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ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΣΑΞΗ:Αϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Α. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 

ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 

ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

ΑΝΣΙΣΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΣΕΑ 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑΣΙΚΕ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 
Οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ να είναι 
ςε κζςθ να: 
 

 
Οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ να είναι ςε 
κζςθ να: 

 
Διδακτζα: Γνϊςεισ, Πλθροφορίεσ, Έννοιεσ, Δεξιότθτεσ, Στρατθγικζσ/Τρόποσ 

ςκζψθσ, Στάςεισ/Αξίεσ 

Δεν αντιςτοιχοφν 
ςε κάκε δείκτθ- 

αναφζρονται μόνο 
ςε καινοτόμεσ 

προτάςεισ. 

 
Α.  Κατανοοφν 

προφορικά/γρα- 
πτά κείμενα 
Περιγραφισ, ςε 
ποικίλα κειμενικά 
είδθ, ςτα οποία 
(ςυν)υπάρχουν 
και Αφιγθςθ/ 
Επιχειρθματολογί
α/Οδθγίεσ. 

 

 

 

 

Α.Ι.  Κατανοοφν το 
περιεχόμενο 
προφορικοφ/γραπτοφ 
κειμζνου, τοποκετϊντασ 
το ςτο επικοινωνιακό 
και κοινωνιοπολιτιςμικό 
του πλαίςιο. 

  

 
Α.Ι.1.α.Γνωρίηουν τισ 

μορφζσ, τουσ κϊδικεσ 
και τουσ τρόπουσ τθσ 
προφορικισ και γραπτισ 
επικοινωνίασ. 

 
 
 

Α.Ι.1.1.Μορφζσ Επικοινωνίασ: λεκτικι (προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ), μθ λεκτικι 
(γλϊςςα του ςϊματοσ, νοθματικι κ.ά.)  

Α.Ι.1.2.Κϊδικεσ Επικοινωνίασ: γλωςςικόσ κϊδικασ, μθ γλωςςικοί κϊδικεσ 
(μακθματικά - μουςικά ςφμβολα κ.ά.)  

Α.Ι.1.3. Σρόποι Επικοινωνίασ: διά ηϊςθσ, αλλθλογραφία, τθλεφωνικι, 
διαδικτυακι, επικοινωνία με ΜΜΕ κ.ά.  

Α.Ι.1.4.  Παράγοντεσ Επικοινωνίασ, βλζπε Α.Ι.6.2. 
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β. Διακρίνουν τα 

χαρακτθριςτικά του 
προφορικοφ και 
γραπτοφ  λόγου. 

 
Α.Ι.1.5.Προφορικόσ και Γραπτόσ Λόγοσ 

 Χαρακτθριςτικά γνωρίςματα – διαφορζσ ωσ προσ τισ  περιςτάςεισ  
επικοινωνίασ, τουσ ςτόχουσ, τα γλωςςικά χαρακτθριςτικά και ωσ προσ:  

- τον τρόπο μετάδοςθσ πλθροφοριϊν: 
Προφορικόσ Λόγοσ: πολλοί τρόποι μετάδοςθσ των πλθροφοριϊν (γλωςςικά, 

παραγλωςςικά, εξωγλωςςικά ςτοιχεία) 
Γραπτόσ λόγοσ: φνταξθ, Λεξιλόγιο, τίξθ  

- τον χρόνο: 
Προφορικόσ Λόγοσ: πραγματικόσ, περιοριςμζνοσ χρόνοσ 
Γραπτόσ Λόγοσ: αφκονία χρόνου  

- τον ςυνομιλθτι: 
Προφορικόσ Λόγοσ: οπτικι επαφι, διάδραςθ με τον ςυνομιλθτι (αμφίδρομθ 

ςχζςθ) 
Γραπτόσ Λόγοσ: απουςία ςυνομιλθτι - ανατροφοδότθςθσ, λόγοσ μονισ 

κατεφκυνςθσ 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία:  
- Παραγλωςςικά: επιτονιςμόσ - διακφμανςθ τθσ φωνισ και χρωματιςμόσ 

τθσ - παφςεισ, προφορά, ζνταςθ, ρυκμόσ ςτον λόγο (χωρίσ παφςεισ, 
επαναλιψεισ, χαςμωδίεσ)  

- Εξωγλωςςικά: χειρονομίεσ, κινιςεισ, ςτάςθ του ςϊματοσ, βθματιςμόσ, 
ζκφραςθ του προςϊπου, βλζμμα, μορφαςμοί 

 τοιχεία προφορικότθτασ: επανεκκίνθςθ με επαναδιατφπωςθ, παφςεισ, 
επικαλφψεισ, χαςμωδίεσ, ςτερεότυπεσ εκφράςεισ κ.ά. 

 

 
A.Ι.2. Ακροάηονται/ 

Διαβάηουν ςιωπθρά ι 
μεγαλόφωνα, με 
ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.2.1. Ενεργθτικι ακρόαςθ, ανάλογα με το είδοσ λόγου(π.χ. τιρθςθ 

ςθμειϊςεων) 
Α.Ι.2.2. Άρκρωςθ φκόγγων,  λζξεων, φράςεων και τονιςμόσ 
Α.Ι.2.3.  Παραγλωςςικά και εξωγλωςςικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ 
Α.Ι.2.4.  τοιχεία προφορικότθτασ 
Α.Ι.2.5.Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο για αναγνωςτικι 

ευχζρεια 
Α.Ι.2.6. Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ 
Α.Ι.2.7. Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ, ανάλογα με το 

κειμενικό είδοσ 
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Α.Ι.2.8.  «Ανάγνωςθ»  πολυτροπικοφ/αςυνεχοφσ κειμζνου (χάρτεσ, εικόνεσ,  
γελοιογραφίεσ κ.ά.) 
Α.Ι.2.9.  Πικανόσ ςκοπόσ ακρόαςθσ/ανάγνωςθσ: ενθμζρωςθ, ψυχαγωγία,  
μόρφωςθ, αιςκθτικι απόλαυςθ κ.ά. 
 

