγράμματοσ που αφορά τθ «Γιορτι τθσ 
αρδζλασ» ςτθ Λζςβο.  
 
3

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ εντοπίηουν πλθροφορίεσ ςε προςκλιςεισ για 
κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ, κακϊσ και ςε μθνφματα-απαντιςεισ των 
προςκεκλθμζνων για να αντιςτοιχίςουν κάκε πρόςκλθςθ με το 
ςχετικό μινυμα-απάντθςθ.  
 
4

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ επιλζγουν μία γιορτι του τόπου τουσ για να τθν 
παρουςιάςουν ςε μορφι (ψθφιακισ) αφίςασ, παρζχοντασ 
χρθςτικζσ και πολιτιςμικζσ πλθροφορίεσ.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: A2 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΕΛΕΤΘΕΡΟ  ΧΡΟΝΟ  

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ -ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να παράγουν μια ςειρά από απλζσ φράςεισ και προτάςεισ 
ςχετικά με αγαπθμζνεσ τουσ δραςτθριότθτεσ και να 
ανταλλάςςουν γραπτϊσ πλθροφορίεσ με ςυνομθλίκουσ/-ζσ τουσ.  
(ΓΡΑΠΣΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)  

 
-να κατανοοφν βαςικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν ϊρα, τθν 
θμερομθνία κ.λπ. για δραςτθριότθτα που πρόκειται να 
οργανωκεί (π.χ. ζξοδοσ με φιλικά πρόςωπα).  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)  

 
-να ςυνκζτουν ςφντομα, απλά (θλεκτρονικά) μθνφματα 
ςτζλνοντασ ι απαντϊντασ ςε μια πρόςκλθςθ για επίςκεψθ ςε 
κάποιο μζροσ, επιβεβαιϊνοντασ ι διευκετϊντασ μια ςυνάντθςθ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)  

 
-να δθλϊνουν προφορικά τι τουσ αρζςει και τι δεν τουσ αρζςει 
να κάνουν ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)  

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Προτιμιςεισ ψυχαγωγίασ και διαςκζδαςθσ 
- Δραςτθριότθτεσ/ Ακλιματα/ Παιχνίδια  
- Ενδιαφζροντα (καλλιτεχνικά, πολιτιςτικά 

κ.λπ.) 
- Μζρεσ τθσ εβδομάδασ-Μινεσ-Ϊρα  

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί 
- Βοθκθτικά ριματα: είμαι, ζχω 
- Προκζςεισ: χρόνου, τόπου, τρόπου 
- φνταξθ ρθμάτων με κατάλλθλθ πρόκεςθ 
- Διατφπωςθ ερωτιςεων 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Δθμιουργία θχθτικοφ αρχείου 
- υμμετοχι ςε διαδικτυακά περιβάλλοντα 

ςυνεργαςίασ  

1
η
 δραςτηριότητα   

το πλαίςιο ςυηιτθςθσ ςε νεανικό φόρουμ με κζμα «Σι μου αρζςει 
να κάνω το αββατοκφριακο» μιασ διεκνοφσ κοινότθτασ νζων, οι 
μακθτζσ/-τριεσ παρουςιάηουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ, ϊςτε να 
γίνουν μζλθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κοινότθτασ και αλλθλεπιδροφν 
μεταξφ τουσ αφινοντασ ςχόλια και ανταλλάςςοντασ μθνφματα.  
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ακοφν μινυμα για ζξοδο με φίλουσ/φίλεσ από 
το εξωτερικό και αποκωδικοποιοφν τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ (π.χ. 
πότε, ποφ, με ποια άτομα, για ποια περίςταςθ).  
 
3

η
 δραςτηριότητα   

Οι μακθτζσ/-τριεσ απαντοφν ςε (θλεκτρονικό) μινυμα που αφορά 
πρόςκλθςθ για να επιςκεφκοφν κάποιο μζροσ, αποδζχονται τθν 
πρόταςθ και ηθτοφν πλθροφορίεσ ι εξθγοφν με πειςτικό τρόπο 
γιατί δεν μποροφν να πάνε.  
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυμμετζχουν ςε μια δράςθ/εκςτρατεία ενόσ 
επίςθμου φορζα (π.χ. Λνςτιτοφτο ξζνθσ γλϊςςασ) και δθμιουργοφν 
ςφντομο θχθτικό αρχείο ςτο πλαίςιο διαφθμιςτικοφ θχθτικοφ 
μθνφματοσ όπου νζοι και νζεσ από διάφορεσ χϊρεσ απαντοφν ςε 
ερωτιςεισ ςυνζντευξθσ ςχετικά με τον ελεφκερο χρόνο και τισ 
αγαπθμζνεσ τουσ δραςτθριότθτεσ.   
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: A2 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΤΓΕΙΑ   

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΔΙΑΣΡΟΦΗ/ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ  ΤΝΗΘΕΙΕ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κατανοοφν και να εξάγουν τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ από 
ςφντομα θχθτικά αποςπάςματα που πραγματεφονται 
προβλζψιμα ηθτιματα διατροφισ και διατροφικϊν ςυνθκειϊν 
και μεταδίδονται αργά και κακαρά. 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ μζςω μθνυμάτων ι ςφντομων 
επιςτολϊν, ανταποκρινόμενοι/-εσ ςε ερωτιματα του/τθσ 
ςυνομιλθτι/-τριασ ςχετικά με ηθτιματα διατροφισ και 
διατροφικϊν ςυνθκειϊν. 
(ΓΡΑΠΣΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να εντοπίηουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςε ςυνταγζσ και 
ανάλογεσ δθμοςιεφςεισ γφρω από ηθτιματα διατροφισ και 
διατροφικϊν ςυνθκειϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι 
πλθροφορίεσ παρατίκενται ςε απλι γλϊςςα, και να παράγουν 
ςφντομο περιγραφικό κείμενο.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ και ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 
3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ενθμερϊνουν προφορικά και να δίνουν ςυγκεκριμζνεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με ηθτιματα διατροφισ και διατροφικϊν 
ςυνθκειϊν.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με:  
- Είδθ φαγθτϊν και καταςτιματα 
- Περιγραφι τθσ γεφςθσ 
- Κατθγορίεσ τροφίμων 
- υςκευαςίεσ  τροφίμων 
- Βάροσ 
- Γεφματα 
- Μαγειρικά ςκεφθ 
- Διαςτιματα τθσ θμζρασ 
- Γεφμα ςτο εςτιατόριο  
- Αγορά τροφίμων 
- Τγιεινι διατροφι 
- Εκφράςεισ διατροφικϊν προτιμιςεων  
- Περιγραφι μαγειρικισ ςυνταγισ  

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, κτθτικζσ 
- Βοθκθτικά ριματα: προτίμθςθσ, προτροπισ 
- Προκζςεισ: τόπου, χρόνου, ποςοφ  
- Ζγκλιςθ: προςτακτικι 
- Επιρριματα: χρονικά, τροπικά, ποςοτικά 
- Απλζσ επιφωνθματικζσ φράςεισ επικυμίασ 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Δθμιουργία ψθφιακισ αφίςασ 
- Δθμιουργία θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου 
- Δθμιουργία ψθφιακοφ γραφιματοσ  
- Ανάρτθςθ πολυτροπικοφ κειμζνου ςτο 

διαδίκτυο 

1
η
  δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ καταγράφουν, ςυνοψίηουν και κατθγοριοποιοφν 
πλθροφορίεσ για διατροφικζσ ςυνικειεσ ςυνομθλίκων από ςχετικό 
θχθτικό απόςπαςμα για να ετοιμάςουν αντίςτοιχο προφορικό 
κείμενο περιγραφισ των δικϊν τουσ ςυνθκειϊν.  
 
2

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ δθμιουργοφν (θλεκτρονικό) ερωτθματολόγιο με 
κζμα «Πόςο υγιεινά τρϊμε;» και αναλφουν τα αποτελζςματα τθσ 
ζρευνάσ τουσ ςε ςχολιαςμζνο (ψθφιακό) γράφθμα.  
 
3

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται ςυνταγι μαγειρικισ ςτθν ξζνθ 
γλϊςςα για να ςυνκζςουν μια δικι τουσ τοπικι ςυνταγι, τθν 
οποία εμπλουτίηουν με πολυτροπικό υλικό για δθμοςίευςθ ςε 
(ψθφιακό) ςχολικό περιοδικό.  
 
4

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ απαντοφν ςε ερωτιςεισ ςυμμακθτϊν/-τριϊν 
τουσ ςχετικά με τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ, καταγράφουν τισ 
απαντιςεισ και τισ κατθγοριοποιοφν με ςκοπό να δθμιουργιςουν 
αφίςα τθν οποία κα δθμοςιεφςουν ςτθν (ψθφιακι) ξενόγλωςςθ 
ενότθτα τθσ ςχολικισ εφθμερίδασ. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Α2 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ  ΔΙΑΒΙΩΗ  

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΙΔΙΩΣΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κατανοοφν και να εξάγουν τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ από 
ςφντομα θχθτικά αποςπάςματα που πραγματεφονται κζματα 
ςχετικά με τον ιδιωτικό χϊρο διαβίωςθσ και μεταδίδονται αργά 
και κακαρά.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ςυμμετζχουν ςε διαδικτυακι ςυηιτθςθ ανταλλαγισ 
ςφντομων, απλϊν μθνυμάτων ςχετικά με τθ διακόςμθςθ 
ιδιωτικοφ χϊρου διαβίωςθσ.  
(ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΘ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να εντοπίηουν ςυγκεκριμζνεσ, προβλζψιμεσ πλθροφορίεσ ςε 
απλό υλικό κακθμερινισ χριςθσ, όπωσ ιςτοςελίδεσ 
καταςτθμάτων οικιακοφ εξοπλιςμοφ.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παράγουν μια ςειρά από απλζσ φράςεισ και προτάςεισ με 
πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ για τθν επίπλωςθ και τθ 
διακόςμθςθ ιδιωτικοφ χϊρου.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Χϊρουσ μιασ κατοικίασ 
- Επίπλωςθ και εξοπλιςμό κατοικίασ 
- Διακόςμθςθ και αντικείμενα κατοικίασ 
- Χρϊματα και υλικά  
- Παραγγελίεσ προϊόντων, αγορά, εξόφλθςθ 
- Αγορά και ενοικίαςθ κατοικίασ 
- Καταςκευι κατοικίασ 
- Οικιακζσ δραςτθριότθτεσ 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: ενεςτϊτασ, αόριςτοσ, απλόσ 

μζλλοντασ 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: χρονικζσ, τελικζσ, 

αιτιολογικζσ 
- Προκζςεισ: χρόνου, τόπου, τρόπου 
- Επίκετα: περιγραφικά, αρικμθτικά, δεικτικά, 

κτθτικά 
- Παρακετικά: ςυγκριτικόσ βακμόσ 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Ανάρτθςθ ςε κεματικό φόρουμ  
- υμπλιρωςθ δελτίου παραγγελίασ ςτο 

διαδίκτυο 

1
η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ ακοφν θχογραφθμζνο αρχείο με κζμα τθν 
επίπλωςθ, τον εξοπλιςμό και τθ διακόςμθςθ φοιτθτικοφ 
διαμερίςματοσ ςε ξζνθ χϊρα ϊςτε να ενθμερωκοφν ςχετικά με τισ 
πρακτικζσ που ιςχφουν ςτον τόπο αυτό, και απαντοφν ςε κλειςτοφ 
τφπου ερωτιςεισ κατανόθςθσ προφορικοφ λόγου.  
 
2

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυμμετζχουν ςε φόρουμ με κζμα τθ 
διακόςμθςθ δωματίων ι οικιϊν και ςυντάςςουν ςφντομο κείμενο 
για ανάρτθςθ, ςτο οποίο περιγράφουν τον χϊρο που επικυμοφν 
να διακοςμιςουν, ενϊ παράλλθλα ηθτοφν πλθροφορίεσ και 
ςυμβουλζσ διακόςμθςθσ. Μελετοφν τισ απαντιςεισ που 
λαμβάνουν και ηθτοφν διευκρινίςεισ, εάν χρειάηεται.  
 
3

η
 δραςτηριότητα 

το πλαίςιο αναηιτθςθσ προϊόντων για τθ διακόςμθςθ του 
φοιτθτικοφ τουσ διαμερίςματοσ, οι μακθτζσ/-τριεσ –με τθ βοικεια 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ– αναηθτοφν διαδικτυακά καταςτιματα 
οικιακοφ εξοπλιςμοφ, φτιάχνουν λίςτα των προϊόντων που 
επικυμοφν να αγοράςουν και πραγματοποιοφν μια εικονικι αγορά 
χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό καλάκι αγορϊν.  
 
4

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυντάςςουν κείμενο (και το αναρτοφν ςε 
ςχετικό φόρουμ) με τθν περιγραφι του τελικοφ αποτελζςματοσ 
τθσ επίπλωςθσ και διακόςμθςθσ του χϊρου τουσ, ϊςτε να 
ενθμερϊςουν όποιον/όποια ενδιαφζρεται για το ςυγκεκριμζνο 
ηιτθμα.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Α2 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΦΤΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ  ΠΡΑΞΕΙ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να εντοπίηουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςε ςφντομεσ εκπομπζσ 
οικολογικοφ περιεχομζνου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι 
ομιλθτζσ/-τριεσ μιλοφν κακαρά. 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν μια ςφντομθ περιγραφι ι αναφορά ςτο πεδίο τθσ 
οικολογίασ, π.χ. ςχετικά με τθ μείωςθ τθσ ςπατάλθσ νεροφ ι 
ενζργειασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι χρθςιμοποιείται απλι 
γλϊςςα και δεν περιζχονται απρόβλεπτεσ πλθροφορίεσ. 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παράγουν απλά κείμενα ςχετικά με κζματα οικολογικοφ 
περιεχομζνου, ςυνδζοντασ προτάςεισ με απλοφσ ςυνδζςμουσ ι 
επιρριματα όπωσ «και», «διότι», «τότε», «μετά» κ.ά.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να απαντοφν ςε απλζσ ερωτιςεισ και να ανταποκρίνονται ςε 
απλζσ δθλϊςεισ δίνοντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με απλζσ 
κακθμερινζσ οικολογικζσ πράξεισ.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Περιβαλλοντικά προβλιματα 
- Παράγοντεσ και είδθ μολφνςεων 
- Κακθμερινζσ οικολογικζσ ςυνικειεσ 
- Ανακφκλωςθ και ανακυκλϊςιμα είδθ 
- Χριςθ οικολογικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ  
- Οικονομία ενζργειασ  
- Οικονομία νεροφ 
- Πθγζσ ενζργειασ  
- πατάλθ πόρων  

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Εγκλίςεισ: οριςτικι, προςτακτικι 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: χρονικζσ, τελικζσ, 

αιτιολογικζσ 
- Ριματα και εκφράςεισ ςυμβουλϊν ι/και 

προτροπισ 
- Επιρριματα: χρονικά, τοπικά, ποςοτικά 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, κτθτικζσ, 

αναφορικζσ 
 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου 
- Δθμιουργία ψθφιακισ αφίςασ  
- Δθμιουργία ψθφιακοφ ενθμερωτικοφ 

φυλλαδίου  
- υμμετοχι ςε θλεκτρονικι δθμοςκόπθςθ 

1
η
 δραςτηριότητα  

Με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και τθν 
παρακίνθςι τθσ για υιοκζτθςθ κακθμερινϊν οικολογικϊν ςτάςεων 
και πρακτικϊν, τo ςχολείο αποφαςίηει να οργανϊςει εκςτρατεία 
προβολισ απλϊν κακθμερινϊν οικολογικϊν πράξεων. Oι μακθτζσ/-
τριεσ παρακολουκοφν ςφντομο βίντεο με ςχετικό περιεχόμενο και 
απαντοφν ςε κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ κατανόθςθσ προφορικοφ 
λόγου.  
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ εντοπίηουν ςε (ζντυπα/θλεκτρονικά) άρκρα 
απλζσ κακθμερινζσ οικολογικζσ πράξεισ και τθ ςθμαςία τουσ για 
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ενθμερϊνονται για το κζμα.  
 
3

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ ςυντάςςουν ζνα (ψθφιακό) 
ενθμερωτικό φυλλάδιο ι δθμιουργοφν (ψθφιακζσ) αφίςεσ ςχετικά 
με απλζσ κακθμερινζσ οικολογικζσ πράξεισ, για να ενθμερϊςουν τθ 
ςχολικι κοινότθτα.  
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Διεξάγεται προφορικι (θλεκτρονικι) δθμοςκόπθςθ ςτθν τάξθ 
μεταξφ των μακθτϊν/-τριϊν για τισ απλζσ κακθμερινζσ οικολογικζσ 
τουσ πράξεισ, ϊςτε να ενθμερωκοφν για τισ οικολογικζσ ςυνικειεσ 
των ςυμμακθτϊν/-τριϊν τουσ. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Α2 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΠΟΛΙΣΙΜΟ  ΚΑΙ  ΣΕΧΝΕ  

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΜΟΤΕΙΑ-ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ  ΚΑΙ  ΕΙΚΟΝΙΚΕ  ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κατανοοφν τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ ςε ςφντομεσ και απλζσ 
επιγραφζσ ςτο πλαίςιο επίςκεψθσ (πραγματικισ ι εικονικισ) ςε 
μουςείο.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να γράφουν τθν ειςαγωγι μιασ ιςτορίασ ι να ςυνεχίηουν τθν 
αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ ςχετικά με επίςκεψθ ςε μουςείο, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι μποροφν να ςυμβουλευτοφν λεξικό ι άλλα 
εργαλεία αναφοράσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να εντοπίηουν τα βαςικά ςθμεία που περιζχονται ςε απλά, 
ςαφι και ςφντομα θχθτικά μθνφματα και ανακοινϊςεισ ςτο 
πλαίςιο περιιγθςθσ (εικονικισ ι πραγματικισ) ςε διάφορουσ 
τφπουσ μουςείων.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να εντοπίηουν τα βαςικά ςθμεία ςε απλά, ςφντομα κείμενα 
γραμμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και να μεταφζρουν ςτθν ξζνθ 
γλϊςςα πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ περιιγθςθσ 
(εικονικισ ι πραγματικισ) ςε μουςεία τθσ χϊρασ.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Είδθ μουςείων 
- Εκκζματα 
- Πραγματικζσ και εικονικζσ περιθγιςεισ  
- Κόςτοσ και προμικεια ειςιτθρίων 
- Ωράριο λειτουργίασ 
- Κανονιςμό λειτουργίασ 
- Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 
- Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, μελλοντικοί 
- Εγκλίςεισ: οριςτικι, προςτακτικι 
- Επιρριματα: χρονικά, τοπικά, ποςοτικά 
- Απλζσ και ζναρκρεσ προκζςεισ που δθλϊνουν 

κτιςθ, κίνθςθ ι ςτάςθ ςε τόπο 
 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Δθμιουργία εικονογραφθμζνθσ ιςτορίασ  
- Δθμιουργία θχθτικοφ μθνφματοσ 
- Ανάρτθςθ κειμζνου ςτο διαδίκτυο 

1
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επιςκζπτονται (εικονικά) ζνα μουςείο και 
περιθγοφνται ςτα εκκζματα διαβάηοντασ τισ επιγραφζσ, ϊςτε να 
ενθμερωκοφν ςχετικά και να αναπτφξουν αιςκθτικι αντίλθψθ. 
 