 
Α.Ι.3.  Επιςθμαίνουν το 

γενικό κζμα του 
κειμζνου, 
διαςυνδζοντασ 
κειμενικά και 
εξωκειμενικά ςτοιχεία. 

 

 
Α.Ι.3.1.Σοποκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχισ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν 

ευρφτερθ κεματολογία που ανικει, ενδεικτικά: χολικι ηωι, 
Οικογενειακζσ ςχζςεισ, Διατροφι, Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ - 
Ψυχαγωγία, Σζχνθ - Κινθματογράφοσ, Φυςικό περιβάλλον, Ακλθτιςμόσ - 
Ολυμπιακοί Αγϊνεσ, Ο  τόποσ μου και ο πολιτιςμόσ του, Επικαιρότθτα   

Α.Ι.3.2.  Κειμενικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, ενδεικτικά: 

 Σίτλοσ: κυριολεκτικόσ, μεταφορικόσ, ςυμβολικόσ  

 Τπότιτλοσ: ςυμπλιρωςθ / διαςαφινιςθ του τίτλου 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.1.5. 
Α.Ι.3.3.  Εξωκειμενικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.6.2 – 3. 
 

 

 
Α.Ι.4.(Ανα)γνωρίηουν τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά 

των κειμενικϊν τφπων 

ςε: 

α. κείμενα, ςτα οποία 

υπάρχει περιγραφι 

προςϊπων, τοπίων 

αντικειμζνων,  

καταςτάςεων κ.ά. 

 
β. κείμενα, ςτα οποία 

υπάρχει αφιγθςθ 
προςωπικϊν εμπειριϊν, 
ιςτοριϊν, μφκων, 
παραμυκιϊν, 
υποκζςεων 

 
Α.Ι.4.1. Βαςικά χαρακτθριςτικά των κειμενικϊν τφπων, ενδεικτικά: 
 
 
 
α. Περιγραφι (υπό ζμφαςθ) 

 Είδοσ λόγου που ςυνδζεται με τον χϊρο – το «είναι» τθσ 
φυςικισ/κοινωνικισ πραγματικότθτασ 

 Είδθ: Τποκειμενικι (κυρίωσ ςε λογοτεχνικά κείμενα) –Αντικειμενικι 
(κυρίωσ ςε πλθροφοριακά, επιςτθμονικά κείμενα) 

 Η επιλογι του υλικοφ εξαρτάται από τθν οπτικι γωνία και τον ςκοπό του 
ομιλθτι/ςυντάκτθ 

β. Αφιγθςθ 

 Είδοσ λόγου που ςυνδζεται με τον χρόνο – το «γίγνεςκαι» τθσ φυςικισ/ 
κοινωνικισ πραγματικότθτασ. 

 Είδθ: Μυκοπλαςτικι (μφκοσ, φανταςία, κυρίωσ ςε λογοτεχνικά κείμενα) – 
Ρεαλιςτικι (γεγονότα ςφγχρονα του αφθγθτι και γεγονότα του 
παρελκόντοσ) 

 Η επιλογι του υλικοφ εξαρτάται από τθν οπτικι γωνία και τον ςκοπό του 
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κινθματογραφικϊν 
ταινιϊν κ.ά. 

 
 
 
 
γ. κείμενα με απλι  

επιχειρθματολογία. 
 
 
Δ .κείμενα, ςτα οποία 

δίνονται οδθγίεσ 
ςυνταγϊν/παιχνιδιϊν/π
ροςανατολιςμοφ κ.ά. 

 

ομιλθτι/ςυντάκτθ. 
 

 Κειμενικι λειτουργία: Η αφιγθςθ δεν επιτελεί πάντα τθ λειτουργία του  
«αφθγείςκαι», αλλά διαφορετικζσ λειτουργίεσ ςτα διάφορα κειμενικά 
είδθ, π.χ.  θ αφιγθςθ ωσ μζςο πεικοφσ ςτθ διαφιμιςθ, ωσ μζςο 
ψυχαγωγίασ ςτο ανζκδοτο κ.ο.κ. 

 γ. Επιχειρθματολογία 

 Είδοσ λόγου που ςυνδζεται με τθ λογικι. 

 Απλι αιτιολόγθςθ άποψθσ/κζςθσ (π.χ. με βάςθ προςωπικά βιϊματα ι  
θκικζσ αρχζσ και αξίεσ) 

           δ. Οδθγίεσ 

 Είδοσ λόγου που καλφπτει ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ (χρθςτικά/ 
πλθροφοριακά κείμενα, π.χ. ςυνταγζσ). 

Α.Ι.4.2.  Ζννοιεσ: υποκειμενικι - αντικειμενικι περιγραφι, μυκοπλαςτικι - 
ρεαλιςτικι αφιγθςθ, πεικϊ, οπτικι γωνία, αιτιολόγθςθ κ.ά. 

 

 
Α.Ι.5. (Ανα)γνωρίηουν τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά 
προφορικϊν/γραπτϊν 
κειμενικϊν ειδϊν και 
κατανοοφν τθ 
λειτουργία τουσ ςτθν 
επικοινωνία. 

 
Α.Ι.5.1. Βαςικά χαρακτθριςτικά ςυγκεκριμζνων κειμενικϊν ειδϊν, ενδεικτικά: 
         1. Άρκρο: επίκαιροσ χαρακτιρασ, απουςία προςωπικοφ - οικείου τόνου, 

περιοριςμζνθ ζκταςθ, διαφοροποίθςθ από τθ λογοτεχνία 
          2.  Φιλικι Επιςτολι: ςυγκεκριμζνοσ αποδζκτθσ, φυςικότθτα - αμεςότθτα, 

οικείοσ - προςωπικόσ τόνοσ 
          3.  Μφκοσ/Παραμφκι: ευτράπελοσ χαρακτιρασ, μαγικό/υπερφυςικό 

ςτοιχείο, απουςία ςυγκεκριμζνου τόπου και χρόνου, δίπολο καλοφ – 
κακοφ κ.ά. 

          4.  Ημερολόγιο: προςωπικόσ χαρακτιρασ, εξομολογθτικόσ τόνοσ, 
υποκειμενικι ματιά, υπαινικτικι γραφι, αποςπαςματικότθτα 

        5.  Εικονοποιθμζνθ αφιγθςθ(comic):ςυνδυαςμόσ εικόνασ - λόγου, ιδιαίτεροσ 
κϊδικασ επικοινωνίασ (π.χ. ςφμβολα ιχων ι ςυναιςκθμάτων), 
αφθγθματικι ροι μζςα από τον λόγο και τθ «γραμματικι» των εικόνων 

          6.  Κειμενικά είδθ Οδθγιϊν (π.χ. ςυνταγζσ): πλθροφοριακόσ, ουδζτεροσ –
τυπικόσ χαρακτιρασ, περιοριςμζνθ ζκταςθ, ςαφινεια - ακρίβεια 

         7.Ελεφκερθ ςυηιτθςθ: αλλθλόδραςθ και ςυνεργατικι προςπάκεια, 
ενεργθτικι ακρόαςθ (καλόσ ακροατισ  - καλόσ (ςυν)ομιλθτισ), 
κακοριςμόσ - τιρθςθ κανόνων, ιςοτιμία ςυμμετεχόντων, ειλικρίνεια, 
ςεβαςμόσ ςτον ςυνομιλθτι και τθν αντίκετθ άποψθ, αυτοκυριαρχία, 
εςτίαςθ ςτο κζμα 

 
 
 
 
 
 
Μεταγραφι 
αφθγθματικοφ 
κειμζνου ςε: 
α. κεατρικό διάλογο 
β. εικονοποιθμζνθ 
αφιγθςθ κ.ά. 
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8. Δραματοποιθμζνθ ςυηιτθςθ – υπόδυςθ ρόλων: κζμα, ρόλοι, ακροατιριο, 
κζαςθ προβλιματοσ από διάφορεσ οπτικζσ γωνίεσ 

 
Α.Ι.6. Εντοπίηουν το 

επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό 
πλαίςιο και 
επιςθμαίνουν  

   πλθροφορίεσ που ζχουν 
ςχζςθ με τθν 
ιςτορικότθτα του 
κειμζνου. 

 

 
Α.Ι.6.1. Κειμενικό είδοσ – βαςικά χαρακτθριςτικά, βλζπε Α.Ι.5.1. 
Α.Ι.6.2. Επικοινωνιακό πλαίςιο 

 Παράγοντεσ επικοινωνίασ: πομπόσ - δζκτθσ, μινυμα,  μζςο, επικοινωνιακι 
περίςταςθ, ςυνκικεσ επικοινωνίασ, πολιτιςμικζσ ςχζςεισ 

 χζςθ ςυνομιλθτϊν/πομποφ -δζκτθ: 
- Άξονασ ιςοτιμίασ-αλλθλεγγφθσ: κακθμερινι, άτυπθ ςυνομιλία μεταξφ  

οικείων ι φίλων (αυκόρμθτοσ λόγοσ) 
- Άξονασ εξουςίασ – ανοικειότθτα ςυνομιλθτϊν εξαιτίασ κοινωνικισ 

απόςταςθσ: ςοβαρι, τυπικι ςυνομιλία (προςχεδιαςμζνοσ-τυπικόσ 
λόγοσ) 

 Διάδραςθ πομποφ - δζκτθ 
Α.Ι.6.3.Ιςτορικότθτα του κειμζνου: πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, το ευρφτερο 

ιςτορικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, 
πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο, τον χρόνο, τα πρόςωπα, τα 
γεγονότα ςτα οποία αναφζρεται το κείμενο. 

 

 

 
Α.Ι.7.  Εντοπίηουν τισ 

πλθροφορίεσ, τισ 
αξιολογοφν και 
προςλαμβάνουν το 
κεντρικό νόθμα, 
εφαρμόηοντασ και 
ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ 
κειμζνου. 

 
Α.Ι.7.1. τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν –δευτερευουςϊν 

πλθροφοριϊν, ενδεικτικά: 

 θμειϊςεισ, υπογραμμίςεισ (κατά τθ διάρκεια τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ)  

 Πολλαπλζσ ακροάςεισ/αναγνϊςεισ (ςιωπθρι/ μεγαλόφωνθ ανάγνωςθ, 
επιλεκτικι/ δεφτερθ ακρόαςθ/ανάγνωςθ κ.ά.) 

 Ερωτιςεισ ανοικτοφ/κλειςτοφτφπου 

 Προφορικι αναδιιγθςθ  περιεχομζνου 
Α.Ι.7.2.  θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν – δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν, 

ενδεικτικά: 

 Κειμενικοί τφποι που πικανόν να (ςυν)υπάρχουν ςτο κείμενο. 