2

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο εκπόνθςθσ ομαδικισ ςυνκετικισ εργαςίασ οι μακθτζσ/-
τριεσ δθμιουργοφν μια εικονογραφθμζνθ ιςτορία παρουςιάηοντασ 
τθ ηωι και τα ζργα διάςθμων καλλιτεχνϊν, ϊςτε να ενθμερϊςουν 
ςχετικά τθ ςχολικι κοινότθτα.  
 
3

η
 δραςτηριότητα  

τθν είςοδο του μουςείου οι μακθτζσ/-τριεσ ακοφν ςφντομα 
ενθμερωτικά θχθτικά μθνφματα ςχετικά με τα εκκζματα και 
ςυμπλθρϊνουν φυλλάδιο με ερωτιςεισ κατανόθςθσ προφορικοφ 
λόγου.  
 
4

η
 δραςτηριότητα   

το πλαίςιο ςυμμετοχισ ςε εκνικό διαγωνιςμό του Τπουργείου 
Σουριςμοφ, οι μακθτζσ/-τριεσ, μετά από περιιγθςθ ςε ιςτοςελίδεσ 
ελλθνικϊν μουςείων, δθμιουργοφν ςφντομο διαφθμιςτικό θχθτικό 
μινυμα μεταφζροντασ πλθροφορίεσ ςτθν ξζνθ γλϊςςα με ςκοπό τθν 
προςζλκυςθ τουριςτϊν από άλλεσ χϊρεσ.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Α2 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΠΡΟΩΠΙΚΗ  ΖΩΗ  

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΜΟΔΑ-ΧΘΕ  ΚΑΙ  ΗΜΕΡΑ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κατανοοφν και να επιλζγουν τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ από 
ςφντομα θχογραφθμζνα αποςπάςματα που πραγματεφονται 
προβλζψιμα κακθμερινά κζματα γφρω από τθ μόδα ςτο 
παρελκόν και το παρόν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι μεταδίδονται 
αργά και κακαρά.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παρακολουκοφν οπτικοακουςτικό υλικό με κζμα τισ 
ενδυματολογικζσ ςυνικειεσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι εικόνεσ 
ςυμβάλλουν ςτθν κατανόθςθ και θ εκφορά του λόγου είναι 
ςαφισ και ςχετικά αργι, και να διατυπϊνουν τισ απόψεισ τουσ 
ςχετικά με το κζμα.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ και ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 

ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 
 
-να ςυηθτοφν ςε απλι γλϊςςα με ςυνομθλίκουσ/-ζσ τουσ ι τα 
μζλθ μιασ οικογζνειασ φιλοξενίασ, κζτοντασ ερωτιςεισ και 
ςχολιάηοντασ απαντιςεισ που ςχετίηονται με τθ μόδα ςτο 
παρελκόν και το παρόν. 
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να μεταφζρουν ςτθν ξζνθ γλϊςςα ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ 
που περιζχονται ςε απλά κείμενα, επιγραφζσ και ςθμειϊματα 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με κζμα τθ μόδα ςτο παρελκόν και το 
παρόν.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Ενδφματα 
- Αξεςουάρ/Κοςμιματα 
- Τφάςματα/Τλικά 
- Περιγραφι ρουχιςμοφ και υφαςμάτων 
- Αγορά ενδυμάτων 
- Χρϊματα/χζδια 
- Ενδυματολογικζσ ςυνικειεσ και προτιμιςεισ 

ςε διάφορεσ εποχζσ 
 

2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 
ςτοιχεία: 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, κτθτικζσ, 

ερωτθματικζσ 
- Επίκετα: απόλυτα αρικμθτικά, δεικτικά, 

ποςοτικά, κτθτικά 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, παρελκοντικοί 
- Ερωτθματικζσ προτάςεισ 
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Δθμιουργία χρονογραμμισ   
- Δθμιουργία πολυτροπικοφ κειμζνου 
- Δθμιουργία βίντεο 

1
η
  δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ κατανοοφν τα βαςικά ςθμεία θχογραφθμζνου 
αποςπάςματοσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ μόδασ ςτον χρόνο με 
ςτόχο να ςυνοψίςουν τισ παραπάνω πλθροφορίεσ και να δϊςουν 
παραδείγματα για τθν εξζλιξθ τθσ μόδασ με τθ μορφι 
χρονοδιαγράμματοσ.  
 
2

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ παρακολουκοφν ενθμερωτικό βίντεο με 
περιγραφζσ των προτιμιςεων ζνδυςθσ και μόδασ των ςυνομθλίκων 
τουσ ςε διάφορεσ χϊρεσ και δθμιουργοφν δικό τουσ ενθμερωτικό 
βίντεο ςτο οποίο περιγράφουν τισ ενδυματολογικζσ τουσ 
προτιμιςεισ. 
 
3

η
 δραςτηριότητα 

το πλαίςιο ςυηιτθςθσ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ με κζμα 
«Ενδυματολογικζσ ςυνικειεσ: χκεσ και ςιμερα» οι μακθτζσ/-τριεσ 
ανταλλάςςουν ιδζεσ και ςχολιάηουν απόψεισ ςχετικά με τισ 
ενδυματολογικζσ παραδόςεισ του τόπου τουσ και τισ δικζσ τουσ 
ενδυματολογικζσ προτιμιςεισ.  
 
4

η
 δραςτηριότητα 

το πλαίςιο προγράμματοσ e-twinning, οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ 
μεταφζρουν ςτθν ξζνθ γλϊςςα πλθροφορίεσ από εφθβικό περιοδικό 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα προκειμζνου να ενθμερϊςουν προφορικά 
τουσ/τισ ςυνομθλίκουσ/-ζσ τουσ για τισ ενδυματολογικζσ ςυνικειεσ 
των νζων τθσ χϊρασ τουσ.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Α2+ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΕΡΓΑΙΑ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΣΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ  ΣΟΤ  ΜΕΛΛΟΝΣΟ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να εντοπίηουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςε απλά γραπτά 
κείμενα, όπωσ επιςτολζσ, διαφθμιςτικά φυλλάδια και ςφντομα 
κείμενα εφθμερίδασ ςτα οποία περιγράφονται επαγγζλματα του 
μζλλοντοσ. 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ανταλλάςςουν γνϊμεσ και να ςυγκρίνουν με απλι γλϊςςα, 
αντικείμενα και δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τα επαγγζλματα του 
μζλλοντοσ.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να εκφράηουν τισ εντυπϊςεισ και τισ απόψεισ τουσ για κζματα 
που ςχετίηονται με τα επαγγζλματα του μζλλοντοσ, 
χρθςιμοποιϊντασ βαςικό κακθμερινό λεξιλόγιο και εκφράςεισ. 
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παράγουν ςφντομα κείμενα με πλθροφορίεσ ςχετικά με τα 
επαγγζλματα του μζλλοντοσ, δίνοντασ βαςικζσ λεπτομζρειεσ. 
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Ονομαςία επαγγελμάτων 
- Ονομαςία επαγγελματικϊν κζςεων 
- Περιγραφι επαγγζλματοσ 
- Περιγραφι επαγγελματικοφ χϊρου 
- Εξοπλιςμό επαγγζλματοσ  

 
2. Xρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Άρκρο: γζνοσ, αρικμόσ, χριςθ/παράλειψθ 
- Ουςιαςτικά: γζνοσ, αρικμόσ, καταλιξεισ 
- Επίκετα: ςχθματιςμόσ, παρακετικά  
- Ριματα προτίμθςθσ ι/και δυςαρζςκειασ 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: αναφορικζσ, 

αιτιολογικζσ 
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Δθμιουργία θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου 
- Δθμιουργία ψθφιακοφ φυλλαδίου 
- Δθμιουργία ψθφιακισ παρουςίαςθσ 

1
η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται ςε ομάδεσ απλά κείμενα για να 
δθμιουργιςουν ζνα ςφντομο ερωτθματολόγιο ςχετικά με 
διαφορετικά επαγγζλματα του μζλλοντοσ και ςυμπλθρϊνουν τα 
ερωτθματολόγια των άλλων ομάδων δίνοντασ ςυγκεκριμζνεσ 
πλθροφορίεσ για κάκε επάγγελμα. 
 
2

η
 δραςτηριότητα 

το πλαίςιο του ςχολικοφ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, οι 
μακθτζσ/-τριεσ περιγράφουν και ςυγκρίνουν τισ απόψεισ τουσ 
ςχετικά με τα επαγγζλματα και τουσ επαγγελματίεσ του μζλλοντοσ. 
 
3

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ, αξιοποιϊντασ ςτοιχεία από λίςτα με 
επαγγζλματα που κα είναι ςθμαντικά ςτο μζλλον, κάνουν μια 
προφορικι παρουςίαςθ ςτθν τάξθ ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά 
των επιλεγμζνων επαγγελμάτων και εκφράηουν τισ προτιμιςεισ 
τουσ.    
 
4

η
 δραςτηριότητα 

το πλαίςιο ςυνκετικισ εργαςίασ, οι μακθτζσ/-τριεσ δθμιουργοφν 
ενθμερωτικό (ψθφιακό) φυλλάδιο με τα κετικά και αρνθτικά 
χαρακτθριςτικά επαγγελμάτων του μζλλοντοσ.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: A2+ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΤΓΕΙΑ   

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΑΘΛΗΣΙΜΟ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κατανοοφν τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ ςε ςφντομεσ και απλζσ 
περιγραφζσ που περιζχονται ςε διαφθμιςτικά φυλλάδια και 
ιςτοςελίδεσ με κζμα τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και τον 
εξοπλιςμό που απαιτείται για τθν πραγματοποίθςι τουσ. 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παρακολουκοφν τα βαςικά ςθμεία ςυνζντευξθσ ςχετικά με 
τισ ςυνικειεσ και τισ προτιμιςεισ ακλθτϊν/-τριϊν, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ο λόγοσ αρκρϊνεται αργά και κακαρά.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ςυμμετζχουν ενεργά ςε μία απλι και καλά δομθμζνθ 
ςυηιτθςθ με κζμα τον ακλθτιςμό, ανταλλάςςοντασ πλθροφορίεσ 
και απόψεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι ςυνομιλθτζσ/-τριζσ 
τουσ μιλοφν αργά και με ςαφι τρόπο κάνοντασ ςυχνζσ 
επαναλιψεισ.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παρουςιάηουν και να εξθγοφν προφορικά τισ προτιμιςεισ 
τουσ ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, 
κάνοντασ απλζσ ξεκάκαρεσ ςυγκρίςεισ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Περιγραφι ακλθμάτων  
- Ακλθτικά είδθ/εξοπλιςμό 
- Μζλθ του ςϊματοσ 
- Δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τον ακλθτιςμό 
- Χϊρουσ άκλθςθσ 
- Διαςτιματα τθσ θμζρασ 
- Ακλθτικοφσ αγϊνεσ 
- Περιγραφι ατόμων 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: αιτιολογικζσ, 

ειδικζσ  
- Επίκετα: ςχθματιςμόσ, παρακετικά  
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, παρελκοντικοί  
- Βοθκθτικά ριματα 
- Προκζςεισ: τόπου, τρόπου, χρόνου 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου 
- Δθμιουργία ψθφιακισ χρονογραμμισ  

1
η
  δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ εντοπίηουν και ανακεφαλαιϊνουν πλθροφορίεσ 
που περιζχονται ςε (ζντυπο/θλεκτρονικό) κείμενο, για να 
περιγράψουν ςφγχρονεσ και λιγότερο ςυνθκιςμζνεσ ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ των νζων. 
 
2

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ ακοφν ραδιοφωνικι ςυνζντευξθ 
διάςθμου/διάςθμθσ ακλθτι/-τριασ και αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ 
πλθροφορίεσ για να ςυμπλθρϊςουν χρονογραμμι με τα 
επιτεφγματά του/τθσ.  
 
3

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ ςυηθτοφν, εντοπίηουν και 
κατθγοριοποιοφν πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε διαφθμιςτικό 
ζντυπο λειτουργίασ ενόσ νζου τοπικοφ ακλθτικοφ ςυλλόγου για να 
ςυνκζςουν περιγραφικό κείμενο με τισ προςφερόμενεσ 
δραςτθριότθτεσ. 
 
4

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ περιγράφουν προφορικά και εξθγοφν τισ 
ακλθτικζσ προτιμιςεισ των νζων αξιοποιϊντασ τα ςτοιχεία από 
ζρευνα που ζγινε ςτο ςχολείο τουσ.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: A2+ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ  ΔΙΑΒΙΩΗ   

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ  –  ΜΕΑ  ΜΕΣΑΦΟΡΑ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να εντοπίηουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςε κείμενα για 
πρακτικά κακθμερινά ηθτιματα (π.χ. ταξιδιωτικοφσ οδθγοφσ), 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι παραπάνω πλθροφορίεσ εκφζρονται 
ςε απλι γλϊςςα.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν απλζσ ανακοινϊςεισ (π.χ. για τθν κακυςτερθμζνθ 
άφιξθ ενόσ τρζνου), υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εκφορά του 
λόγου είναι αργι και ςαφισ.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να γράφουν ςφντομο κείμενο με οδθγίεσ με αφορμι τον 
προγραμματιςμό επίςκεψθσ ςε ζνα αξιοκζατο, χρθςιμοποιϊντασ 
βαςικό, ςυγκεκριμζνο λεξιλόγιο και απλοφσ ςυνδζςμουσ, όπωσ 
«και», «αλλά», «επειδι» κ.ά.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παράγουν γραπτό κείμενο ςτθν ξζνθ γλϊςςα αξιοποιϊντασ 
πλθροφορίεσ από αντίςτοιχο κείμενο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι το αρχικό κείμενο είναι ςε απλι κακθμερινι 
γλϊςςα.  
(ΓΡΑΠΣΘ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Μζςα μεταφοράσ (μαηικά και ατομικά) 
- Δρομολόγια, ωράρια, ειςιτιρια κ.ά. 
- Ζκφραςθ τθσ ςυχνότθτασ, τθσ αναχϊρθςθσ, 

τθσ διάρκειασ και τθσ άφιξθσ δρομολογίων 
ΜΜΜ 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: ενεςτϊτασ, απλόσ 

μζλλοντασ 
- φνδεςμοι: χρονικοί, τοπικοί, τροπικοί 
- Χριςθ και ςθμαςία προςτακτικισ 
- Χριςθ και ςθμαςία απαρεμφάτου  
- Επίκετα: ςυγκριτικόσ και υπερκετικόσ βακμόσ  
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου 
- φνκεςθ πολυτροπικοφ κειμζνου 
- Ανάρτθςθ κειμζνου ςε ιςτοςελίδα 

1
η
 δραςτηριότητα 

Ομάδα μακθτϊν/-τριϊν που βρίςκεται ςε πόλθ του εξωτερικοφ, ςτο 
πλαίςιο ςυμμετοχισ ςε ευρωπαϊκό πρόγραμμα νζων, αναλαμβάνει 
να ενθμερϊςει τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ ςχετικά με κζματα που 
αφοροφν τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ (ΜΜΜ). Με τθ βοικεια 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ θ ομάδα διατρζχει τισ ιςτοςελίδεσ των ΜΜΜ 
τθσ πόλθσ  και επιλζγει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (π.χ. 
δρομολόγια, είδθ ειςιτθρίων, κόςτοσ) με ςκοπό τθ ςφνταξθ ςχετικοφ 
ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ.  
 
2

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ ακοφνε θχθτικό κείμενο ςχετικά με τθ χριςθ των 
ΜΜΜ και αντλοφν χριςιμεσ για τθ μετακίνθςι τουσ πλθροφορίεσ 
(ζκδοςθ, ακφρωςθ ειςιτθρίου, επιλογι αποβάκρασ κ.λπ.). 
 
3

η
 δραςτηριότητα 

το πλαίςιο εκπαιδευτικισ εκδρομισ ςτο εξωτερικό, οι μακθτζσ/-
τριεσ ςυντάςςουν κείμενο με οδθγίεσ (επιλογι διαδρομισ ΜΜΜ, 
τφπο ειςιτθρίου, πλθροφορίεσ για το κόςτοσ και τον τρόπο αγοράσ 
κ.λπ.) για τον προγραμματιςμό επίςκεψθσ ςε αξιοκζατο ι μνθμείο 
τθσ πόλθσ. 
 