 Θεματικό λεξιλόγιο ι/και εξειδικευμζνθ ορολογία, λζξεισ /φράςεισ - 
κλειδιά  

 Νοθματικζσ ενότθτεσ, κεματικοί άξονεσ ενοτιτων, τίτλοι ενοτιτων 

 Παράγραφοι κάκε ενότθτασ, κεματικά κζντρα παραγράφων, δομικά 
ςτοιχεία παραγράφων, πλαγιότιτλοι 

Α.Ι.7.3. τρατθγικζσ για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου, ενδεικτικά: 
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 υμφραηόμενα 

 Ετυμολογία 

 υνϊνυμα –Αντϊνυμα 

 Λίςτεσ λζξεων (επιλογι τθσ ςωςτισ λζξθσ από ομάδα λζξεων) 

 Χριςθ λεξικϊν 
Α.Ι.7.4. χζςθ πλθροφοριϊν με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ  
                (ςυμφωνία/ αντιφατικότθτα, αιτιολόγθςθ, αποδεκτικότθτα) 

  Α.Ι.7.5. Σρόποι αιτιολόγθςθσ  

 Αναφορά ςε προςωπικά βιϊματα και γενικά αποδεκτζσ αλικειεσ 

 Επίκλθςθ κοινά αποδεκτϊν αρχϊν και αξιϊν 
Α.Ι.7.6.  Διαςφνδεςθ - Διαφοροποίθςθ εννοιϊν: γεγονόσ, ςχόλιο, άποψθ, 

επιχείρθμα 
Α.Ι.7.7.  Πλθροφορίεσ χριςιμεσ και επαναχρθςιμοποιιςιμεσ (κείμενα Οδθγιϊν) 
Α.Ι.7.8. Ζννοιεσ: επιχειρθματολογία, επιχείρθμα, αιτιολόγθςθ, ορκότθτα, 

αποδεκτικότθτα αρχϊν και αξιϊν, ςυμφραηόμενα, ετυμολογία, ςυνϊνυμα, 
αντϊνυμα κ.ά.  

 

  
Α.Ι.8.  Αξιοποιοφν τα μθ 

γλωςςικά ςτοιχεία, για 
να προςλάβουν το 
κεντρικό νόθμα του 
κειμζνου.  

 
Α.Ι.8.1.  Πολυτροπικότθτα - οπτικοποίθςθ κειμζνου, ενδεικτικά: εικόνεσ, 

φωτογραφίεσ, ςχζδια, ςχιματα, ποικίλα γραφιματα και το 
πλθροφοριακό/ ςυναιςκθματικό/ιδεολογικό τουσ φορτίο, αλλά και 
αρικμοί, βζλθ, ςθμεία (bullets), για ενίςχυςθ τθσ λειτουργικότθτασ του 
κειμζνου. 

Α.Ι.8.2. Μουςικι, θχθτικά εφζ κ.ά. 
Α.Ι.8.3.Χρϊματα, μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ 
Α.Ι.8.4.  Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο 
Α.Ι.8.5.Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.1.4. 
Α.Ι.8.6. Ζννοιεσ: πολυτροπικότθτα, πρϊτο πλάνο, φόντο, εφζ, προοπτικι κ.ά. 
 

 

 
Α.Ι.9. Εξάγουν ςυμπερά-

ςματα για το κεντρικό 
νόθμα του κειμζνου, με 
αναφορά ςτον  ςκοπό 
και το φφοσ. 

 
 

 
Α.Ι.9.1.  κοπόσ, ενδεικτικά: πλθροφόρθςθ, ψυχαγωγία, προβλθματιςμόσ, 

εξυπθρζτθςθ πρακτικϊν αναγκϊν  
Α.Ι.9.2.  Μζςα ανίχνευςθσ του ςκοποφ: ο τίτλοσ, ο τόποσ και ο χρόνοσ, το μζςο 

δθμοςίευςθσ, θ άποψθ που υποςτθρίηεται/εκφράηεται, το λεξιλόγιο, θ 
ςφνταξθ, το φφοσ, τα εξωγλωςςικά και παραγλωςςικά ςτοιχεία, πικανζσ 
ρθτζσ δθλϊςεισ ςτο κείμενο 

Α.Ι.9.3. Προκετικότθτα (ςυν)ομιλθτϊν, κοινωνικι ταυτότθτά τουσ με βάςθ το 
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περιεχόμενο, τισ γραμματικζσ και λεξιλογικζσ επιλογζσ τουσ 
Α.Ι.9.4.Υφοσ και κειμενικό είδοσ, ςχζςθ επικοινωνοφντων, κζμα, περίςταςθ 

επικοινωνίασ 
Α.Ι.9.5.  Σρόποι ανίχνευςθσ  του φφουσ: λεξιλόγιο, ςχιματα λόγου, ςφνταξθ, 
εγκλίςεισ, χριςθ ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ προςϊπου, μθ γλωςςικζσ επιλογζσ 
Α.Ι.9.6.  Γενικζσ διαπιςτϊςεισ που προκφπτουν με ςυςχζτιςθ: 

 τοιχείων του κειμζνου μεταξφ τουσ 

 Υφουσ, ςκοποφ, κζματοσ, επικοινωνιακοφ πλαιςίου 
Α.Ι.9.7.  Ζννοιεσ: φφοσ, τυπικό, ουδζτερο, προκετικότθτα κ.ά. 
 

  
Α.Ι.10.  Σοποκετοφνται 

κριτικά με ςτόχο τθ 
διαμόρφωςθ 
προςωπικισ άποψθσ, ςε 
ςχζςθ με νοιματα 
(κζςεισ και αντικζςεισ) 
που προβάλλονται ι  

   υπονοοφνται ςτο 
κείμενο.    

 
Α.Ι.10.1.  Θζςεισ – αντικζςεισ  που προβάλλονται ςτο κείμενο ι ςε 

ςυνεξεταηόμενα (πολυφωνικά) κείμενα 
Α.Ι.10.2.  Θζςεισ – αντικζςεισ κειμζνου - ακροατι/αναγνϊςτθ – προςωπικι 

ερμθνεία ακροατι/αναγνϊςτθ 
Α.Ι.10.3.  Οπτικι γωνία – προκετικότθτα ομιλθτι/ςυντάκτθ 
 

 
Ελεφκερθ 
διερεφνθςθ, 
ενδεικτικά: 
διακεματικι 
εργαςία, μελζτθ 
Βιβλιοκικθσ, 
εκπαιδευτικζσ  
επιςκζψεισ, 
ςυνεντεφξεισ, 
χριςθ ΣΠΕ κ.ά. 

 
Α.ΙΙ. Κατανοοφν τθ μορφι 

προφορικοφ/γραπτοφ 
κειμζνου μζςα από τθν 
οργάνωςθ του λόγου ςε 
επίπεδο κειμζνου, 
παραγράφου, πρόταςθσ, 
λζξθσ.  

 

  

 
Α.ΙΙ.1.  Αναγνωρίηουν και  
   κατανοοφν τθ δομι του  

κειμζνου, ανάλογα με το 
κειμενικό είδοσ 

 

 
A.ΙΙ.1.1.  Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με τον κειμενικό τφπο/το είδοσ, ςε 

επίπεδο κειμζνου/παραγράφου, ενδεικτικά: 

 Κείμενο: πρόλογοσ - κφριο κζμα - επίλογοσ (διακριτά μζρθ) 

  Παράγραφοσ: κεματικι περίοδοσ, λεπτομζρειεσ, κατακλείδα (μθ 
διακριτά) 
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α.  ςτθν Περιγραφι                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β. ςτθν Αφιγθςθ  
 
 
 
 
 
 
 
 
β.1. γνωρίηοντασ και  

τεχνικζσ τθσ Αφιγθςθσ 
 
 
 
 

 

 

γ. ςτθν Επιχειρθματολογία 
 
δ. ςτισ Οδθγίεσ 

Α.ΙΙ.1.2.Οργανωτικά  πρότυπα - εξωτερικά δομικά ςτοιχεία κειμενικϊν τφπων, 
ενδεικτικά: 
           α.  Περιγραφι  

 Χωρικι ακολουκία:  περιγραφι ςτον πραγματικό χϊρο, ακολουκεί 
πορεία από το γενικό ςτο ειδικό, από μζςα προσ τα ζξω, από πάνω προσ 
τα κάτω ι το αντίςτροφο, με βάςθ ζνα ςτακερό ςθμείο περιγραφισ  ι 
από ζνα ςθμείο προσ ζνα τζρμα. 

 Λογικι ακολουκία:  περιγραφι ςτον ςυμβολικό χϊρο, ακολουκεί πορεία 
από τα πρωτεφοντα ςτα δευτερεφοντα ι το αντίςτροφο και από τα απλά 
ςτα ςφνκετα ι το αντίςτροφο.  

 Χρονικι ακολουκία:  περιγραφι του ίδιου αντικειμζνου ςε διαφορετικζσ 
χρονικζσ περιόδουσ. Εςτίαςθ ςτα χαρακτθριςτικά  κάκε «ςθμείου»  και 
απόδοςθ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν (π.χ. διαςτάςεισ, χρϊματα, τι 
απεικονίηει, τι ςυμβολίηει) 

           β.  Αφιγθςθ 

 Πρόλογοσ: Προςανατολιςμόσ – το γεγονόσ, ο χϊροσ και ο χρόνοσ, οι ιρωεσ, 
περιγραφι αρχικισ κατάςταςθσ και ο ςκοπόσ/λόγοσ τθσ αφιγθςθσ 

 Κφριο κζμα:  Περιπζτεια (δράςθ) – α. Η ζναρξθ τθσ ιςτορίασ/αφιγθςθσ 
(αφορμι: γεγονόσ ι κατάςταςθ ζναρξθσ) β. θ εξζλιξθ (πϊσ και με ποια 
ςειρά εξελίχκθκαν τα γεγονότα, θ ςχζςθ μεταξφ τουσ, θ εξωτερικι και 
εςωτερικι αντίδραςθ των θρϊων) γ. θ κατάλθξθ τθσ ιςτορίασ 

 Επίλογοσ: Σο επιμφκιο (λφςθ)  
          β.1. Αφθγθματικζσ Σεχνικζσ -Ο χρόνοσ ςτθν Αφιγθςθ  

 Ευκφγραμμθ ςειρά (χρονικι ακολουκία): θ αφιγθςθ παρουςιάηει τα 
γεγονότα ςτθν ομαλι χρονολογικι τουσ πορεία και εξζλιξθ.  

 Αναχρονία (παραβίαςθ χρονικισ ςειράσ):  
- In  media res: θ αφιγθςθ αρχίηει από τθ μζςθ τθσ ιςτορίασ και με 

κάποια ευκαιρία ο αφθγθτισ παρουςιάηει και τα αρχικά γεγονότα που 
παρζλειψε.    