4

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ, χρθςιμοποιϊντασ πλθροφορίεσ από ζντυπο 
οδθγιϊν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςυντάςςουν ςφντομο ενθμερωτικό 
κείμενο ςτθν ξζνθ γλϊςςα ςχετικά με τον τρόπο χριςθσ των ΜΜΜ 
τθσ περιοχισ τουσ προκειμζνου να αναρτθκεί ςτθν ξενόγλωςςθ 
ιςτοςελίδα του Διμου τουσ. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Α2+ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΦΤΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΠΡΟΣΑΙΑ  ΦΤΙΚΟΤ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να επιλζγουν τισ κφριεσ πλθροφορίεσ από ςφντομεσ ειδιςεισ ι 
απλά άρκρα, π.χ. για ηθτιματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, 
ςτα οποία οι αρικμοί, τα ονόματα, οι εικονογραφιςεισ και οι 
τίτλοι υποςτθρίηουν ςε ςθμαντικό βακμό το ςυνολικό νόθμα του 
κειμζνου.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κάνουν πολφ ςφντομεσ, βαςικζσ περιγραφζσ γεγονότων, 
δραςτθριοτιτων του παρελκόντοσ και προςωπικϊν εμπειριϊν 
που ςχετίηονται με τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν βίντεο με κζμα τθν προςταςία του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι εικόνεσ ςυμβάλλουν 
ςτθν κατανόθςθ και θ εκφορά του λόγου είναι ςαφισ και ςχετικά 
αργι. 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να μεταφζρουν γραπτϊσ ςτθν ξζνθ γλϊςςα ςυγκεκριμζνεσ 
πλθροφορίεσ για περιβαλλοντικά κζματα που περιζχονται ςε 
ςφντομα απλά ενθμερωτικά κείμενα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 
να αλλθλεπιδροφν διαδικτυακά με ςυνομθλίκουσ/-ζσ τουσ. 
(ΓΡΑΠΣΘ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ και ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΘ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ - 4

θ
 

ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Φυςικό περιβάλλον, π.χ. δαςικό περιβάλλον, 

βιοποικιλότθτα, υδροβιότοποι  
- Περιγραφι με γεωγραφικοφσ όρουσ 
- Περιγραφι κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν 
- Προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ από 

καταςτροφζσ, π.χ. δαςικζσ πυρκαγιζσ, 
αποψίλωςθ δαςϊν 

- Ρφπανςθ φυςικοφ περιβάλλοντοσ 
- Περιγραφι χλωρίδασ, πανίδασ 
 

2.  Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 
ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, μελλοντικοί 
- Απρόςωπα ριματα και εκφράςεισ 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, δεικτικζσ, 

ερωτθματικζσ 
- Προκζςεισ: τόπου, τρόπου, χρόνου, ποςοφ 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία ψθφιακοφ φυλλαδίου 
- Ανάρτθςθ κειμζνου ςτο διαδίκτυο 

1
η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο ζρευνασ με κζμα τθν προςταςία του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ, που διενεργείται από ευρωπαϊκό περιοδικό για 
νζουσ/-εσ, οι μακθτζσ/-τριεσ διαβάηουν (ζντυπα/θλεκτρονικά) 
άρκρα πάνω ςε περιβαλλοντικά προβλιματα του πλανιτθ και 
ςυμπλθρϊνουν ςχετικό ερωτθματολόγιο. 
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ δθμιουργοφν (ψθφιακό) ενθμερωτικό φυλλάδιο 
με ςφντομεσ περιγραφζσ περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων τθσ περιοχισ 
τουσ προκειμζνου να ενθμερϊςουν ςχετικά τθ ςχολικι κοινότθτα. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ παρακολουκοφν ςφντομα βίντεο με κζμα τθν 
προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ςυνκζτουν λίςτα με 
οδθγίεσ κακθμερινϊν δράςεων ςτο ςχολείο τουσ για τθν προςταςία 
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο ςυηιτθςθσ ςε νεανικό φόρουμ με κζμα τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ, οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται πλθροφορίεσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςχετικά με περιβαλλοντικά προβλιματα ςτθ 
χϊρα ι τθν περιοχι τουσ και αναρτοφν ςφντομα κείμενα ςτθν ξζνθ 
γλϊςςα, όπου παρουςιάηουν ζνα πρόβλθμα και καλοφν τουσ/τισ 
ςυνομιλθτζσ/-τριεσ να προτείνουν δράςεισ για τθν επίλυςι του.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Α2+ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΨΗΦΙΑΚΟ  ΚΟΜΟ   

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΔΙΚΣΤΩΗ  ΣΩΝ  ΝΕΩΝ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να ανταλλάςςουν γνϊμεσ και να ςυγκρίνουν ενζργειεσ και 
ςυμπεριφορζσ, κακϊσ και να ςυμφωνοφν ι να διαφωνοφν με 
τουσ άλλουσ γφρω από κζματα κοινωνικισ δικτφωςθσ των νζων, 
χρθςιμοποιϊντασ απλι γλϊςςα.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να εντοπίηουν και να κατανοοφν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςε 
κείμενα που αναφζρονται ςε πρακτικά και προβλζψιμα κζματα, 
όπωσ οι τρόποι κοινωνικισ δικτφωςθσ των νζων, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι χρθςιμοποιείται απλι κακθμερινι γλϊςςα και 
να παράγουν ςφντομα απλά πλθροφοριακά κείμενα ςχετικά με 
το κζμα.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΚΑΛ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 

ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 
 
-να ςυμμετζχουν ςε διαδικτυακι ςυηιτθςθ ανταλλαγισ ιδεϊν  
γφρω από κζματα κοινωνικισ δικτφωςθσ των νζων. 
(ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΘ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν βαςικζσ οδθγίεσ ορκισ χριςθσ των μζςων 
κοινωνικισ δικτφωςθσ που περιζχονται ςε ςφντομο ενθμερωτικό 
βίντεο εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Κατθγορίεσ κοινωνικϊν δικτφων και 

εικονικϊν κοινοτιτων 
- Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα χριςθσ 

των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 
- Δραςτθριότθτεσ ςτα κοινωνικά δίκτυα 
- υμπεριφορζσ ςτα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ 
- Ορκι/εςφαλμζνθ χριςθ των κοινωνικϊν 

δικτφων 
 

2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 
ςτοιχεία: 
- Βοθκθτικά ριματα: ικανότθτασ, ςυμβουλισ, 

απαγόρευςθσ 
- Ζγκλιςθ: οριςτικι, προςτακτικι 
- Επιρριματα: χρονικά, τροπικά, ποςοτικά 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: ειδικζσ, 

υποκετικζσ, αιτιολογικζσ 
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Δθμιουργία ψθφιακισ αφίςασ   
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

1
η
  δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ πραγματοποιοφν ζρευνα παίρνοντασ ςυνζντευξθ 
από ςυνομθλίκουσ/-ζσ τουσ για να καταγράψουν και να ςυνοψίςουν 
τισ ςυνικειεσ χριςθσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ από τουσ/τισ 
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ.  
 
2

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ αναλφουν γράφθμα το οποίο περιζχει τα 
ευριματα δθμοςκόπθςθσ ςχετικά με τθν κοινωνικι δικτφωςθ των 
νζων ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και ςυνκζτουν ςφντομθ 
παρουςίαςθ με τα βαςικά ευριματα τθσ ζρευνασ προκειμζνου να τθ 
δθμοςιεφςουν ςτθ ςχολικι εφθμερίδα.  
 
3

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ κζτουν ερωτιςεισ, δίνουν απαντιςεισ και 
ανταλλάςςουν προςωπικζσ απόψεισ ςε διαδικτυακι ςυηιτθςθ με 
ςυνομθλίκουσ/-ζσ τουσ ςχετικά με τα πλεονεκτιματα αλλά και τουσ 
κινδφνουσ χριςθσ διαφόρων μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 
 
4

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται και κατθγοριοποιοφν τισ 
πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε ςφντομο βίντεο ςχετικά με τα 
πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ χριςθσ των κοινωνικϊν 
δικτφων από τουσ/τισ νζουσ/-εσ με ςκοπό να δθμιουργιςουν ςχετικι 
(ψθφιακι) αφίςα για ενθμζρωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β1 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΕΛΕΤΘΕΡΟ  ΧΡΟΝΟ  

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΣΑΞΙΔΙΑ-ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να ξεκινοφν, να διατθροφν και να ολοκλθρϊνουν απλζσ 
διαδικτυακζσ ςυνομιλίεσ με κζμα τα ταξίδια, αν και μπορεί να 
χρειαςτοφν περιςςότερο χρόνο ι να κάνουν μεγάλεσ παφςεισ 
κατά τθ διάρκεια  τθσ ηωντανισ επικοινωνίασ.  
(ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΘ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ςυνοψίηουν γραπτϊσ τα κφρια ςθμεία προφορικϊν ι 
γραπτϊν ενθμερωτικϊν κειμζνων πάνω ςε κζματα προςωπικοφ 
ενδιαφζροντοσ, π.χ. ταξιδιωτικοφσ προοριςμοφσ, 
χρθςιμοποιϊντασ απλζσ διατυπϊςεισ και τθ βοικεια ενόσ 
λεξικοφ. 
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

  
-να κατανοοφν απλά κείμενα με βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά 
με κάποιον ταξιδιωτικό προοριςμό.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να αφθγοφνται προςωπικζσ εμπειρίεσ ςχετικά με επιςκζψεισ 
και ταξίδια, τοποκετϊντασ τα γεγονότα ςε χρονολογικι ςειρά. 
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Σαξίδια και μετακινιςεισ 
- Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ (πλωτά, εναζρια, 

χερςαία)   
- Λδιωτικά μζςα μεταφοράσ 
- Διαμονι και εςτίαςθ 
- Καιρικζσ ςυνκικεσ 
- Μετεωρολογικό δελτίο  
- Ζγγραφα μετακίνθςθσ 
- Αντικείμενα μετακίνθςθσ 
- υνκικεσ κυκλοφορίασ 
- Είδθ ταξιδίων 
- Σουριςτικοφσ προοριςμοφσ 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παρελκοντικοί, μελλοντικοί  
- Εγκλίςεισ: οριςτικι, προςτακτικι  
- Επιρριματα: χρονικά, τροπικά, τοπικά  
- Προκζςεισ: χρονικζσ, τοπικζσ, μζςου ι 

ςυνοδείασ 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: χρονικζσ, 

αιτιολογικζσ, υποκετικζσ, τελικζσ, αναφορικζσ 
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Δθμιουργία ψθφιακισ αφίςασ/φυλλαδίου 

1
η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο διαδικτυακισ επικοινωνίασ, οι μακθτζσ/-τριεσ 
μοιράηονται με μακθτζσ/-τριεσ άλλων ςχολείων προςωπικζσ τουσ 
ταξιδιωτικζσ εμπειρίεσ και αλλθλεπιδροφν ςχολιάηοντασ τισ 
αναρτιςεισ των άλλων.  
 
2

η
 δραςτηριότητα   

το πλαίςιο εκπαιδευτικισ εκδρομισ ςε ςχολείο του εξωτερικοφ, οι 
μακθτζσ/-τριεσ δθμιουργοφν (ψθφιακι) αφίςα για τθν παρουςίαςθ 
τθσ περιοχισ τουσ ι μιασ άλλθσ περιοχισ τθσ πατρίδασ τουσ 
ςτουσ/ςτισ ςυνομθλίκουσ/-ζσ τουσ.  
 
3

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο ςυνκετικισ εργαςίασ, οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται 
ενθμερωτικό κείμενο με κζμα τον αγαπθμζνο τουσ ταξιδιωτικό 
προοριςμό προκειμζνου να δθμιουργιςουν ςχετικό διαφθμιςτικό 
φυλλάδιο. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ αφθγοφνται πϊσ πζραςαν ςε ζνα πραγματικό ι 
φανταςτικό ταξίδι ι παρουςιάηουν τον ςχεδιαςμό ενόσ μελλοντικοφ 
ταξιδιοφ.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β1 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΦΤΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κατανοοφν τα κφρια ςθμεία και τισ ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ 
ςε θχογραφθμζνα αρχεία ςχετικά με τθν κλιματικι αλλαγι, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι ο εκφερόμενοσ λόγοσ είναι απλόσ και χωρίσ 
ιδιαιτερότθτεσ προφοράσ.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ και ςυμπεράςματα 
ςε απλά ενθμερωτικά κείμενα πάνω ςε κζματα περιβάλλοντοσ 
και κλιματικισ αλλαγισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ χρόνο για να ξαναδιαβάςουν τυχόν δυςνόθτα 
ςθμεία.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ, να κζτουν ερωτιςεισ και να 
δίνουν απαντιςεισ, ςχολιάηοντασ τισ απόψεισ των άλλων και 
προτείνοντασ λφςεισ ςε περιβαλλοντικά ηθτιματα. 
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παράγουν ςαφείσ, λεπτομερείσ περιγραφζσ ςχετικά με τθν 
κλιματικι αλλαγι. 
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Κλιματικι αλλαγι  
- Αίτια και ςυνζπειεσ κλιματικισ αλλαγισ 
- Κακθμερινι ηωι και κλιματικι αλλαγι 
- Περιβαλλοντικά προβλιματα 
- Μζτρα αντιμετϊπιςθσ των περιβαλλοντικϊν 

προβλθμάτων 
 

2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 
ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: ενεςτϊτασ, απλόσ 

μζλλοντασ, αόριςτοσ 
- Ριματα ζκφραςθσ γνϊμθσ 
- Ρθματικοί τφποι: απλζσ χριςθσ 

απαρεμφάτου, μετοχισ, γερουνδίου 
- Τποκετικοί λόγοι πρϊτου και δεφτερου είδουσ 
- Ερωτθματικζσ λζξεισ και προτάςεισ  
- Εκφράςεισ αιτίασ-αποτελζςματοσ  

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία ψθφιακοφ φυλλαδίου 

1
η
  δραςτηριότητα 

το πλαίςιο περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ, οι μακθτζσ/-τριεσ 
ακοφν θχθτικό αρχείο με κζμα τθν κλιματικι αλλαγι και εντοπίηουν 
τισ αιτίεσ που τθν προκαλοφν, ςυμπλθρϊνοντασ ςχετικό φφλλο 
εργαςίασ.  
 
2

η
 δραςτηριότητα 

Μελετϊντασ απλά ενθμερωτικά κείμενα που τουσ ζχουν προτακεί 
από τον/τθν εκπαιδευτικό, οι μακθτζσ/-τριεσ επιλζγουν 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τα αίτια και τισ ςυνζπειεσ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ κακϊσ και προτεινόμενεσ λφςεισ προκειμζνου να 
δθμιουργιςουν ζνα ενθμερωτικό φυλλάδιο ςτο πλαίςιο τθσ 
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ. 
 
3

η
 δραςτηριότητα 

Οι μακθτζσ/-τριεσ κάνουν μια δθμοςκόπθςθ ςτο ςχολείο τουσ για 
να διερευνιςουν τισ επικρατζςτερεσ απόψεισ των ςυνομθλίκων 
τουσ  ςχετικά με τθν κλιματικι αλλαγι και πικανοφσ τρόπουσ 
αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου.  
 
4

η
 δραςτηριότητα 

το πλαίςιο εκςτρατείασ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα 
κλιματικισ αλλαγισ, οι μακθτζσ/-τριεσ ςυντάςςουν ςφντομα 
ενθμερωτικά κείμενα ςτα οποία περιγράφουν τισ ςυνζπειεσ που κα 
υποςτεί ο πλανιτθσ εάν δε λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα ενάντια 
ςτθν κλιματικι αλλαγι. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β1 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ  ΠΕΔΙΟ:  ΠΟΛΙΣΙΜΟ  ΚΑΙ  ΣΕΧΝΕ  

ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ:  Η  ΣΕΧΝΗ  ΣΗ  ΖΩΗ  ΜΑ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 

 

Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  
και  

Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να ςυνκζτουν πλθροφορίεσ από διαφορετικζσ πθγζσ και να 
περιγράφουν με ςυντομία και ςυνοχι ζνα ζργο τζχνθσ, π.χ. 
υπόκεςθ λογοτεχνικοφ ζργου.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ και ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 

ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)   
  
-να ςυμμετζχουν ςε διαδικτυακι ςυηιτθςθ ςχετικά με κζματα 
τζχνθσ, να περιγράφουν προςωπικζσ εμπειρίεσ και 
ςυναιςκιματα και να απαντοφν με ςχετικι λεπτομζρεια ςε 
ςχόλια άλλων, αν και μπορεί κάποιεσ φορζσ να αντιμετωπίηουν 
γλωςςικζσ δυςκολίεσ λόγω του περιοριςμζνου λεξιλογίου που 
διακζτουν.  
(ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΘ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να μεταφζρουν ςτθν ξζνθ γλϊςςα ειδικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά 
με μια μορφι τζχνθσ που περιζχονται ςε απλά ενθμερωτικά 
κείμενα (π.χ. φυλλάδια, ςθμειϊματα, γράμματα, θλεκτρονικά 
μθνφματα) ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παρουςιάηουν πλθροφορίεσ και να διατυπϊνουν τθν άποψι 
τουσ ςχετικά με κζματα τζχνθσ, τονίηοντασ τα ςθμεία που 
κεωροφν ςθμαντικά.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Καλλιτεχνικοφσ κλάδουσ και γνωρίςματα 
- Μορφζσ τζχνθσ 
- Ζργα τζχνθσ 
- Λογοτεχνία 
- Κινθματογράφο 
- Μουςικι 
- Κζατρο 
- Φωτογραφία 
- Χορό 
- Ηωγραφικι 
- Γλυπτικι 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παρελκοντικοί 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, αναφορικζσ, 

δεικτικζσ  
- Επίκετα: κτθτικά, δεικτικά, ερωτθματικά 
- Φωνι: ενεργθτικι, πακθτικι 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Εξοικείωςθ με ψθφιακά περιβάλλοντα 

ςυνεργαςίασ 
- Δθμιουργία εννοιολογικοφ χάρτθ  
- Δθμιουργία ενθμερωτικοφ βίντεο  

1
η
 δραςτηριότητα 

Μετά από περιιγθςθ ςε προτεινόμενεσ ιςτοςελίδεσ με περιλιψεισ 
γνωςτϊν λογοτεχνικϊν ζργων, οι μακθτζσ/-τριεσ επιλζγουν το ζργο 
που προτιμοφν και γράφουν μια περιγραφι (υπόκεςθ, ςυγγραφζασ, 
πρωταγωνιςτζσ/-ςτριεσ, ςυναιςκιματα που τουσ προκαλεί) με 
ςκοπό να τθν παρουςιάςουν ςτθν τάξθ.  
 
2

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο ςυμμετοχισ τουσ ςε διεκνι μακθτικό διαγωνιςμό 
φωτογραφίασ, οι μακθτζσ/-τριεσ ςυμμετζχουν ςε διαδικτυακι 
ςυηιτθςθ με τουσ υπόλοιπουσ διαγωνιηόμενουσ, ανταλλάςςουν 
απόψεισ και εξθγοφν τισ πθγζσ ζμπνευςθσ των ζργων τουσ.  
 