- Εγκιβωτιςμόσ: ζνκετθ αφιγθςθ, ενςωματωμζνθ ςτθν κφρια αφιγθςθ 
γ.     Επιχειρθματολογία 

 Παρουςίαςθ άποψθσ,  αιτιολόγθςθ, ςυμπζραςμα 
δ.      Οδθγίεσ 

 Ευζλικτθ παρουςίαςθ οδθγιϊν ςε μθ ςυνεχι λόγο, π.χ.  χωρίσ  
ειςαγωγικι ι καταλθκτικι αναφορά 

 Απόδοςθ οδθγιϊν ςε λίςτα 
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 τόχοσ, προχποκζςεισ, βιματα – ςτάδια, τελικό κλείςιμο ( π.χ. ςτθ  
ςυνταγι υπάρχει ο ςτόχοσ, θ απαρίκμθςθ των υλικϊν ι των ςυςτατικϊν 
που απαιτοφνται, περιγραφι βιμα προσ βιμα τθσ διαδικαςίασ, 
περιγραφι - ςχολιαςμόσ και τρόποι χριςθσ) 

Α.ΙΙ.1.3.    Οργανωτικά πρότυπα – εξωτερικά δομικά ςτοιχεία κειμενικϊν ειδϊν, 
ενδεικτικά:  

            1.    Επιςτολι: Χωροχρονικό πλαίςιο, προςφϊνθςθ, πρόλογοσ (αφορμι – 
κζμα – ςκοπόσ), κφριο μζροσ, επίλογοσ, επιφϊνθςθ, υπογραφι 

            2.    Άρκρο 

 Πρόλογοσ: εκτίκεται το κζμα ι θ προβλθματικι του. 

 Κφριο μζροσ: παράκεςθ επαρκοφσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ για ςκοποφσ 
διαςαφινιςθσ τθσ κφριασ ιδζασ και υποςτιριξθσ κζςθσ 

 Επίλογοσ: ςυμπυκνωμζνθ κεϊρθςθ των κζςεων του κφριου κζματοσ 
Α.ΙΙ.1.4.  Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με τον κειμενικό τφπο/είδοσ: 

Λογικι, χωρικι, χρονολογικι ςειρά, αλλθλουχία, ενότθτα, πλθρότθτα, 
ςυνοχι και ςυνεκτικότθτα. Ενδεικτικά θ ςυνοχι επιτυγχάνεται κυρίωσ με: 

 Διαρκρωτικζσ λζξεισ οι οποίεσ μπορεί να δθλϊνουν αιτία, αντίκεςθ, 
προςκικθ, χρονικι ςχζςθ, ζμφαςθ, ςυμπζραςμα κ.ά.   

 Αιτιολογικοφσ ςυνδζςμουσ(επειδι, αφοφ, εξαιτίασ, κακϊσ κ.ά.), που 
φανερϊνουν τθν αιτιολογικι ςχζςθ των γεγονότων (Αφιγθςθ, 
Επιχειρθματολογία) 

 Χρονικοί ςφνδεςμοι και χρονικά επιρριματα(αρχικά, φςτερα κ.ά.),  που 
παρουςιάηουν τθ χρονικι ςειρά -ςυνάφεια των γεγονότων (Αφιγθςθ) 

 Εμπρόκετα ςφνολα (π.χ. «κατά τθ διάρκεια», «μετά από» κ.ά.), που 
φανερϊνουν όρο – προχπόκεςθ, επεξιγθςθ κ.ά. 

 Λζξεισ /φράςεισ που δθλϊνουν ψυχοδιανοθτικζσ καταςτάςεισ του 
ομιλθτι/ςυντάκτθ (κατά τθ γνϊμθ μου, πιςτεφω κ.ά.) 
(Επιχειρθματολογία) 

Α.ΙΙ.1.5.Ζννοιεσ: διαρκρωτικζσ - ςυνδετικζσ λζξεισ, αφθγθματικι τεχνικι, 
ευκφγραμμθ ςειρά, αναχρονία, in media res, εγκιβωτιςμόσ, ςυνοχι, 
ςυνεκτικότθτα κ.ά. 

 

  
Α.ΙΙ.2. (Ανα)γνωρίηουν  και 

αξιολογοφν τα 
εκφραςτικά μζςα και 
άλλα γλωςςικά ςτοιχεία 

 
Α.ΙΙ.2.1.  Γλωςςικά ςτοιχεία των κειμενικϊν τφπων, ενδεικτικά: 
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ςτθν ανάδειξθ του 
αντικειμζνου 

α.  τθσ Περιγραφισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β. τθσ Αφιγθςθσ 
 
 
 
 
 
 
γ. τθσ Επιχειρθματολογίασ 
 
 
 
 
 
δ. των Οδθγιϊν 

 
 
α. Περιγραφι 

 Χριςθ των εξακολουκθτικϊν χρόνων και του Ενεςτϊτα  για απόδοςθ τθσ 
απουςίασ του χρόνου και ζμφαςθ ςτα  μόνιμα χαρακτθριςτικά των 
αντικειμζνων 

 υνδυαςμόσ  αιςκθτθριακϊν ρθμάτων με τον Ενεςτϊτα ωσ μζςου 
πραγμάτωςθσ τθσ ηωντάνιασ και ζνταςθσ (π.χ. βλζπω, παρατθρϊ, ακοφω 
κ.ά.) 

 υχνι χριςθ ςυνδετικϊν ρθμάτων (είμαι, φαίνομαι κ.ά.) και του 
βοθκθτικοφ ζχω. 

 Γλωςςικά ςτοιχεία, ανάλογα με το είδοσ τθσ Περιγραφισ: 
- Υποκειμενικι περιγραφι: χριςθ ενεργθτικισ ςφνταξθσ, αϋ ρθματικοφ 
προςϊπου, μεταφορικι/ποιθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, ςυχνι χριςθ 
επικζτων, ζκφραςθ προςωπικϊν κρίςεων και ςυναιςκθμάτων, ςκοπόσ θ 
ςυγκίνθςθ, θ πρόκλθςθ ςυμπάκειασ κ.ά. 