3

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο ενόσ ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ με κζμα τθ μουςικι, 
οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται βιογραφίεσ διάςθμων Ελλινων 
ςυνκετϊν και δθμιουργοφν ζνα βίντεο ςτθν ξζνθ γλϊςςα όπου 
παρουςιάηουν με διαδραςτικό τρόπο τα βαςικά ςθμεία τθσ 
καλλιτεχνικισ πορείασ των ςυνκετϊν, ϊςτε να ενθμερϊςουν 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ άλλων χωρϊν. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο τθσ διακεματικισ διδαςκαλίασ και ςε ςυνεργαςία με 
εκπαιδευτικοφσ άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων (λογοτεχνίασ, 
μουςικισ, καλλιτεχνικϊν), οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ 
παρουςιάηουν, με τθ βοικεια εννοιολογικοφ χάρτθ, πλθροφορίεσ 
ςχετικά με κεατρικζσ παραςτάςεισ.   
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β2 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΖΩΗ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΚΛΙΕΙ, ΣΑΛΕΝΣΑ, ΦΙΛΟΔΟΞΙΕ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να παρουςιάηουν με λεπτομζρεια τισ απόψεισ τουσ ςε μια 
ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ κλίςεισ, τα ταλζντα και τισ φιλοδοξίεσ 
των νζων, παρζχοντασ ςυναφείσ εξθγιςεισ, επιχειριματα και 
ςχόλια.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παράγουν ςαφείσ λεπτομερείσ γραπτζσ περιγραφζσ 
ςχετικά με τισ κλίςεισ, τα ταλζντα και τισ φιλοδοξίεσ των νζων. 
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να διατρζχουν εκτενι κείμενα ςχετικά με τθ ηωι ενόσ νεαροφ 
ταλαντοφχου ατόμου και να εντοπίηουν λεπτομζρειεσ ωσ προσ 
τθν ανάπτυξθ του ςυγκεκριμζνου ταλζντου και τισ φιλοδοξίεσ 
του ατόμου.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν βιντεοςκοπθμζνθ ομιλία ενόσ ταλαντοφχου 
ατόμου ςτθν οποία εκφράηονται προςωπικζσ απόψεισ ςχετικά 
με τισ κλίςεισ και τισ φιλοδοξίεσ του.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Κλίςεισ και ταλζντα (οριςμόσ, 

χαρακτθριςτικά) 
- Ανακάλυψθ κλίςεων και ταλζντων 
- Καλλιζργεια κλίςεων και ταλζντων 
- Ενζργειεσ και δράςεισ χαριςματικϊν παιδιϊν  
- Παράγοντεσ καλλιζργειασ κλίςεων 
- Δυςκολίεσ ςτθν καλλιζργεια κλίςεων και 

ταλζντων 
- Μελλοντικζσ φιλοδοξίεσ 
- Κλίςεισ και επιλογι επαγγζλματοσ 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Ουςιαςτικά: κφρια, κοινά, καταλιξεισ 
- Επίκετα: καταλιξεισ, ςφνκετα επίκετα 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, μελλοντικοί 
- Βοθκθτικά ριματα που εκφράηουν ικανότθτα 
- Ριματα που εκφράηουν προτίμθςθ/επικυμία 
- φνδεςμοι: χρονικοί, αιτιολογικοί, ςκοποφ 
- Ριματα και τυποποιθμζνεσ φράςεισ 

διατφπωςθσ προςωπικισ άποψθσ (κεωρϊ, 
νομίηω, κατά τθν άποψι μου κ.λπ..) 

- Εκφράςεισ επικυμίασ, ιςχυρισ κζλθςθσ και 
ευχϊν 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Επιλεκτικι αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο 

διαδίκτυο 
- Δθμιουργία ψθφιακισ παρουςίαςθσ  
- Δθμιουργία ψθφιακισ χρονογραμμισ 
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

1
η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο ςυμμετοχισ ςε όμιλο κινθματογράφου, οι μακθτζσ/-
τριεσ ςε ρόλο τθλεκριτικϊν, ςχολιάηουν ςε ομάδεσ αποςπάςματα 
κινθματογραφικϊν ταινιϊν ςχετικά με τισ κλίςεισ των νζων και τα 
κοινωνικά ςτερεότυπα και παρουςιάηουν τα ςυμπεράςματά τουσ 
ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ. 
 

2
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςτο 
διαδίκτυο με ςκοπό να δθμιουργιςουν μία (ψθφιακι) 
παρουςίαςθ για ζνα ταλαντοφχο παιδί και να τθν παρουςιάςουν 
ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ. Αναρτοφν τθν παρουςίαςθ ςτθν 
εκπαιδευτικι πλατφόρμα του μακιματοσ και αξιολογοφν, με βάςθ 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια, τισ παρουςιάςεισ των άλλων ομάδων. 
 

3
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται (ζντυπο/θλεκτρονικό) άρκρο 
ςχετικά με τθ ηωι ενόσ ταλαντοφχου ατόμου για να δομιςουν μία 
(ψθφιακι) χρονογραμμι και ςυμμετζχουν ςε ψθφοφορία 
ανάδειξθσ του ατόμου που ζχει προκαλζςει τθ μεγαλφτερθ 
εντφπωςθ με τα επιτεφγματά του. Οι πλθροφορίεσ κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία αναλυτικοφ άρκρου ςε 
μορφι βιογραφίασ για τθν ξενόγλωςςθ ενότθτα τθσ ςχολικισ 
(ψθφιακισ) εφθμερίδασ. 
 

4
η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο προετοιμαςίασ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμό 
δθμόςιασ αντιπαράκεςθσ με κζμα «Δυνατότθτεσ και δυςκολίεσ 
ςτθν καλλιζργεια προςωπικϊν κλίςεων», οι μακθτζσ/-τριεσ 
ερμθνεφουν οπτικοακουςτικό αρχείο με κζμα τισ διαφορετικζσ 
δυνατότθτεσ και πολλαπλζσ κλίςεισ των παιδιϊν και εντοπίηουν 
ςυγκεκριμζνα επιχειριματα ςχετικά με τθν καλλιζργεια κλίςεων 
και επίτευξθ ςτόχων για να απαντιςουν ςε ανοικτοφ τφπου 
ερωτιςεισ κατανόθςθσ προφορικοφ λόγου. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β2 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΜΟΡΦΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κάνουν μια ςαφι, ςυςτθματικά αναπτυγμζνθ παρουςίαςθ 
ενόσ «εναλλακτικοφ ςχολείου», εξθγϊντασ τα πλεονεκτιματα 
και τα μειονεκτιματα των διαφορετικϊν τφπων ςχολείων και 
ενιςχφοντασ τα ςθμαντικά ςθμεία με ςχετικζσ λεπτομζρειεσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ -1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν τισ πλθροφορίεσ θχογραφθμζνθσ παρουςίαςθσ 
ςχετικά με ζναν ςυγκεκριμζνο τφπο εναλλακτικοφ ςχολείου 
και να προςδιορίηουν τισ απόψεισ και τισ ςτάςεισ των 
ομιλθτϊν/-τριϊν για τθ ςφνκεςθ ςχετικοφ πλθροφοριακοφ 
κειμζνου.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ και ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ 
ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να επεξεργάηονται πλθροφορίεσ, ιδζεσ, απόψεισ και 
λεπτομζρειεσ που περιζχονται ςε ζνα εξειδικευμζνο κείμενο 
ςχετικά με τον ρόλο τθσ αυτονομίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ 
ςτθν εκπαίδευςθ.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παράγουν ςαφζσ λεπτομερζσ κείμενο με κζμα τα 
πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ ψθφιακισ 
εκπαίδευςθσ, ςυνκζτοντασ και αξιολογϊντασ πλθροφορίεσ και 
επιχειριματα με βάςθ και τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Εναλλακτικζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ 
- Σρόπουσ διδαςκαλίασ, ςχολζσ, μακιματα 
- Διαφορετικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα 
- Διαφορετικά περιβάλλοντα εκπαίδευςθσ 
- Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 
- υναιςκθματικζσ καταςτάςεισ και εκπαίδευςθ 
- Εμπειρίεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ 
- χολείο, μακιματα, εξετάςεισ, ςπουδζσ, 

τίτλοι 
 

2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 
ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, μελλοντικοί 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: χρονικζσ, 

υποκετικζσ 
- Αντωνυμίεσ: αναφορικζσ, αόριςτεσ, δεικτικζσ 
- Επίκετα: περιγραφικά, δεικτικά, αρικμθτικά 
- Παρακετικά επίκετα: ςυγκριτικόσ και 

υπερκετικόσ βακμόσ 
- Βοθκθτικά ριματα: πικανότθτασ, ικανότθτασ, 

υποχρζωςθσ, απαγόρευςθσ 
- Επιρριματα: χρονικά, τροπικά, ςυχνότθτασ 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Δθμιουργία ψθφιακισ αφίςασ 
- Δθμιουργία πολυτροπικοφ κειμζνου 

1
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ, με τθ βοικεια (ψθφιακισ) αφίςασ, 
παρουςιάηουν προφορικά ςτθν τάξθ τθν πρόταςι τουσ ςχετικά με 
τθ δθμιουργία ενόσ εναλλακτικοφ ςχολείου ςτθν περιοχι τουσ, 
ςυγκρίνουν τισ διαφορετικζσ προτάςεισ και επιλζγουν, με 
δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, τθν ιδανικότερθ πρόταςθ.  
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται τισ ςκζψεισ και τισ ιδζεσ που 
περιζχονται ςε θχογραφθμζνθ παρουςίαςθ ςχετικά με το 
μοντζλο εκπαίδευςθσ Ρζτηιο Εμίλια, ζνα «δθμοκρατικό» μοντζλο 
ςχολείου το οποίο υποςτθρίηει τθν ελευκερία και αυτονομία του 
παιδιοφ κζτοντασ τοντον/τθν εκπαιδευτικό ςε ρόλο ςυνεργάτθ/-
ιδασ. τθ ςυνζχεια ςυντάςςουν γραπτι αναφορά ςτθν οποία 
διατυπϊνουν τισ απόψεισ τουσ αναπτφςςοντασ επιχειριματα 
ςχετικά με τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα του 
ςυγκεκριμζνου μοντζλου εκπαίδευςθσ. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμό ρθτορικισ και 
επιχειρθματολογίασ, οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται αυκεντικό 
γραπτό κείμενο με κζμα τθν αυτονομία ςτθν εκπαίδευςθ 
προκειμζνου να δθμιουργιςουν ζναν δικό τουσ γραφικό 
οργανωτι των απόψεων που περιλαμβάνονται ςτο κείμενο, 
ςυνδυάηοντασ κριτικι ςκζψθ και δθμιουργικι ζκφραςθ. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυντάςςουν (πολυτροπικό) κείμενο για τα 
πλεονεκτιματα τθσ ψθφιακισ διδαςκαλίασ, αναπτφςςοντασ 
επιχειριματα προκειμζνου να πείςουν τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ 
του ςχολείου τουσ για τθ χρθςιμότθτα των ψθφιακϊν 
εκπαιδευτικϊν εργαλείων. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β2 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΤΝΗΘΙΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ 
 

Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  

Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κατανοοφν και να επεξεργάηονται πλθροφορίεσ, ιδζεσ και 
απόψεισ από εξειδικευμζνεσ πθγζσ ςχετικά με αςυνικιςτα 
επαγγζλματα.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)   

 
-να ςυμμετζχουν ςε μια ςυηιτθςθ μεταξφ ςυνομθλίκων, 
εξθγϊντασ γιατί επζλεξαν κάποιο αςυνικιςτο επάγγελμα, 
διατυπϊνοντασ υποκζςεισ και αξιολογϊντασ τισ προτάςεισ των 
άλλων.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)  

 
-να κατανοοφν αυκεντικό προφορικό λόγο ςχετικά με 
αςυνικιςτα επαγγζλματα και να προςδιορίηουν τισ επιμζρουσ 
πλθροφορίεσ κακϊσ και τισ απόψεισ και ςτάςεισ των 
ομιλθτϊν/-τριϊν. 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)  

 
-να παράγουν γραπτό κείμενο ςχετικά με τα κετικά και τα 
αρνθτικά χαρακτθριςτικά αςυνικιςτων επαγγελμάτων, 
αναπτφςςοντασ επιχειρθματολογία με ςυςτθματικό τρόπο, 
μζςω τθσ κατάλλθλθσ επιςιμανςθσ ςθμαντικϊν ςθμείων και 
ςχετικϊν βοθκθτικϊν λεπτομερειϊν.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Αςυνικιςτα επαγγζλματα 
- Χϊρουσ και ςυνκικεσ εργαςίασ 
- Χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ και εργαςία 
- υναιςκιματα και εργαςία 
- Δυςκολίεσ και προκλιςεισ ςτον χϊρο 

εργαςίασ 
- Επαγγελματικι εξζλιξθ 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Ουςιαςτικά: κφρια, κοινά, αρικμόσ, 

καταλιξεισ 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, μελλοντικοί 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, αναφορικζσ, 

αόριςτεσ 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: χρονικζσ, 

αναφορικζσ, αιτιολογικζσ, υποκετικζσ 
- Επίκετα: ποςοτικά, δεικτικά, κτθτικά, 

ερωτθματικά 
- Παρακετικά επίκετα: ςυγκριτικόσ και 

υπερκετικόσ βακμόσ 
- υγκριτικζσ φράςεισ (τόςο...όςο, εκτόσ 

από...και) 
- Βοθκθτικά ριματα: πικανότθτασ, ικανότθτασ, 

ζγκριςθσ, ςυμβουλισ, προτροπισ, 
απαγόρευςθσ 

- Ριματα που εκφράηουν προτίμθςθ ι 
επικυμία 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- υμμετοχι ςε θλεκτρονικι ψθφοφορία 
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

1
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επιλζγουν ζνα αςυνικιςτο επάγγελμα, 
ςυγκεντρϊνουν πλθροφορίεσ γι’ αυτό από 
(ζντυπεσ/θλεκτρονικζσ) πθγζσ και κρατοφν ςθμειϊςεισ 
προκειμζνου να πείςουν τουσ γονείσ τουσ για τθν επιλογι τουσ να 
ακολουκιςουν μελλοντικά το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα.  
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ παρουςιάηουν ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ τθν 
πρόταςι τουσ για το πιο αςυνικιςτο επάγγελμα, ςυηθτοφν 
μεταξφ τουσ και αξιολογοφν τισ διαφορετικζσ προτάςεισ και ςτο 
τζλοσ ψθφίηουν τθν πιο ενδιαφζρουςα πρόταςθ.  
 
3

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο προετοιμαςίασ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό 
δθμόςιασ αντιπαράκεςθσ με κζμα «Επιλογι επαγγζλματοσ: 
προοπτικζσ και προκλιςεισ», οι μακθτζσ/-τριεσ παρακολουκοφν 
βίντεο με πλθροφορίεσ για αςυνικιςτα επαγγζλματα και 
απαντοφν ςε κλειςτοφ και ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ κατανόθςθσ 
προφορικοφ λόγου ςχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 
αυτϊν των επαγγελμάτων. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

ε ςυνζχεια ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων με διάφορουσ 
επαγγελματίεσ ςτο πλαίςιο του ςχολικοφ επαγγελματικοφ 
προςανατολιςμοφ, οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ρόλο δθμοςιογράφου 
ςυντάςςουν γραπτι αναφορά με τα κετικά και αρνθτικά ςτοιχεία 
«ςυνθκιςμζνων» και «αςυνικιςτων» επαγγελμάτων για 
δθμοςίευςθ ςτθν ξενόγλωςςθ ενότθτα τθσ (θλεκτρονικισ) 
ςχολικισ εφθμερίδασ και ενθμζρωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β2 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΦΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΖΩΩΝ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κάνουν ξεκάκαρεσ ςυςτθματικά αναπτυγμζνεσ γραπτζσ 
περιγραφζσ, να εκφράηουν απόψεισ και να αναπτφςςουν 
επιχειριματα ςχετικά με τα δικαιϊματα των ηϊων.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να δίνουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα δικαιϊματα 
των ηϊων, ςυνκζτοντασ και αξιολογϊντασ λεπτομζρειεσ και 
επιχειριματα από διαφορετικζσ πθγζσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν, προςαρμόηοντασ τον τρόπο και τθν ταχφτθτα 
τθσ ανάγνωςθσ, διαφορετικά είδθ κειμζνων ςχετικά με τα 
δικαιϊματα των ηϊων.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν και να αξιολογοφν τα κφρια ςθμεία των 
επιχειρθμάτων που αναπτφςςονται ςε προφορικζσ ςυηθτιςεισ 
με κζμα τα δικαιϊματα των ηϊων.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Δικαιϊματα των ηϊων 
- Ηϊα και ηωολογικοφσ κιπουσ 
- Εμπόριο ηϊων 
- Κατοικίδια 
- Πειραματόηωα 
- Ευθμερία των ηϊων 
- Μεταχείριςθ των ηϊων 
- Είδθ ηϊων υπό εξαφάνιςθ 
- Προςταςία των ηϊων 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, παρελκοντικοί  
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: αιτιολογικζσ, 

τελικζσ, ςυμπεραςματικζσ 
- Αντωνυμίεσ: δεικτικζσ, ερωτθματικζσ, 

επιμεριςτικζσ 
- Επίκετα: απόλυτα και τακτικά αρικμθτικά, 

περιγραφικά, ποςοτικά, δεικτικά, 
ερωτθματικά 

- Βοθκθτικά ριματα: βεβαιότθτασ, οδθγίασ, 
εντολισ, απαγόρευςθσ, υποχρζωςθσ  

- Επιρριματα: τοπικά, τροπικά, ποςοτικά, 
ερωτθματικά 

- Προκζςεισ: τόπου, τρόπου, αιτίασ, υπόκεςθσ 
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία ψθφιακοφ φυλλαδίου 

1
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ρόλο μελϊν φιλοηωικισ οργάνωςθσ, κατόπιν 
επιλογισ, ςυγκζντρωςθσ και επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν από 
διαφορετικζσ (ζντυπεσ/θλεκτρονικζσ) πθγζσ, δθμιουργοφν ζνα 
(ψθφιακό) ενθμερωτικό φυλλάδιο για τθν προςταςία των ηϊων. 
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ρόλο μελϊν φιλοηωικισ οργάνωςθσ 
εργάηονται ςε ομάδεσ για να πραγματοποιιςουν μια προφορικι 
παρουςίαςθ με κζμα τα δικαιϊματα και τισ δράςεισ προςταςίασ 
των ηϊων, προκειμζνου να πείςουν τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/-τριζσ 
τουσ να ςυμμετζχουν ωσ εκελοντζσ/-ντριεσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
οργάνωςθ. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο προετοιμαςίασ τουσ για εκπόνθςθ ςυνκετικισ 
εργαςίασ ςχετικά με τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ και δράςεισ για τθν 
προςταςία των ηϊων, οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται 
πλθροφοριακό άρκρο για τα δικαιϊματα των ηϊων και απαντοφν 
ςε κλειςτοφ και ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ κατανόθςθσ γραπτοφ 
λόγου.  
 
4

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο προετοιμαςίασ τουσ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό 
δθμόςιασ αντιπαράκεςθσ με κζμα «Προςταςία των ηϊων: 
διαπιςτϊςεισ και πρωτοβουλίεσ», οι μακθτζσ/-τριεσ 
επεξεργάηονται οπτικοακουςτικό υλικό ςχετικά με τθν ευθμερία 
των ηϊων και αντιςτοιχίηουν φράςεισ προκειμζνου να 
δθμιουργιςουν ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ ςχετικϊν 
επιχειρθμάτων με βάςθ τα κφρια ςθμεία του προφορικοφ 
κειμζνου. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β2 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΙΣΕΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα  
 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να εκφράηουν ςυναιςκιματα και αντιδράςεισ δίνοντασ με 
ςαφι, ολοκλθρωμζνο τρόπο τθν προςωπικι τουσ ερμθνεία 
πάνω ςε εικόνεσ κειμζνου με κζμα τα δικαιϊματα των 
παιδιϊν και να αιτιολογοφν τισ απόψεισ τουσ 
χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ από το κείμενο.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ και ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ 
ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κάνουν ςαφείσ, λεπτομερείσ περιγραφζσ πραγματικϊν ι 
φανταςτικϊν γεγονότων και εμπειριϊν ακολουκϊντασ τισ 
ςυμβάςεισ του ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ είδουσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)  

 
-να παρακολουκοφν ςαφϊσ δομθμζνθ διάλεξθ με πολφπλοκα 
επιχειριματα ςχετικά με τισ δράςεισ εκνικϊν και διεκνϊν 
οργανιςμϊν για τθν προςταςία των δικαιωμάτων των παιδιϊν. 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)  

 
-να ςυμμετζχουν ενεργά ςε προςομοίωςθ ςυηιτθςθσ με 
άτομα από διαφορετικά περιβάλλοντα προζλευςθσ, 
εκφράηοντασ τισ προςωπικζσ τουσ απόψεισ, ςυναιςκιματα και 
αντιδράςεισ ςχετικά με τθν κακθμερινότθτα των παιδιϊν ςε 
διαφορετικά μζρθ του πλανιτθ.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Ανκρϊπινα δικαιϊματα 
- Κατθγορίεσ ανκρωπίνων δικαιωμάτων 
- Δικαιϊματα των παιδιϊν 
- Διεκνι φμβαςθ Δικαιωμάτων των Παιδιϊν 
- Παραβίαςθ δικαιωμάτων των παιδιϊν 
- Προςταςία δικαιωμάτων των παιδιϊν 
- Δίκτυα και οργανϊςεισ προςταςίασ παιδιϊν   

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, παρελκοντικοί, 

μελλοντικοί 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: αναφορικζσ, 

υποκετικζσ, αιτιολογικζσ, ςυμπεραςματικζσ 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, αυτοπακείσ, 

αόριςτεσ 
- Επίκετα: αρικμθτικά, περιγραφικά, ποςοτικά, 

δεικτικά 
- Επιρριματα: χρονικά, τροπικά, τοπικά, 

ποςοτικά 
- Ευκφσ και πλάγιοσ λόγοσ: παρόν και 

παρελκόν 
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία ψθφιακισ ιςτορίασ 
- Ανάρτθςθ υλικοφ ςτο διαδίκτυο 

1
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ αναγνωρίηουν, περιγράφουν και αναλφουν τα 
μθνφματα που εκφράηονται μζςω των εικόνων ενόσ κειμζνου, 
κάνουν υποκζςεισ για το νοθματικό περιεχόμενο του κειμζνου 
ςχετικά με τα δικαιϊματα των παιδιϊν και παρουςιάηουν τισ 
υποκζςεισ τουσ ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ, αιτιολογϊντασ με 
κατάλλθλα επιχειριματα τα ςυναιςκιματα και τισ αντιδράςεισ 
τουσ. 
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ οργανϊνουν και αναπτφςςουν ςε γραπτό λόγο 
τθν πραγματικι ι φανταςτικι ιςτορία τθσ ηωισ ενόσ παιδιοφ με 
ζμφαςθ ςτισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςε, υποςτθρίηοντασ τα 
κφρια ςθμεία με παραδείγματα και ςυναφείσ λεπτομζρειεσ. τθ 
ςυνζχεια μετατρζπουν τθν ιςτορία ςε ψθφιακι μορφι και τθν 
αναρτοφν ςε ςχετικι ιςτοςελίδα για τθν προςταςία των 
δικαιωμάτων των παιδιϊν. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται πλθροφορίεσ ωσ μζλθ 
ακροατθρίου ςε διάλεξθ για τθν προςταςία των δικαιωμάτων 
των παιδιϊν και εντοπίηουν λεπτζσ νοθματικζσ διαφορζσ και 
ςυγκεκριμζνεσ λεπτομζρειεσ για να ςυμπλθρϊςουν ςε φφλλο 
εργαςίασ τα κενά προτάςεων με κατάλλθλεσ λζξεισ/φράςεισ, 
ςφμφωνα με το περιεχόμενο τθσ διάλεξθσ.  
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι των Ζξι Καπζλων 
κζψθσ (Six Thinking Hats), αλλθλεπιδροφν προφορικά με 
δθμιουργικό τρόπο για να καταγράψουν γεγονότα και 
ςυναιςκιματα που περιζχονται ςε βίντεο μικροφ μικουσ με κζμα 
τθ ςκλθρι κακθμερινότθτα παιδιϊν ςε διάφορα μζρθ του 
πλανιτθ και να ερμθνεφςουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ από 
διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β2 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΜΟ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα  

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ 
 Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 

Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  
και  

Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να ανταλλάςςουν, να ελζγχουν και να επιβεβαιϊνουν 
πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε κείμενο με κζμα τθν εξζλιξθ 
των μζςων επικοινωνίασ και να δίνουν ανατροφοδότθςθ ςε 
δθλϊςεισ και ςυμπεράςματα των άλλων ςυνομιλθτϊν/-τριϊν, 
ςυμβάλλοντασ ςτθν εξζλιξθ τθσ ςυηιτθςθσ.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν ζνα θχογραφθμζνο απόςπαςμα με κζμα τθν 
επικοινωνία μζςω διαδικτφου και να αναγνωρίηουν τισ πιο 
ςθμαντικζσ απόψεισ και ςτάςεισ των ομιλθτϊν/-τριϊν.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να διατρζχουν παράλλθλα γραπτά κείμενα και να 
προςδιορίηουν τθ ςυνάφεια μεταξφ ςυγκεκριμζνων ενοτιτων.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ςυνκζτουν επιχειρθματολογικό κείμενο αναφορικά με τισ 
ςφγχρονεσ μορφζσ επικοινωνίασ, ςτο οποίο εκφράηουν 
ςυναιςκιματα και απόψεισ με βάςθ προςωπικά γεγονότα, 
εμπειρίεσ και προβλθματιςμοφσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)  

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Είδθ και κατθγορίεσ μζςων επικοινωνίασ 
- Λςτορικι εξζλιξθ μζςων επικοινωνίασ 
- Μορφζσ τεχνολογίασ τθσ επικοινωνίασ  
- Επικοινωνία μζςω διαδικτφου 
- Μζςα επικοινωνίασ και τεχνολογικά 

επιτεφγματα 
- Παγκοςμιοποίθςθ και μζςα επικοινωνίασ 
- Μζςα επικοινωνίασ και κακθμερινι ηωι 
- Μζςα επικοινωνίασ και ιδιωτικι ηωι 
- Μζςα επικοινωνίασ και ςυςτιματα εξουςίασ 
- υμπεριφορζσ ςτο διαδίκτυο/ςτα κοινωνικά 

δίκτυα 
 

2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 
ςτοιχεία: 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: υποκετικζσ, 

αιτιολογικζσ, εναντιωματικζσ 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, αυτοπακείσ, 

ερωτθματικζσ 
- Βοθκθτικά ριματα: ςυμβουλισ, οδθγίασ, 

πικανότθτασ, βεβαιότθτασ, ςυμβουλισ, 
απαγόρευςθσ, υποχρζωςθσ 

- Επιρριματα: τοπικά, τροπικά, ποςοτικά 
- Επιφωνθματικζσ προτάςεισ: καταφατικζσ, 

αρνθτικζσ, ερωτθματικζσ 
- Ριματα: Προςτακτικι 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία ψθφιακισ χρονογραμμισ 

1
η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο ελεφκερθσ ςυηιτθςθσ ςτθν τάξθ, οι μακθτζσ/-τριεσ 
εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τισ διαφορετικζσ μορφζσ 
επικοινωνίασ που χρθςιμοποιοφν, ςχολιάηουν τισ επιλογζσ των 
ςυνομιλθτϊν/-τριϊν τουσ και επιλζγουν τον πιο λειτουργικό τρόπο 
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ για τισ ομαδικζσ ςχολικζσ εργαςίεσ. 
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται ςκζψεισ και ιδζεσ από θχθτικό 
απόςπαςμα που αναφζρεται ςτο κζμα τθσ επικοινωνίασ μζςω 
διαδικτφου για να απαντιςουν ςε κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ 
κατανόθςθσ προφορικοφ λόγου ςχετικά με τισ ςυνζπειεσ διαρροισ 
προςωπικϊν δεδομζνων. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο ςυνκετικισ εργαςίασ με κζμα τισ διαφορετικζσ μορφζσ 
επικοινωνίασ οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται αυκεντικά 
(θλεκτρονικά/ζντυπα) κείμενα που αναφζρονται ςτθν εξζλιξθ των 
τρόπων επικοινωνίασ με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ και εντοπίηουν 
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ και λεπτομζρειεσ για να 
δθμιουργιςουν μία (ψθφιακι) χρονογραμμι πάνω ςτο κζμα. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυντάςςουν γράμμα ςε φιλικό τουσ πρόςωπο 
που δε χρθςιμοποιεί τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και 
προςπακοφν με επιχειριματα και παραδείγματα να πείςουν 
τον/τθν αποδζκτθ/-κτρια να χρθςιμοποιιςει ςφγχρονουσ τρόπουσ 
επικοινωνίασ. 

  



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

  

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: B2+ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΠΙΚΕΨΕΙ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΓΕ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα  
 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ 
 

Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να διατρζχουν εκτενι κείμενα ςχετικά με τισ επιςκζψεισ και 
τισ ανταλλαγζσ με ςκοπό να εντοπίςουν και να 
ςυγκεντρϊςουν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ από διαφορετικά 
ςθμεία κάκε κειμζνου.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κάνουν ξεκάκαρεσ αναλυτικζσ περιγραφζσ πραγματικϊν ι 
φανταςτικϊν γεγονότων και εμπειριϊν που αφοροφν τισ 
επιςκζψεισ και τισ ανταλλαγζσ, δθλϊνοντασ ξεκάκαρα τθ 
ςχζςθ μεταξφ των ιδεϊν. 
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να εντοπίηουν τα βαςικά ςθμεία ςυηθτιςεων ςε ειδιςεισ και 
προγράμματα ςε κζματα επικαιρότθτασ όπου προβάλλονται 
επιχειριματα ςχετικά με τισ επιςκζψεισ και τισ ανταλλαγζσ. 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)  

 
-να δίνουν ςφνκετεσ πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ ςε κζματα 
που άπτονται των προςωπικϊν ι επαγγελματικϊν 
ενδιαφερόντων τουσ, όπωσ οι επιςκζψεισ ι/και οι ανταλλαγζσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με:  
- Προγράμματα ανταλλαγϊν και κινθτικότθτασ 

μακθτϊν/-τριϊν/ φοιθτϊν/-τριϊν/ νζων 
- Πολιτιςτικζσ ανταλλαγζσ και αδελφοποιιςεισ 
- Κινθτικότθτα: οφζλθ και δυςκολίεσ 
- Κινθτικότθτα και κοινωνικι ζνταξθ 
- Κινθτικότθτα και μελλοντικζσ ευκαιρίεσ 
- Ανταλλαγι κατοικιϊν: κετικά και αρνθτικά 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, παρελκοντικοί, 

μελλοντικοί 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: υποκετικζσ, 

αιτιολογικζσ, τελικζσ 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, αναφορικζσ, 

ερωτθματικζσ 
- Επίκετα: περιγραφικά, δεικτικά, κτθτικά, 

ερωτθματικά 
- Βοθκθτικά ριματα: πικανότθτασ, 

βεβαιότθτασ, ικανότθτασ, ςυμβουλισ, 
απαγόρευςθσ 

- Επιρριματα: χρονικά, τροπικά, ποςοτικά 
- Χριςθ και χρόνοι ρθμάτων απαρεμφάτου 
- Χριςθ και χρόνοι ρθμάτων γερουνδίου 
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία ψθφιακοφ κόμικ 
- Ανάρτθςθ ςτον ψθφιακό τοίχο τθσ τάξθσ 
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

1
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται άρκρα ςχετικά με τισ εμπειρίεσ 
ςυμμετεχόντων ςτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγισ 
μακθτϊν/-τριϊν ι φοιτθτϊν/-τριϊν Erasmus+, ταξινομοφν τισ 
γνϊςεισ τουσ ςε πίνακα τθσ μορφισ «Σι γνωρίηω-Σι κζλω να 
μάκω-Σι ζμακα» και παρουςιάηουν τισ απόψεισ τουσ ςτο ςφνολο 
τθσ τάξθσ.  
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ ςυνκζτουν τθν περίλθψθ και τουσ 
διαλόγουσ μίασ φανταςτικισ ιςτορίασ ανταλλαγισ κατοικιϊν, 
δθμιουργοφν το δικό τουσ θλεκτρονικό κόμικ και διαμοιράηουν 
τον ςφνδεςμό τουσ ςτον ψθφιακό τοίχο τθσ θλεκτρονικισ τουσ 
τάξθσ. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ παρακολουκοφν μία βιντεοςκοπθμζνθ 
ςυνζντευξθ με κζμα τθ ςυμμετοχι νζων ςτο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Erasmus+ και επιλζγουν ςε λίςτα που τουσ δίδεται ςε 
φφλλο εργαςίασ τα βαςικά ςθμεία που παρουςιάηονται ςτο 
βίντεο. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ παρουςιάηουν προφορικά ςτο ςφνολο τθσ 
τάξθσ τθν άποψι τουσ με τθ μορφι ςυμβουλϊν ςχετικά με τισ 
κετικζσ και αρνθτικζσ εμπειρίεσ από εκπαιδευτικι 
επίςκεψθ/ανταλλαγι ςτο εξωτερικό και παρζχουν ςχετικζσ 
λεπτομζρειεσ. 

  



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β2+ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΓΕΙΑ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΜΟΡΦΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα  
 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ 
 

Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να ςυμμετζχουν ενεργά ςε ςυηιτθςθ με οικεία πρόςωπα 
ςχετικά με εναλλακτικζσ μορφζσ κεραπείασ, παρουςιάηοντασ με 
ςαφινεια τισ απόψεισ τουσ, διατυπϊνοντασ υποκζςεισ και 
αξιολογϊντασ τισ προτάςεισ των ςυνομιλθτϊν/-τριϊν. 
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κρατοφν λεπτομερείσ ςθμειϊςεισ κατά τθν παρακολοφκθςθ 
ενόσ βίντεο που εξθγεί τα ςτάδια παραςκευισ και τα οφζλθ μιασ 
ςπιτικισ κεραπευτικισ ςυνταγισ.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν μακροςκελείσ ςφνκετεσ γραπτζσ οδθγίεσ ςχετικά 
με τα βότανα και τα «ςπιτικά γιατροςόφια», 
ςυμπεριλαμβανομζνων λεπτομερειϊν αναφορικά με τισ 
ςυνκικεσ παραςκευισ και τισ προειδοποιιςεισ χριςθσ τουσ, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι μποροφν να ξαναδιαβάςουν τυχόν 
δυςνόθτεσ υποενότθτεσ.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ςυνοψίηουν γραπτϊσ ςτθν ξζνθ γλϊςςα πλθροφορίεσ και 
επιχειριματα που περιζχονται ςε ζνα κείμενο ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ςχετικά με τα οφζλθ και τισ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ ενόσ 
τοπικοφ προϊόντοσ.  
(ΓΡΑΠΣΘ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1.  Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με:  
- Μορφζσ παραδοςιακισ ιατρικισ (φάρμακα, 

ιατρικζσ πράξεισ) 
- Εναλλακτικζσ μορφζσ κεραπείασ: ιςτορικι 

αναδρομι 
- Είδθ εναλλακτικϊν μορφϊν κεραπείασ 
- Εναλλακτικζσ κεραπείεσ: πλεονεκτιματα και 

μειονεκτιματα 
- Βότανα και «ςπιτικά γιατροςόφια»  
- Κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ  βοτάνων 
- Ψυχικι υγεία και εναλλακτικζσ κεραπείεσ 
- Εναλλακτικζσ κεραπείεσ: μφκοι και 

πραγματικότθτα 
 

2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 
ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, παρελκοντικοί 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: χρονικζσ, 

υποκετικζσ, αιτιολογικζσ, τελικζσ 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, αυτοπακείσ, 

κτθτικζσ, αναφορικζσ, ερωτθματικζσ 
- Επίκετα: περιγραφικά, ποςοτικά, δεικτικά, 

αόριςτα αρικμθτικά, ερωτθματικά 
- Βοθκθτικά ριματα: ςυμβουλισ, οδθγίασ, 

εντολισ, απαγόρευςθσ, υποχρζωςθσ 
- Επιρριματα: χρονικά, τροπικά, ποςοτικά 
- Πακθτικι φωνι: παρόν, παρελκόν, μζλλον 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία ψθφιακισ αφίςασ/φυλλαδίου 
- Δθμιουργία θλεκτρονικοφ διαγράμματοσ 
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

1
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ ανταλλάςςουν προςωπικζσ εμπειρίεσ 
ςχετικά με τα «ςπιτικά γιατροςόφια», καταγράφουν με τθ μορφι 
ςφντομων ςθμειϊςεων τισ ιδζεσ τουσ και τισ παρουςιάηουν ςτο 
ςφνολο τθσ τάξθσ.   
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ παρακολουκοφν βίντεο όπου παρουςιάηεται θ 
ςυνταγι για ζνα «ςπιτικό γιατροςόφι» και κρατοφν ςθμειϊςεισ 
ςυμπλθρϊνοντασ (θλεκτρονικό) διάγραμμα ροισ με τα βιματα 
παραςκευισ κακϊσ και με τα πικανά οφζλθ για τθν υγεία. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ αντιςτοιχίηουν πλθροφορίεσ ςχετικζσ με βότανα 
και γιατροςόφια με τισ κεραπευτικζσ τουσ ιδιότθτεσ ι με τουσ 
κινδφνουσ άλογθσ χριςθσ, όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται ςε εκτενι 
αυκεντικά αποςπάςματα γραπτϊν κειμζνων με ςτόχο τθ 
δθμιουργία ςχετικοφ ενθμερωτικοφ (ψθφιακοφ) φυλλαδίου.  
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυνεργάηονται για να δθμιουργιςουν μια 
(ψθφιακι) αφίςα ςτθν ξζνθ γλϊςςα ςχετικά με τισ ιδιότθτεσ και τα 
οφζλθ τθσ μαςτίχασ Χίου, μεταφζροντασ πλθροφορίεσ από ζνα 
πολυτροπικό κείμενο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