- Αντικειμενικι περιγραφι: χριςθ τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ, του γϋ 
ρθματικοφ  προςϊπου, κυριολεκτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, ςυχνι χριςθ 
επικζτων, απουςία ςχολίων/διατφπωςθσ γνϊμθσ/ζκφραςθσ 
ςυναιςκθμάτων 

β. Αφιγθςθ 

 Διάλογοσ: τα διαλογικά μζρθ ςε ευκφ λόγο και ςε αϋ ρθματικό πρόςωπο 

 Πλάγιοσ λόγοσ: θ πιςτι απόδοςθ ςκζψεων, διακζςεων ι ςυναιςκθμάτων 
ςε γϋ ρθματικό πρόςωπο και ςε παρελκοντικό χρόνο 

 Εςωτερικόσ μονόλογοσ: θ απόδοςθ των ςκζψεων ι ςυναιςκθμάτων ςε αϋ 
ρθματικό πρόςωπο και ςε παροντικό χρόνο 

 Περιγραφι: θ αναπαράςταςθ προςϊπων, αντικειμζνων, τοπίων 
γ. Επιχειρθματολογία 

 Τποταγμζνοσ λόγοσ 

 Κυριολεκτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ 

 Ρθτορικζσ ερωτιςεισ 

 Προκζςεισ, επιρριματα, μετοχζσ 
δ. Οδθγίεσ 

 παρατακτικόσ, μικροπερίοδοσ λόγοσ (λιτόσ, απλόσ, γοργόσ, κοφτόσ) 

 επιγραμματικζσ - τυποποιθμζνεσ φράςεισ (ςλόγκαν) 

 χριςθ αρικμθτικϊν 
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 κυριολεκτικι χριςθ του λόγου 
Α.ΙΙ.2.2.  Εκφραςτικά μζςα, ενδεικτικά: εικόνεσ, μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, 

προςωποποιιςεισ, διάλογοσ, αναφωνιςεισ, ειρωνεία, αλλθγορία (για 
αμεςότθτα, παραςτατικότθτα, ηωντάνια) 

Α.ΙΙ.2.3.  Γλωςςικά χαρακτθριςτικά του Προφορικοφ Λόγου: 
• Μορφοςυντακτικά ςτοιχεία:  

1.Απλζσ ςυντακτικζσ δομζσ 
- υντακτικά ατελείσ φράςεισ ι ακολουκίεσ ανολοκλιρωτων φράςεων 
- υχνι χριςθ παρατακτικισ και αςφνδετθσ ςυμπαράκεςθσ προτάςεων  
- Ελλειπτικόσ λόγοσ  

 2.Περιοριςμζνθ χριςθ επικζτων  
• Άλλα γλωςςικά χαρακτθριςτικά:  
- Επανεκκίνθςθ προτάςεων με επαναδιατφπωςθ για βελτίωςθ του λόγου 
- υχνι χριςθ γενικευτικϊν όρων (π.χ. πράγμα, μζροσ, κάτι, διάφορα) και 

«πραγματολογικϊν μορίων» (π.χ. λίγο, λιγάκι, ασ ποφμε, ζτςι, που λζνε, 
ξζρω ’γω… εε… αα…) 

- Ρθτορικζσ ερωτιςεισ 
- τακερζσ εκφράςεισ που επιτρζπουν ςτον ομιλθτι να ειςαγάγει τθν άποψι 

του, να ςυνεχίςει ι να αλλάξει το κζμα, να ςυνδζςει τισ προτάςεισ. 
Αυτζσ ποικίλλουν ανάλογα με τθν περίςταςθ, το φφοσ και τθν 
οικειότθτα με τον ςυνομιλθτι. 

- «Γλϊςςα διαπραγμάτευςθσ» ςτα πλαίςια τθσ διάδραςθσ ςυνομιλθτϊν, 
πομποφ - δζκτθ, ανάλογα με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ (π.χ. 
«υγγνϊμθ», «Μπορείτε να το επαναλάβετε;», «Δεν το κατάλαβα 
αυτό»). 

Α.ΙΙ.2.4.  Ζννοιεσ: μεταφορά, παρομοίωςθ, προςωποποίθςθ, ειρωνεία, αλλθγορία, 
ευκφσ και πλάγιοσ λόγοσ, εςωτερικόσ μονόλογοσ, «γλϊςςα 
διαπραγμάτευςθσ» κ.ά. 

 

  
Α.ΙΙ.3.Κατανοοφν  τθ 

λειτουργία τθσ 
Παραγωγής και 
αντιλαμβάνονται τθ 
ςθμαςία των λζξεων 
μζςα από τθ 
ςθμαςιολογικι τουσ 

 
Α.ΙΙ.3.1.Σρόποι παραγωγισ ουςιαςτικϊν, επικζτων, επιρρθμάτων, ρθμάτων -  

Προςφυματικι παραγωγι 

 Προκθματοποίθςθ (μόρια ςτθν αρχι τθσ λζξθσ) - Επικθματοποίθςθ 
(προςκικθ παραγωγικισ κατάλθξθσ) 

- Παράγωγα ουςιαςτικά από ριματα, ουςιαςτικά, επίκετα 
- Παράγωγα επίκετα από ριματα, ουςιαςτικά, επίκετα, επιρριματα 
- Παράγωγα επιρριματα από επίκετα, αντωνυμίεσ, μετοχζσ, επιρριματα 
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ςχζςθ.  Αλλαγζσ ςτθ μορφι, τθ ςθμαςία και  τθ γραμματικι ταυτότθτα των 
παράγωγων λζξεων. 