  



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β2+ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΙΑΒΙΩΗ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΔΙΑΒΙΩΗ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 
Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ 

 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 

Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  
και  

Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να διατρζχουν εκτενζσ, ςφνκετο κείμενο και να εντοπίηουν 
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ και λεπτομζρειεσ για τα αίτια και 
τα αποτελζςματα τθσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ νομαδικισ ηωισ 
ςτθ ςθμερινι εποχι.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παράγουν ςαφείσ, περιεκτικζσ, ςφντομεσ περιγραφζσ για 
να δθμιουργιςουν ενθμερωτικό φυλλάδιο με εικόνεσ και 
πλθροφορίεσ για τθ νομαδικι ηωι. 
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παρακολουκοφν τα ςφνκετα επιχειριματα ςαφϊσ 
δομθμζνθσ ομιλίασ ςχετικά με τθ νομαδικι ηωι ωσ 
διαφορετικό τρόπο διαβίωςθσ και τθ φιλοςοφία ηωισ των 
νομάδων και να εντοπίηουν τα πιο ςθμαντικά ςθμεία τθσ 
ομιλίασ.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ -  3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ςυμμετζχουν ςε ςυηιτθςθ όπου διατυπϊνουν με ςαφι 
ολοκλθρωμζνο τρόπο τθν προςωπικι τουσ ερμθνεία πάνω ςε 
εικόνεσ με κζμα διαφορετικοφσ τρόπουσ διαβίωςθσ, 
επεκτείνοντασ με ςχετικά επιχειριματα τισ απόψεισ τουσ και 
αιτιολογϊντασ τον λόγο ζκφραςθσ ςυγκεκριμζνων 
ςυναιςκθμάτων.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Κατθγορίεσ και τφπουσ νομαδικισ ηωισ  
- Χαρακτθριςτικά τθσ κακθμερινότθτασ 

διαφόρων νομάδων 
- Εργαςιακι εναςχόλθςθ και οικονομικι ηωι 

των νομάδων 
- χζςθ νομαδικισ ηωισ με τισ ςφγχρονεσ 

κοινωνίεσ 
- Εξζλιξθ τθσ νομαδικισ ηωισ μζςα ςτον χρόνο 
- Πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ νομαδικισ ηωισ 

για τθν ανκρωπότθτα 
- Γλϊςςεσ, ςυνικειεσ, ζκιμα νομάδων 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, μελλοντικοί 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: υποκετικζσ, 

αιτιολογικζσ, τελικζσ, ςυμπεραςματικζσ 
- Αντωνυμίεσ: αναφορικζσ, κτθτικζσ, αόριςτεσ, 

ερωτθματικζσ, δεικτικζσ 
- Επίκετα: περιγραφικά, ποςοτικά, δεικτικά, 

κτθτικά  
- Βοθκθτικά ριματα: πικανότθτασ, 

βεβαιότθτασ, ικανότθτασ, ςυμβουλισ, 
προτροπισ 

- Επιρριματα: χρονικά, τροπικά, ποςοτικά 
- Προκζςεισ: χρόνου, τόπου, τρόπου, αιτίασ 
- Φράςεισ για μελλοντικά ςχζδια 
- Ρθματικοί τφποι: γεροφνδιο 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία ψθφιακοφ ενθμερωτικοφ 

φυλλαδίου 
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

1
η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο προετοιμαςίασ τουσ για ζνα φανταςτικό ταξίδι ςε 
ζνα διαφορετικό περιβάλλον διαβίωςθσ, οι μακθτζσ/-τριεσ ςε 
ομάδεσ εντοπίηουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςε αυκεντικό 
κείμενο από (διαδικτυακι) εγκυκλοπαίδεια με κζμα τθ νομαδικι 
ηωι, κατθγοριοποιοφν και αναλφουν τα αίτια και τα 
αποτελζςματα τθσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ νομαδικισ ηωισ ςτθ 
ςθμερινι εποχι και παρουςιάηουν τα ςυμπεράςματά τουσ ςτο 
ςφνολο τθσ τάξθσ. 
 
2

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςχετικά 
με τα διαφορετικά περιβάλλοντα διαβίωςθσ, οι μακθτζσ/-τριεσ 
ςε ρόλο δθμοςιογράφων δθμιουργοφν ζνα (ψθφιακό) 
ενθμερωτικό φυλλάδιο με εικόνεσ και πλθροφορίεσ για τθ 
νομαδικι ηωι ωσ διαφορετικό τρόπο διαβίωςθσ και το αναρτοφν 
ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου τουσ.  
 
3

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυμμετζχουν ωσ μζλθ ακροατθρίου ςε ομιλία 
για τθν επιλογι τθσ νομαδικισ ηωισ ωσ διαφορετικοφ τρόπου 
διαβίωςθσ και κάνουν υποκζςεισ για τισ δικζσ τουσ αντιδράςεισ 
εάν ηοφςαν ςε αντίςτοιχο περιβάλλον. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυνεργάηονται ςε δυάδεσ για να 
αντιςτοιχίςουν  εικόνεσ διαφορετικϊν τρόπων διαβίωςθσ με το 
νοθματικό περιεχόμενο ςυναφϊν επεξθγιςεων (λεηάντεσ) και 
παρουςιάηουν τισ επιλογζσ τουσ ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ, 
αιτιολογϊντασ αυτζσ με πειςτικά επιχειριματα. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β2+ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΦΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΦΤΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κάνουν ξεκάκαρεσ, λεπτομερείσ περιγραφζσ, να εκφράηουν 
απόψεισ και να αναπτφςςουν επιχειριματα, υποςτθρίηοντάσ τα 
με ςχετικά παραδείγματα, πάνω ςτο κζμα τθσ προςταςίασ από τισ 
φυςικζσ καταςτροφζσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παράγουν ενθμερωτικά κείμενα με κζμα τισ φυςικζσ 
καταςτροφζσ, ςυνκζτοντασ και αξιολογϊντασ πλθροφορίεσ και 
επιχειριματα από διάφορεσ πθγζσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να διαβάηουν με μεγάλο βακμό ανεξαρτθςίασ διαφορετικά είδθ 
κειμζνων, προςαρμόηοντασ τον τρόπο και τθν ταχφτθτα τθσ 
ανάγνωςθσ, και να εντοπίηουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τθν προςταςία από τισ φυςικζσ καταςτροφζσ. 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να επιλζγουν τα κφρια ςθμεία από ςφνκετεσ ςυηθτιςεισ με 
επιχειριματα ςε οπτικοακουςτικό κείμενο με κζμα τθν 
προςταςία από τισ φυςικζσ καταςτροφζσ.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Φυςικά φαινόμενα 
- Φυςικζσ καταςτροφζσ  
- Αίτια φυςικϊν καταςτροφϊν 
- Επιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν 
- Μζτρα πρόλθψθσ και προςταςίασ   
- Εξοπλιςμό προςταςίασ  
- Οδθγίεσ αυτοπροςταςίασ 
- Παροχι βοικειασ και εκελοντικζσ δράςεισ 
- Κλιματικι αλλαγι και φυςικζσ καταςτροφζσ 
- Σρόπουσ διαχείριςθσ φυςικϊν καταςτροφϊν 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: χρονικζσ, 

αιτιολογικζσ, εναντιωματικζσ 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, κτθτικζσ, 

αυτοπακείσ, ερωτθματικζσ, αναφορικζσ, 
ερωτθματικζσ 

- Επίκετα: περιγραφικά, ποςοτικά, δεικτικά 
- Παρακετικά επίκετα: ςυγκριτικόσ και 

υπερκετικόσ βακμόσ 
- Βοθκθτικά ριματα: πικανότθτασ, 

υποχρζωςθσ, απαγόρευςθσ, ςυμβουλισ 
- Επιρριματα: τοπικά, τροπικά, χρονικά, αιτίασ 
- φνκετεσ επιρρθματικζσ φράςεισ με χρονικά, 

τροπικά, τοπικά και αιτιολογικά επιρριματα 
- Ευκφσ και πλάγιοσ λόγοσ: παρόν και 

παρελκόν 
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία ψθφιακισ αφίςασ 
- φνκεςθ θλεκτρονικοφ μθνφματοσ 
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

1
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ εργάηονται ςε δυάδεσ για να δθμιουργιςουν 
ζναν φανταςτικό διάλογο ανάμεςα ςε ζναν πολιτικό μθχανικό και 
ζναν ιδιοκτιτθ ςπιτιοφ ςχετικά με τα μζτρα προςταςίασ από τον 
ςειςμό που πρζπει να λθφκοφν για το ςπίτι. τθ ςυνζχεια 
παρουςιάηουν τον διάλογο ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ.  
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυνκζτουν μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
που απευκφνουν ςε ζναν/μια φίλο/φίλθ τουσ ςτο εξωτερικό για να 
του/τθσ αφθγθκοφν τι ςυνζβθ κατά τθ διάρκεια και μετά από ζναν 
ςειςμό που βίωςαν και να του/τθσ περιγράψουν πόςο 
προετοιμαςμζνοι/-εσ ιταν για αυτό το ςυμβάν. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ωσ μζλθ μιασ εκελοντικισ ομάδασ 
επεξεργάηονται (ζντυπο/θλεκτρονικό) πλθροφοριακό άρκρο 
ςχετικά με τρόπουσ βοικειασ ςτουσ πλθγζντεσ από φυςικζσ 
καταςτροφζσ και αντιςτοιχίηουν τουσ τίτλουσ που δίνονται με τισ 
παραγράφουσ του κειμζνου για να ετοιμάςουν (ψθφιακι) αφίςα 
ενθμζρωςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςχετικά με τισ δράςεισ τθσ 
ομάδασ τουσ. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται οπτικοακουςτικό υλικό με 
οδθγίεσ ςυμπεριφοράσ ςε περίπτωςθ ςειςμοφ και ςυμπλθρϊνουν 
ςε φφλλο εργαςίασ τα κενά με τισ λζξεισ που λείπουν ςε προτάςεισ 
για να ετοιμάςουν ςχετικό φυλλάδιο οδθγιϊν για τουσ/τισ 
ξενόγλωςςουσ/-εσ μακθτζσ/-τριεσ και επιςκζπτεσ/-τριεσ του 
ςχολείου. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β2+ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕΧΝΕ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΚΘΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα  
 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ 

 

Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κατανοοφν κείμενα ςτα οποία αναλφονται ςφγχρονα 
ηθτιματα και εκφράηονται ςυγκεκριμζνεσ ςτάςεισ ι 
πεποικιςεισ ςχετικά με διαφορετικοφσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ 
και να ςυντάςςουν γραπτι αναφορά παρουςιάηοντασ με 
ςαφινεια τα κφρια και δευτερεφοντα ςθμεία του κζματοσ.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ και ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 

ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 
 
-να μεταφζρουν ςυνοπτικά ςτθν ξζνθ γλϊςςα τα ςθμαντικά 
ςθμεία ςφνκετων κειμζνων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςχετικά με 
τρζχοντα κζματα που αφοροφν τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ 
εκκεςιακϊν χϊρων.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν τα ςθμαντικότερα ςθμεία και να εντοπίηουν 
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςε βιντεοςκοπθμζνεσ ομιλίεσ 
ςχετικά με διαφορετικοφσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ, όπωσ μουςεία 
εικονικισ περιιγθςθσ, ψθφιακζσ ςυλλογζσ κ.ά.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)  

 
-να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλο γλωςςικό φφοσ για τθ ςφνκεςθ 
θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με ςκοπό τθ διαφιμιςθ 
ςυγκεκριμζνων εκκεςιακϊν χϊρων αναφζροντασ τα κετικά 
χαρακτθριςτικά του χϊρου, τισ δυνατότθτεσ πραγματοποίθςθσ 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, τισ διάφορεσ παροχζσ για 
τουσ/τισ επιςκζπτεσ/-τριεσ κ.ά.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με:  
- Σφπουσ εκκεςιακϊν χϊρων  
- Κατθγορίεσ εκκεςιακϊν χϊρων (κεματικοί, 

υβριδικοί, υπαίκριοι κ.ά.) 
- Είδθ μουςειακϊν εκκεμάτων 
- Εκπαιδευτικι, κοινωνικι και πολιτιςμικι 

ςθμαςία των μουςείων 
- Οικονομικά κζματα μουςείων (χορθγία, 

δωρεά, ειςιτιριο, ζξοδα ςυντιρθςθσ) 
- Ψθφιακζσ ςυλλογζσ μουςείων  
- Εκκεςιακοφσ χϊρουσ και επαγγζλματα 
- Εκκεςιακοφσ χϊρουσ του μζλλοντοσ 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: τελικζσ, 

αιτιολογικζσ, υποκετικζσ 
- Αντωνυμίεσ: αναφορικζσ, αόριςτεσ, 

ερωτθματικζσ 
- Επίκετα: περιγραφικά, ποςοτικά, δεικτικά, 

κτθτικά, ερωτθματικά 
- Παρακετικά επίκετα: ςυγκριτικόσ και 

υπερκετικόσ βακμόσ 
- υγκριτικζσ φράςεισ (τόςο...όςο, εκτόσ 

από...και) 
- Επιρριματα: τοπικά, τροπικά, ποςοτικά, 

αιτίασ 
- Προκετικζσ φράςεισ: τόπου, τρόπου, χρόνου  

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ 
- Δθμιουργία θλεκτρονικοφ κειμζνου 

1
η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο προτάςεων ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ 
πόλθσ/περιοχισ τουσ για τθ δθμιουργία ενόσ νζου μουςείου, οι 
μακθτζσ/-τριεσ ςε δυάδεσ επεξεργάηονται διαφορετικά 
πλθροφοριακά άρκρα με κζμα τα μουςεία και τισ ςυλλογζσ τουσ 
και ςυντάςςουν (ζντυπθ/ψθφιακι) αναφορά με ςτόχο να 
πείςουν τα μζλθ του ςυμβουλίου για τθν πρόταςι τουσ. 
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυμμετζχουν ςε προςομοίωςθ ςυηιτθςθσ με 
άτομα από διαφορετικζσ χϊρεσ, μεταφζρουν ςυνοπτικά ςτθν 
ξζνθ γλϊςςα τισ πιο ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ από άρκρο ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ςχετικά με τισ ςυλλογζσ μουςείων του τόπου 
τουσ και ςυγκρίνουν τισ διαφορετικζσ επιλογζσ ςτο πλαίςιο 
ςχεδιαςμοφ μιασ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο προετοιμαςίασ μιασ εικονικισ ςυνζντευξθσ με τον/τθ 
διευκυντι/-ντρια ενόσ μουςείου, οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ρόλο 
δθμοςιογράφων παρακολουκοφν βιντεοςκοπθμζνθ προφορικι 
ομιλία με κζμα τα μουςεία και τισ ψθφιακζσ ςυλλογζσ τουσ και 
ςυντάςςουν ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ κατανόθςθσ προφορικοφ 
λόγου τισ οποίεσ κα απαντιςουν οι ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ κατά 
τθν προςομοίωςθ τθσ ςυνζντευξθσ.  
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ρόλο διαφθμιςτϊν ςυνκζτουν (θλεκτρονικό) 
διαφθμιςτικό μινυμα ςτο οποίο παρουςιάηουν ξεκάκαρα και 
πειςτικά επιχειριματα για τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊ/-τριϊν ςε 
ςυγκεκριμζνα μουςεία, δίνοντασ διευκρινιςτικζσ λεπτομζρειεσ 
ςχετικά με τισ ςυλλογζσ τουσ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

  

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Β2+ 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΙΣΕΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα  
 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ 
 

Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κάνουν γριγορθ ανίχνευςθ ςτο νοθματικό περιεχόμενο 
μεγάλων και ςφνκετων κειμζνων για να εντοπίςουν 
εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ και λεπτομζρειεσ ςχετικά με τα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα (οριςμόσ, χαρακτθριςτικά, ενζργειεσ 
προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ.). 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ςυνκζτουν καλά δομθμζνο κείμενο διατφπωςθσ 
προτάςεων ςε επίςθμο φφοσ, ςτο οποίο χρθςιμοποιοφν 
αποτελεςματικά ποικιλία ςυνδετικϊν λζξεων προκειμζνου να 
διατυπϊςουν ξεκάκαρα τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ ιδζεσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να εντοπίηουν λεπτομζρειεσ ςε ςφνκετο αυκεντικό θχθτικό 
απόςπαςμα ςχετικά με τθν παραβίαςθ των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων ςε απολυταρχικά κακεςτϊτα, ςυςχετίηοντασ 
πλθροφορίεσ και λεπτομζρειεσ και αποςαφθνίηοντασ 
παρανοιςεισ και λεπτζσ διαφορζσ νοθμάτων με βάςθ τα 
ςυμφραηόμενα. 

 (ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3
θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κάνουν ςαφείσ, ςυςτθματικά αναπτυγμζνεσ περιγραφζσ 
και παρουςιάςεισ μπροςτά ςε ακροατιριο, επεκτείνοντασ και 
υποςτθρίηοντασ τισ ιδζεσ τουσ με βοθκθτικά ςτοιχεία και 
παραδείγματα με αφορμι τθν Παγκόςμια Θμζρα Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων. 
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Οριςμό ανκρωπίνων δικαιωμάτων 
- Κατθγορίεσ ανκρωπίνων δικαιωμάτων 
- Χαρακτθριςτικά ανκρωπίνων δικαιωμάτων 
- Πολιτικι ηωι και πολίτθ 
- Δικαιϊματα  και υποχρεϊςεισ 
- Πολιτικοφσ κεςμοφσ και ςυςτιματα 

διακυβζρνθςθσ 
- υςτιματα απονομισ δικαιοςφνθσ 
- Ανκρϊπινα δικαιϊματα και ςυςτιματα 

διακυβζρνθςθσ 
 

2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 
ςτοιχεία: 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: χρονικζσ, 

αιτιολογικζσ, ςυμπεραςματικζσ 
- Δευτερεφουςεσ αναφορικζσ: είδθ 

αναφορικϊν ςε ςχζςθ με τθ λζξθ αναφοράσ 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, αυτοπακείσ, 

αναφορικζσ, αόριςτεσ, ερωτθματικζσ 
- Επίκετα: περιγραφικά, ποςοτικά, δεικτικά, 

απόλυτα, τακτικά και αόριςτα αρικμθτικά 
- Επιρριματα: χρονικά, τροπικά, ςυχνότθτασ 
- Επιφωνθματικζσ προτάςεισ (καταφατικζσ, 

αρνθτικζσ, ερωτθματικζσ) 
- Πακθτικι φωνι: παρόν, παρελκόν, μζλλον 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία θχθτικοφ μθνφματοσ 
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

1
η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο προετοιμαςίασ τουσ για μία (εικονικι) ομιλία ςτο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο Νζων, οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται 
γραπτό κείμενο ςχετικά με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα (οριςμόσ, 
χαρακτθριςτικά κ.ά.) και ςυμπλθρϊνουν τα κενά του κειμζνου με 
κατάλλθλο ειδικό λεξιλόγιο που δίνεται ςε πίνακα.  
 
2

η
 δραςτηριότητα  

ε ςυνζχεια τθσ προετοιμαςίασ τουσ για τθν (εικονικι) ομιλία ςτο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο Νζων, οι μακθτζσ/-τριεσ παράγουν 
δοκίμιο ςχετικά με το πρόβλθμα τθσ παραβίαςθσ των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων, ενιςχφοντασ τισ απόψεισ τουσ με 
ςυναφι παραδείγματα και προτείνοντασ λφςεισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ με αφορμι τθν Παγκόςμια 
Θμζρα Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. τθ ςυνζχεια δθμοςιεφουν το 
κείμενό τουσ ςτθν ξενόγλωςςθ ενότθτα τθσ (θλεκτρονικισ) 
ςχολικισ εφθμερίδασ. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται τισ πλθροφορίεσ μιασ 
ραδιοφωνικισ ανακοίνωςθσ για τθν παραβίαςθ των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων ςε απολυταρχικά κακεςτϊτα, προκειμζνου να 
ετοιμάςουν ςφντομο μινυμα (ςποτ) ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ 
κοινισ γνϊμθσ, αφοφ πρϊτα απαντιςουν ςε βοθκθτικζσ, 
κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ κατανόθςθσ προφορικοφ λόγου. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ πραγματοποιοφν με ςχετικι ευχζρεια και 
αποτελεςματικότθτα δθμόςια ομιλία για τθν προςταςία των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςε προςομοίωςθ του Μοντζλου των 
Θνωμζνων Εκνϊν (Μ.U.N) με αφορμι τθν Παγκόςμια Θμζρα 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Γ1 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΖΩΗ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΧΩΝ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ 

και 
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να παράγουν ςαφείσ, καλά δομθμζνεσ, λεπτομερείσ 
περιγραφζσ και ευφάνταςτα κείμενα ςχετικά με τθν ιεράρχθςθ 
αναγκϊν και τθ διαμόρφωςθ και επίτευξθ ςτόχων, 
χρθςιμοποιϊντασ με αυτοπεποίκθςθ το γλωςςικό φφοσ που 
είναι κατάλλθλο για τον αναγνϊςτθ του ςυγκεκριμζνου 
κειμενικοφ είδουσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ςυντάςςουν λεπτομερείσ αναφορζσ πάνω ςε ςφνκετα 
κζματα, όπωσ θ ιεράρχθςθ αναγκϊν και θ διαμόρφωςθ και 
επίτευξθ ςτόχων, ενςωματϊνοντασ υποκζματα, 
αναπτφςςοντασ ςυγκεκριμζνα ςθμεία και ανακεφαλαιϊνοντασ 
με το κατάλλθλο ςυμπζραςμα.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν με λεπτομζρεια ποικιλία εκτενϊν, πολφπλοκων 
κειμζνων ςχετικά με τθν ιεράρχθςθ αναγκϊν και τθ 
διαμόρφωςθ και επίτευξθ ςτόχων, αναγνωρίηοντασ τισ ςτάςεισ 
και απόψεισ των ςυγγραφζων που είτε δθλϊνονται ρθτά είτε 
υπονοοφνται.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να παρακολουκοφν εκτενι προφορικό λόγο και να κατανοοφν 
αρκετζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με αφθρθμζνα και ςφνκετα 
κζματα που αφοροφν τθν ιεράρχθςθ αναγκϊν κακϊσ και τθ 
διαμόρφωςθ και επίτευξθ ςτόχων, αν και μπορεί να 
χρειαςτοφν διευκρινίςεισ ςε κάποια ςθμεία.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Ανκρϊπινεσ ανάγκεσ: είδθ και χαρακτθριςτικά 
- Βιολογικζσ  και κοινωνικζσ ανάγκεσ 
- Πνευματικζσ και ψυχολογικζσ ανάγκεσ 
- Κριτιρια ιεράρχθςθσ ανκρϊπινων αναγκϊν  
- Σρόπουσ ικανοποίθςθσ ανκρϊπινων αναγκϊν 
- Επιπτϊςεισ μθ ικανοποίθςθσ βαςικϊν 

αναγκϊν 
- Λκανοποίθςθ αναγκϊν και εκπαίδευςθ 
- Λκανοποίθςθ αναγκϊν και υγεία 
- Λεράρχθςθ αναγκϊν και ανκρϊπινθ 

ςυμπεριφορά 
- Διαμόρφωςθ και επίτευξθ ςτόχων 
- Κίνθτρα και προςωπικότθτα 
 

2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 
ςτοιχεία: 
- Άρκρο: οριςτικό/αόριςτο, χριςθ, ςθμαςία 
- Ουςιαςτικά: αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, ρθματικά 

ουςιαςτικά, λόγιεσ λζξεισ και φράςεισ 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, αυτοπακείσ, 

κτθτικζσ 
- Αςκενείσ τφποι προςωπικϊν αντωνυμιϊν 
- Κτθτικζσ αντωνυμίεσ: χριςθ, ςθμαςία, 

ζμφαςθ, ειρωνεία, παγιωμζνεσ εκφράςεισ 
- Βοθκθτικά ριματα: ικανότθτασ, πικανότθτασ, 

βεβαιότθτασ, υποχρζωςθσ, απαγόρευςθσ 
- Επιρριματα: χρονικά, τροπικά, ποςοτικά, 

αιτίασ 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: υποκετικζσ, 

αιτιολογικζσ, ςυμπεραςματικζσ 
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Δθμιουργία ψθφιακισ ιςτορίασ  
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 
- Δθμιουργία ψθφιακοφ γραφικοφ οργανωτι 

1
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ εργάηονται ςε ομάδεσ για να δομιςουν μία 
ιςτορία με κζμα τθν ιεράρχθςθ των αναγκϊν με βάςθ τθν 
πυραμίδα του Μάςλοου. Αναρτοφν τθν ιςτορία τουσ ςτθν 
εκπαιδευτικι πλατφόρμα ι ςτον τοίχο τθσ τάξθσ, αξιολογοφν τισ 
ιςτορίεσ των άλλων ομάδων βάςει ςχετικϊν κριτθρίων και 
επιλζγουν τθν πιο δθμοφιλι ιςτορία για δθμοςίευςθ ςτθν 
ξενόγλωςςθ ενότθτα τθσ (θλεκτρονικισ) ςχολικισ εφθμερίδασ. 
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ρόλο δθμοςιογράφων εργάηονται ςε ομάδεσ 
για να ςυγκρίνουν τισ πλθροφορίεσ ενόσ οπτικοακουςτικοφ 
αρχείου με μία δθμοςκόπθςθ που ζγινε ςτθν τάξθ τουσ με κζμα 
τθν ιεράρχθςθ των αναγκϊν με βάςθ τθν πυραμίδα του 
Μάςλοου. τθ ςυνζχεια διατυπϊνουν τισ απόψεισ τουσ και 
παρουςιάηουν τα ςυμπεράςματά τουσ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο προετοιμαςίασ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμό 
δθμόςιασ αντιπαράκεςθσ, οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται 
κριτικά ζνα (ζντυπο/θλεκτρονικό) κείμενο ςχετικά με τθν 
ιεράρχθςθ των αναγκϊν και ερμθνεφουν, αναλφουν και 
ςυνκζτουν τισ πλθροφορίεσ με ςτόχο να δθμιουργιςουν ζναν 
γραφικό οργανωτι με τουσ τρόπουσ ικανοποίθςθσ βαςικϊν 
ανκρϊπινων αναγκϊν. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται οπτικοακουςτικό αρχείο με 
κζμα τθν ιεράρχθςθ των αναγκϊν με βάςθ τθν πυραμίδα του 
Μάςλοου και ςυμπλθρϊνουν ςε φφλλο εργαςίασ τα κενά 
ςχετικϊν προτάςεων. Οι ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ χρθςιμεφουν 
ωσ ερζκιςμα ιδεϊν για τθν προςομοίωςθ ςυηιτθςθσ που 
ακολουκεί μεταξφ γονζων/κθδεμόνων και παιδιϊν ςχετικά με τθ 
διαφορά μεταξφ «κζλω κάτι» και «πραγματικά χρειάηομαι κάτι». 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Γ1 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ 

 

Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  

Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κατανοοφν ποικιλία εκτενϊν, πολφπλοκων κειμζνων ςχετικά 
με τον εκελοντιςμό και τθν κοινωνικι προςφορά εντοπίηοντασ 
λεπτομζρειεσ και νοθματικζσ ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτισ ςτάςεισ 
και απόψεισ των ςυγγραφζων που είτε δθλϊνονται ρθτά είτε 
υπονοοφνται.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ςυμμετζχουν ενεργά ςε διαδικτυακι ςυηιτθςθ κριτικισ 
πολιτιςτικϊν δράςεων και ζργων ςχετικά με τον εκελοντιςμό 
και τθν κοινωνικι προςφορά (π.χ. κεατρικϊν ζργων, ταινιϊν ι 
λογοτεχνικϊν ζργων), διατυπϊνοντασ επιχειριματα και 
αξιολογϊντασ τισ απόψεισ των ςυνομιλθτϊν/-τριϊν τουσ.  
(ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΘ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν λεπτομερϊσ τα επιχειριματα που 
παρουςιάηονται ςε απαιτθτικζσ, ωσ προσ τθ γλϊςςα και τισ 
ιδζεσ, τθλεοπτικζσ εκπομπζσ ςχετικά με τον εκελοντιςμό και 
τθν κοινωνικι προςφορά.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ςυμμετζχουν με ευκολία και να ςυμβάλλουν ςε ςφνκετεσ 
περιςτάςεισ αλλθλεπίδραςθσ κατά τθ διάρκεια ομαδικϊν 
ςυηθτιςεων ςχετικά με τον εκελοντιςμό και τθν κοινωνικι 
προςφορά. 
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Εκελοντικι εργαςία και προςφορά 
- Σομείσ και δράςεισ εκελοντιςμοφ  
- Αξία και οφζλθ εκελοντιςμοφ  
- Φορείσ εκελοντιςμοφ/ομάδεσ υποςτιριξθσ 
- Σρόπουσ προϊκθςθσ του εκελοντιςμοφ 
- Σρόπουσ και μορφζσ κοινωνικισ προςφοράσ  
- χολείο και καλλιζργεια εκελοντικισ 

ςυνείδθςθσ 
- Κοινωνικζσ δράςεισ 
- Περιβαλλοντικζσ και πολιτιςτικζσ δράςεισ 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Ουςιαςτικά: κφρια, κοινά, προςφωνιςεισ 
- Αντωνυμίεσ: αόριςτεσ, αναφορικζσ, 

επιμεριςτικζσ 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: χρονικζσ, 

αιτιολογικζσ, τελικζσ, ςυμπεραςματικζσ 
- Βοθκθτικά ριματα: ικανότθτασ, ςφςταςθσ, 

ςυμβουλισ, απαγόρευςθσ, υποχρζωςθσ 
- Επιρριματα: χρονικά, τροπικά, ποςοτικά 
- Επιρρθματικζσ φράςεισ που εκφράηουν 

αξιολογικι κρίςθ, άποψθ, βεβαιότθτα 
- Προκζςεισ και προκετικζσ φράςεισ: τόπου, 

τρόπου, αιτίασ, εναντίωςθσ 
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Ανάρτθςθ κειμζνου ςτο διαδίκτυο 
- Επεξεργαςία βίντεο για προςκικθ λεηάντων 
- Δθμιουργία ψθφιακισ παρουςίαςθσ 
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

1
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται αυκεντικό πλθροφοριακό 
άρκρο ςχετικά με τον εκελοντιςμό και το ςυμπλθρϊνουν με 
αποςπάςματα του κειμζνου τα οποία ζχουν αφαιρεκεί.  
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυμμετζχουν ςε νεανικό φόρουμ με κζμα τον 
εκελοντιςμό και εκφράηουν τθν άποψι τουσ για μία ταινία 
μικροφ μικουσ με κζμα δράςεισ κοινωνικισ προςφοράσ, 
εφαρμόηοντασ τισ απαραίτθτεσ επικοινωνιακζσ ςυμβάςεισ για να 
παίρνουν και να δίνουν τον λόγο ςε ηωντανι διαδικτυακι 
ςυηιτθςθ. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται βίντεο με κζμα τα διάφορα 
είδθ εκελοντιςμοφ και αντιςτοιχίηουν δράςεισ που αναφζρονται 
ςτο βίντεο με κατάλλθλουσ τίτλουσ. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Θ κάκε ομάδα 
υποςτθρίηει μία εκελοντικι δράςθ που κα ικελε να αναλάβει θ 
τάξθ και προςπακεί να πείςει τθν άλλθ ομάδα για τθν αξία τθσ 
πρόταςισ τθσ. Κάκε ομάδα αιτιολογεί τθν πρόταςι τθσ με 
πειςτικά επιχειριματα, χρθςιμοποιϊντασ τθν ξζνθ γλϊςςα 
ευζλικτα και αποτελεςματικά για τθ ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι 
περίςταςθ και εφαρμόηοντασ τισ απαραίτθτεσ ςυμβάςεισ 
ανταλλαγισ απόψεων ςε μία ςυηιτθςθ. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Γ1 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 

ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα  

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ 

 

Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κατανοοφν ποικιλία εκτενϊν, πολφπλοκων κειμζνων 
ςχετικά με τον ελεφκερο χρόνο και τθν τεχνολογία, 
εντοπίηοντασ λεπτομζρειεσ ςτισ ςτάςεισ και απόψεισ των 
ςυγγραφζων που είτε δθλϊνονται ρθτά είτε υπονοοφνται, 
και να παράγουν ςυνεκτικό κείμενο οδθγιϊν. 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ και ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 

ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 
 
-να παρουςιάηουν με πειςτικά επιχειριματα, 
χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο γλωςςικό φφοσ ανάλογα 
με τον/τθν αποδζκτθ/-τρια του μθνφματοσ, τθν άποψι 
τουσ ςχετικά με τθ κετικι και αρνθτικι επίδραςθ τθσ 
τεχνολογίασ ςτον ελεφκερο χρόνο των νζων. 
(ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΘ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν ςε ικανοποιθτικό βακμό εκτενι προφορικό 
λόγο με ςφνκετα επιχειριματα ςχετικά με τον ελεφκερο 
χρόνο και τθν τεχνολογία, αν και μπορεί να χρειαςτοφν 
διευκρινίςεισ ςε κάποια ςθμεία.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κάνουν λεπτομερείσ περιγραφζσ ςχετικά με τθ χριςθ 
τθσ τεχνολογίασ ςτθν πραγματοποίθςθ δραςτθριοτιτων 
ελεφκερου χρόνου, ενςωματϊνοντασ υποκζματα, 
αναπτφςςοντασ ςυγκεκριμζνα ςθμεία και 
ανακεφαλαιϊνοντασ με το κατάλλθλο ςυμπζραςμα. 
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Ελεφκερο χρόνο και τεχνολογία 
- Ελεφκερο χρόνο των νζων  
- Χριςθ διαδικτφου/κοινωνικϊν δικτφων 
- Χριςθ θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν 
- Ρομποτικι, μοντελιςμό 
- Εναλλακτικζσ ψθφιακζσ δραςτθριότθτεσ 
- Δθμιουργικότθτα και τεχνολογία 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, παρελκοντικοί, 

μελλοντικοί 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: υποκετικζσ, 

αιτιολογικζσ, τελικζσ, ςυμπεραςματικζσ 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, κτθτικζσ, αυτοπακείσ, 

ερωτθματικζσ 
- Επίκετα: περιγραφικά, ποςοτικά, δεικτικά, 

κτθτικά, ερωτθματικά 
- Βοθκθτικά ριματα: πικανότθτασ, βεβαιότθτασ, 

ικανότθτασ, ςυμβουλισ, απαγόρευςθσ, 
υποχρζωςθσ 

- Επιρριματα: χρονικά, τροπικά, ποςοτικά, 
ςυχνότθτασ 

- Χριςθ και χρόνοι απαρεμφάτου 
- Χριςθ και χρόνοι γερουνδίου 
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Ανάρτθςθ ςε ςυνεργατικι ιςτοςελίδα 
- Δθμιουργία ψθφιακισ παρουςίαςθσ 
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

1
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε δυάδεσ αναλφουν πλθροφοριακό άρκρο 
ςχετικά με τθ δθμιουργία ιςτολογίων, ςυμπλθρϊνουν πίνακα τθσ 
μορφισ SWOT (δυνατά ςθμεία, αδυναμίεσ, ευκαιρίεσ, απειλζσ), 
παρουςιάηουν τα ευριματά τουσ ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ και 
ςυνκζτουν (ψθφιακό) ενθμερωτικό φυλλάδιο με ςυμβουλζσ 
δθμιουργίασ και αςφαλοφσ διατιρθςθσ προςωπικοφ ιςτολογίου. 
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ αναρτοφν τισ απόψεισ τουσ ςε ςυνεργατικι 
ιςτοςελίδα (wiki) με κζμα τα κετικά και αρνθτικά ςτοιχεία των 
δραςτθριοτιτων ελεφκερου χρόνου με χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςε 
ςφγκριςθ με πιο παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ, και ςχολιάηουν τισ 
απόψεισ των ςυνομιλθτϊν/-τριϊν. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται ομιλία με κζμα τθ δθμιουργία 
βίντεo για ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο, τοποκετοφν ςε ςωςτι ςειρά 
τα βιματα δθμιουργίασ ενόσ βίντεο που περιγράφονται ςτο 
οπτικοακουςτικό αρχείο και ςυμμετζχουν ςε προςομοίωςθ 
ςυνζντευξθσ με διάςθμουσ δθμιουργοφσ βίντεο ςχετικά με τουσ 
κινδφνουσ δθμοςιοποίθςθσ τθσ προςωπικισ τουσ ηωισ και 
ανεξζλεγκτθσ χριςθσ ελεφκερα διακζςιμων αρχείων. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ επιλζγουν μια εικόνα που 
αναπαριςτά μια δραςτθριότθτα ελεφκερου χρόνου με τθ χριςθ 
τθσ τεχνολογίασ, τθν αναλφουν βάςει ςχετικϊν ερωτιςεων και 
παρουςιάηουν τισ απόψεισ τουσ ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ, 
προκειμζνου να επιλζξουν τθν πιο δθμοφιλι δραςτθριότθτα για 
μελλοντικι ςχολικι εκδρομι. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Γ1 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΓΕΙΑ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΓΕΝΕΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΡΟΦΙΜΑ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα  
 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ 

 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 

Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  
και  

Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να εντοπίηουν και να μεταφζρουν ςτθν ξζνθ γλϊςςα 
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε εκτενζσ, 
ςφνκετο κείμενο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςχετικά με τα 
γενετικά τροποποιθμζνα τρόφιμα.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν λεπτομερι επιχειριματα που 
παρουςιάηονται ςε ζνα ενθμερωτικό βίντεο ςχετικά με τα 
γενετικά τροποποιθμζνα τρόφιμα.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να κατανοοφν επιςτθμονικό άρκρο ςε εφθμερίδα ςχετικά 
με τα γενετικά τροποποιθμζνα τρόφιμα, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι μποροφν να ξαναδιαβάςουν τμιματα του 
κειμζνου και να ζχουν πρόςβαςθ ςε εργαλεία αναφοράσ.  
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ςυνοψίηουν γραπτϊσ ςτθν ξζνθ γλϊςςα πλθροφορίεσ 
που περιζχονται ςε ςφνκετα επιςτθμονικά κείμενα ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ςχετικά με τα γενετικά τροποποιθμζνα 
τρόφιμα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι μποροφν περιςταςιακά 
να ςυμβουλεφονται εργαλεία αναφοράσ για να ελζγξουν το 
ακριβζσ νόθμα τεχνικϊν όρων.  
(ΓΡΑΠΣΘ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με:  
- Γενετικι και οικολογία 
- Γενετικά τροποποιθμζνα τρόφιμα: κατθγορίεσ 
- Γενετικά τροποποιθμζνα τρόφιμα και οικονομία 
- Σρόπουσ καλλιζργειασ 
- Βιολογικζσ καλλιζργειεσ 
- Ερευνθτικζσ καινοτομίεσ 
- Πλεονεκτιματα  και μειονεκτιματα γενετικά 

τροποποιθμζνων τροφίμων 
- Γενετικά τροποποιθμζνα τρόφιμα και 

ανκρϊπινθ υγεία 
- Γενετικι μθχανικι: προβλθματιςμοί χριςθσ 
- Βιοτεχνολογία και βιοθκικι 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, μελλοντικοί 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: χρονικζσ, 

υποκετικζσ, εναντιωματικζσ, παραχωρθτικζσ 
- Αντωνυμίεσ: αναφορικζσ, αόριςτεσ, δεικτικζσ, 

ερωτθματικζσ 
- Επίκετα: ποιοτικά,  ποςοτικά, δεικτικά 
- Επιφωνθματικζσ φράςεισ με επίκετα και 

επιρριματα 
- Βοθκθτικά ριματα: πικανότθτασ, βεβαιότθτασ, 

ςυμβουλισ, απαγόρευςθσ, υποχρζωςθσ 
- Επιρριματα: τροπικά, τοπικά, αιτιολογικά 
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία ψθφιακοφ ενθμερωτικοφ 

φυλλαδίου 
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

1
η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο διαδικτυακισ ςυμμετοχισ τουσ ςε ευρωπαϊκό ςυνζδριο 
νζων με κζμα τον αντίκτυπο που ζχει θ παραγωγι γενετικά 
τροποποιθμζνων τροφίμων ςτο περιβάλλον, οι μακθτζσ/-τριεσ ςε 
ηευγάρια επιλζγουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ από ζνα 
πλθροφοριακό άρκρο ςτα ελλθνικά και πραγματοποιοφν μια 
ςφντομθ ομιλία ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 
 
2

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο ενεργοποίθςθσ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ ςτο κζμα 
των γενετικά τροποποιθμζνων τροφίμων, οι μακθτζσ/-τριεσ 
προςπακοφν να απαντιςουν ςε φφλλο εργαςίασ με ανοικτοφ τφπου 
ερωτιςεισ ςχετικζσ με το κζμα. τθ ςυνζχεια, παρακολουκοφν 
ςφντομο βίντεο και ελζγχουν τθν ορκότθτα των απαντιςεϊν τουσ. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ηευγάρια επεξεργάηονται τισ ενότθτεσ εκτενοφσ 
κειμζνου (που τουσ ζχουν δοκεί ςε τυχαία ςειρά) ςχετικά με τα 
γενετικά τροποποιθμζνα τρόφιμα, με ςκοπό να οργανϊςουν τισ 
παραγράφουσ ςτθ ςωςτι ςειρά και να τισ αντιςτοιχίςουν με τουσ 
κατάλλθλουσ τίτλουσ. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο ςυμμετοχισ τουσ ςε διεκνι ςχολικι εκςτρατεία 
ευαιςκθτοποίθςθσ των νζων ςχετικά με τα πλεονεκτιματα και τα 
μειονεκτιματα των γενετικά τροποποιθμζνων τροφίμων, οι 
μακθτζσ/-τριεσ δθμιουργοφν (θλεκτρονικό) ενθμερωτικό φυλλάδιο, 
αντλϊντασ πλθροφορίεσ από επιςτθμονικό άρκρο ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα και διατυπϊνοντασ πειςτικά επιχειριματα ωσ προσ τουσ 
κινδφνουσ ςυςτθματικισ κατανάλωςθσ γενετικά τροποποιθμζνων 
τροφίμων. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Γ1 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΤΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
 

 
 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να διατρζχουν εκτενι και ςφνκετα κείμενα για τισ 
ςυνζπειεσ του αποκλειςμοφ ατόμων ι/και ομάδων από τθ 
ςυμμετοχι ςε ςυλλογικζσ ενζργειεσ, δράςεισ κ.λπ. με 
ςκοπό να εντοπίςουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ και 
λεπτομζρειεσ ςχετικά με το κζμα. 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ςυμμετζχουν ςε διαδικτυακι ςυηιτθςθ με άτομα από 
διαφορετικά περιβάλλοντα προζλευςθσ, να εκφράηουν 
λεπτομερϊσ τισ απόψεισ τουσ και να ςυνεργάηονται 
αποτελεςματικά για τθ δθμιουργία ομαδικοφ 
πολυτροπικοφ μθνφματοσ κατά του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ. 
(ΔΛΑΔΛΚΣΤΑΚΘ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ)  

 
-να κατανοοφν λεπτζσ διαφορζσ και υποδθλοφμενα 
νοιματα ςε αυκεντικό οπτικοακουςτικό αρχείο, 
προκειμζνου να αναλφςουν, να ερμθνεφςουν και να 
αξιολογιςουν επιμζρουσ πλθροφορίεσ για τθν οργάνωςθ 
και λειτουργία του μθχανιςμοφ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 
ςυγκεκριμζνων ατόμων ι/και ομάδων. 
(ΚΑΣΑΝΟΘΘ και ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ ΛΟΓΟΤ - 3

θ
 

ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 
 
-να παρουςιάηουν προφορικά με ςυςτθματικό τρόπο τα 
επιχειριματά τουσ ςχετικά με τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ 
περικωριοποίθςθσ ςε αντιδιαςτολι με τισ κετικζσ 
ςυνζπειεσ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ, διατυπϊνοντασ 
με ςαφινεια τισ απόψεισ τουσ, τονίηοντασ ςθμαντικά 
ςθμεία με ςυναφι παραδείγματα και λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ απόψεισ των ςυνομιλθτϊν/-τριϊν.  
(ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Κοινωνικι ςυμπερίλθψθ ατόμων/ομάδων 
- Κοινωνικό αποκλειςμό ατόμων/ομάδων 
- Επαγγελματικι κινθτικότθτα ατόμων/ομάδων 
- Παράγοντεσ ενίςχυςθσ του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ 
- υνζπειεσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ  
- Τπθρεςίεσ προςταςίασ και αςφάλειασ 
- Διπλωματικζσ υπθρεςίεσ 
- Τπθρεςίεσ απονομισ δικαιοςφνθσ 

 
2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 

ςτοιχεία: 
- Χρόνοι ρθμάτων: παροντικοί, παρελκοντικοί, 

μελλοντικοί 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: αιτιολογικζσ,  

ςυμπεραςματικζσ, εναντιωματικζσ 
- Αντωνυμίεσ: προςωπικζσ, αυτοπακείσ, 

αναφορικζσ, αόριςτεσ, ερωτθματικζσ 
- Επίκετα: ποιοτικά, ποςοτικά, δεικτικά, 

αρικμθτικά 
- Βακμοί του επικζτου/κζςθ/χριςθ/επικετικοί 

προςδιοριςμοί 
- Βακμοί του επιρριματοσ/επιρρθματικοί  

προςδιοριςμοί/ςφνκετεσ επιρρθματικζσ 
φράςεισ 

- Ευκφσ και πλάγιοσ λόγοσ (διαφορετικά 
ειςαγωγικά ριματα) 

 
3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 

εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία ψθφιακοφ εννοιολογικοφ χάρτθ 
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

1
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται εξειδικευμζνο κείμενο με κζμα 
τον κοινωνικό αποκλειςμό ατόμων ι/και ομάδων, ςυνοψίηουν ςε 
εννοιολογικό χάρτθ πλθροφορίεσ από το ςφνολο του κειμζνου για 
τισ μεςοπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ ςε προςωπικό και κοινωνικό επίπεδο και 
παρουςιάηουν τισ απόψεισ τουσ ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ. 
 
2

η
 δραςτηριότητα  

το πλαίςιο ςυμμετοχισ τουσ ςε διεκνζσ ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οι 
μακθτζσ/-τριεσ ςυμμετζχουν ςε ηωντανι διαδικτυακι ςυηιτθςθ με 
μακθτζσ/-τριεσ από ςχολεία άλλων χωρϊν και ςε ομάδεσ 
δθμιουργοφν οπτικό μινυμα που ςυνοδεφεται από φράςθ/λεηάντα 
ςτθν ξζνθ γλϊςςα κατά του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. τθ ςυνζχεια 
περιγράφουν τα μθνφματά τουσ ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ, 
εξθγϊντασ τον τρόπο ςκζψθσ για τθ δθμιουργία του κάκε 
μθνφματοσ, και τα αναρτοφν ςε κοινόχρθςτθ εκπαιδευτικι 
πλατφόρμα.   
 
3

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ερμθνεφουν ςκζψεισ, ςτάςεισ και απόψεισ ωσ 
μζλθ ακροατθρίου ςε διάλεξθ με κζμα τουσ μθχανιςμοφσ 
πρόκλθςθσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, κρατοφν ςθμειϊςεισ με τα πιο 
ςθμαντικά ςθμεία τθσ διάλεξθσ και παρουςιάηουν τισ απόψεισ τουσ 
ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ αιτιολογϊντασ τθ ςπουδαιότθτα αυτϊν με 
πειςτικά επιχειριματα. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςυμμετζχουν ςε προςομοίωςθ δθμόςιασ 
αντιπαράκεςθσ (debate) με κζμα τισ επιπτϊςεισ τθσ κοινωνικισ 
περικωριοποίθςθσ, διατυπϊνουν τα δικά τουσ επιχειριματα, 
αξιολογοφν τα επιχειριματα των υπόλοιπων ομιλθτϊν/-τριϊν και 
αναπροςαρμόηουν τισ κζςεισ τουσ ακολουκϊντασ τουσ όρουσ και τισ 
ςυμβάςεισ που ιςχφουν κατά τθ διάρκεια μιασ διαπραγμάτευςθσ.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ: Γ1 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΙΣΕΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕ ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Ειδικά Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα  
 

Ενδεικτικζσ Δραςτηριότητεσ 
 

Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ενζργειεσ/Δράςεισ 
Ενδεικτικζσ Επικοινωνιακζσ Γλωςςικζσ Ικανότητεσ  

και  
Ψηφιακζσ Δεξιότητεσ 

Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη:  Οι μαθητζσ/-τριεσ είναι ςε θζςη να:  

-να κατανοοφν λεπτομζρειεσ κακϊσ και ςτάςεισ και 
απόψεισ που υπονοοφνται ςε εκτενι ςφνκετα κείμενα, και 
να εντοπίηουν λεπτζσ νοθματικζσ διαφορζσ ςχετικά με τισ 
ανκρϊπινεσ πεποικιςεισ για τα πολιτικά και κρθςκευτικά 
δικαιϊματα. (ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 1

θ
 

ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 
 
-να ςυνκζτουν γραπτό λόγο ςε μορφι εκτενοφσ αναφοράσ 
με κατάλλθλθ ειςαγωγι και επίλογο για να εκφράςουν με 
λεπτομερι, πειςτικά επιχειριματα τισ απόψεισ τουσ 
ςχετικά με τθν αξία παροχισ ποιοτικισ εκπαίδευςθσ ςτισ 
διαρκϊσ εξελιςςόμενεσ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ.  
(ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - 2

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να αλλθλεπιδροφν με ςτόχο τον εντοπιςμό ομοιοτιτων 
και διαφορϊν ςε αυκεντικά οπτικοακουςτικά αρχεία με 
κζμα το κίνθμα των πολιτικϊν δικαιωμάτων ςε 
διαφορετικζσ περιοχζσ και με διαφορετικοφσ/-ζσ 
πρωταγωνιςτζσ/-ςτριεσ. (ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΠΡΟΦΟΡΛΚΟΤ 
ΛΟΓΟΤ και ΠΡΟΦΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΑΘ - 3

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

 
-να ερμθνεφουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ που 
περιζχονται ςε εκτενζσ, ςφνκετο κείμενο ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα κακϊσ και να ςυνοψίηουν και να αξιολογοφν τισ 
διαφορετικζσ απόψεισ, εντοπίηοντασ παράλλθλα τα 
ςθμαντικά ςθμεία, προκειμζνου να μεταφζρουν 
ςυνοπτικά πλθροφορίεσ ςτθν ξζνθ γλϊςςα ςχετικά με το 
δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ.  
(ΓΡΑΠΣΘ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ - 4

θ
 ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ) 

1. Χρηςιμοποιοφν λεξιλόγιο ςχετικό με: 
- Ανκρϊπινα δικαιϊματα: οριςμόσ, κατθγορίεσ 
- Κινιματα υπεράςπιςθσ πολιτικϊν δικαιωμάτων 
- τζρθςθ πολιτικϊν δικαιωμάτων   
- Δικαίωμα ςτθ κρθςκευτικι ελευκερία 
- Δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ 
- Κοινωνικι δικαιοςφνθ 
- Προςωπικότθτεσ υπεράςπιςθσ ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων 
 

2. Χρηςιμοποιοφν τα παρακάτω γραμματικά 
ςτοιχεία: 
- Δευτερεφουςεσ προτάςεισ: χρονικζσ, τελικζσ, 

ςυμπεραςματικζσ 
- Εκφράςεισ επικυμίασ, ιςχυρισ κζλθςθσ και 

ευχϊν 
- Απρόςωπα ριματα/απρόςωπεσ εκφράςεισ 
- Επίκετα: ποιοτικά, ποςοτικά, δεικτικά, κτθτικά 
- Βοθκθτικά ριματα: απαγόρευςθσ, υποχρζωςθσ 
- Επιρριματα: χρονικά, τροπικά, τοπικά, 

αιτιολογικά 
- Ενεργθτικι και πακθτικι φωνι 
- Χριςθ και ςθμαςία απαρεμφάτου, γερουνδίου, 

μετοχισ 
- Προκζςεισ και προκετικζσ φράςεισ: χρόνου, 

τόπου, τρόπου, αιτίασ, υπόκεςθσ, εναντίωςθσ 
 

3. Αναπτφςςουν δεξιότητεσ χρήςησ ψηφιακϊν 
εργαλείων για: 
- Ερευνθτικι αξιοποίθςθ του διαδικτφου  
- Δθμιουργία ψθφιακισ αφίςασ 
- Ανάρτθςθ ςε εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

1
η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται αυκεντικά (ζντυπα/θλεκτρονικά) 
κείμενα, αποκωδικοποιοφν τα μθνφματα και αξιολογοφν τθ ςτάςθ 
των ςυγγραφζων ϊςτε να τοποκετιςουν –ςε φφλλο εργαςίασ που 
τουσ δίδεται– προτάςεισ που λείπουν ςτθ ςωςτι κζςθ με ςκοπό να 
αποκαταςτακεί το νοθματικό περιεχόμενο των κειμζνων ςχετικά με 
τισ ανκρϊπινεσ πεποικιςεισ για τα πολιτικά και κρθςκευτικά 
δικαιϊματα.  
 
2

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ διατυπϊνουν ςε μορφι αναφοράσ τισ απόψεισ 
τουσ ςχετικά με τουσ παράγοντεσ που εξαςφαλίηουν τθν παροχι 
ποιοτικισ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ του βιοτικοφ 
επιπζδου ςτθ ςθμερινι εποχι. Για τον ςκοπό αυτό ενςωματϊνουν 
υποενότθτεσ, αναπτφςςουν ςυναφείσ λεπτομζρειεσ και 
ολοκλθρϊνουν τθν αναφορά τουσ με κατάλλθλο επίλογο. 
 
3

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ επεξεργάηονται οπτικοακουςτικό υλικό και 
ςυνεργάηονται προφορικά για τθ δθμιουργία (ψθφιακισ) αφίςασ, 
ςχετικά με τισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ κινθμάτων προάςπιςθσ των 
πολιτικϊν δικαιωμάτων των ανκρϊπων ςε διαφορετικζσ περιοχζσ 
και με διαφορετικοφσ/-ζσ πρωταγωνιςτζσ/-ςτριεσ, θ οποία κα 
δθμοςιευκεί ςτθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα του ςχολείου. 
 
4

η
 δραςτηριότητα  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ρόλο δθμοςιογράφων επεξεργάηονται κείμενο 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα για να μεταφζρουν ςυγκεκριμζνεσ 
πλθροφορίεσ και ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ ςτθν ξζνθ γλϊςςα 
ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα προάςπιςθσ του δικαιϊματοσ ςτθν 
εκπαίδευςθ και τθ ςυμβολι διάςθμων προςωπικοτιτων προσ αυτι 
τθν κατεφκυνςθ. 

 