Α.ΙΙ.3.2. υνϊνυμα - Αντϊνυμα 
Α.ΙΙ.3.3.  Ζννοιεσ: ετυμολογία, παραγωγι, πρόκθμα, μόρια, επίκθμα/παραγωγικι 

κατάλθξθ, λαϊκζσ/λόγιεσ λζξεισ,  ριηικι - παράγωγθ λζξθ, ςυνϊνυμα, 
αντϊνυμα κ.ά. 

 

  
Α.ΙΙ.4.(Ανα)γνωρίηουν και 

αξιολογοφν τον τρόπο με 
τον οποίο ςυγκεκριμζνα  
μορφοςυντακτικά 
φαινόμενα οικοδομοφν 
νοιματα και 
διαμορφϊνουν το φφοσ  

α. τθσ Περιγραφισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α.ΙΙ.4.1. Μορφοςυντακτικά φαινόμενα που υποςτθρίηουν τουσ κειμενικοφσ 

τφπουσ: 
 
 
 
 
 
   α.  Περιγραφι 
1.Επίκετα:  Οριςμόσ - Mορφι - Λειτουργία 

 Μορφι  
- χθματιςμόσ: κζμα, χαρακτιρασ, κατάλθξθ 
- Κλίςθ –Παρεπόμενα: γζνοσ, πτϊςθ, αρικμόσ 
- Ουςιαςτικοποίθςθ επικζτου 
- Μετοχζσ που λειτουργοφν ωσ επίκετα 
- Σονιςμόσ κατά τθν κλίςθ: οξφτονα, παροξφτονα, προπαροξφτονα  
- Ορκογραφία 

 Λειτουργία  
- Aπόδοςθ τθσ ποιότθτασ και ιδιότθτασ ςτα ουςιαςτικά (ςαφινεια, 

ακρίβεια κ.ά.) 
- Αποκάλυψθ τθσ οπτικισ γωνίασ, ζνδειξθ υποκειμενικισ ςτάςθσ/πρόκεςθσ 

του ομιλθτι/ςυντάκτθ 
2.Ουςιαςτικά: Οριςμόσ - Μορφι  - Λειτουργία 

 Μορφι 
- Κατθγορίεσ: α. κφρια και κοινά β. περιλθπτικά γ. ςυγκεκριμζνα – 

αφθρθμζνα 
- χθματιςμόσ: κζμα, χαρακτιρασ, κατάλθξθ 
- Κλίςθ –Παρεπόμενα: γζνοσ, πτϊςθ, αρικμόσ 
- Κλίςθ αρςενικϊν, κθλυκϊν, ουδετζρων  (ιςοςφλλαβα - ανιςοςφλλαβα) 
- Σονιςμόσ κατά τθν κλίςθ: οξφτονα, παροξφτονα, προπαροξφτονα 
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β. τθσ Αφιγθςθσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ανϊμαλα ουςιαςτικά: άκλιτα, ελλειπτικά, ιδιόκλιτα, διπλόκλιτα, 
διπλόμορφα, διπλοκατάλθκτα 

- Ορκογραφία 

 Λειτουργία 
- Κατάλλθλα ουςιαςτικά για να αποδϊςουν τα αντικείμενα και τισ ζννοιεσ. 
- Λειτουργίεσ του ουςιαςτικοφ ςτθν πρόταςθ (υποκείμενο, αντικείμενο, 

κατθγοροφμενο ριματοσ, κατθγοροφμενο αντικειμζνου, ομοιόπτωτοσ ι 
ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ ςε άλλο ουςιαςτικό τθσ πρόταςθσ, 
παράκεςθ  -  επεξιγθςθ, λειτουργίεσ  των πτϊςεων) 

3. Οριςτικά και αόριςτα άρκρα 
4.Επιρριματα 

Μορφι - θμαςία 

Λειτουργία: Σα τοπικά  επιρριματα δίνουν τον απαραίτθτο προςανατολιςμό 
ςτον χϊρο, ενϊ άλλα είδθ δίνουν προςωρινζσ ιδιότθτεσ ςτα ουςιαςτικά. 

 β.   Αφιγθςθ 
1.Ριματα 

 Μορφι   
- Παρεπόμενα: πρόςωπα, αρικμοί, χρόνοι, ποιόν ενζργειασ, εγκλίςεισ,  

φωνζσ, ςυηυγίεσ, διακζςεισ  
- χθματιςμόσ: κζμα, χαρακτιρασ, κατάλθξθ, αφξθςθ (εςωτερικι -   

εξωτερικι) 

 Λειτουργία  
- Κυρίαρχοσ ο ρόλοσ του ριματοσ ςτθν Αφιγθςθ 
- Χριςθ ρθμάτων δράςθσ, κίνθςθσ, αλλαγισ, επαφισ (αποδίδουν τισ 

ενζργειεσ των θρϊων) και ρθμάτων ζκφραςθσ ςκζψεων και 
ςυναιςκθμάτων (αποδίδουν τα ςχόλια του αφθγθτι για τθ ςυμπεριφορά 
των θρϊων) 

- Οι χρόνοι των ρθμάτων διαμορφϊνουν ςε ςθμαντικό βακμό το φφοσ του 
αφθγθματικοφ κειμζνου, ενδεικτικά: 

 Χριςθ Αορίςτου, ωσ βαςικοφ χρόνου, ο οποίοσ, μζςω τθσ ςυνοπτικισ 
διάςταςισ του, αποδίδει τθν ακολουκία των γεγονότων και επιταχφνει τθν 
αφιγθςθ.  

 Χριςθ Παρατατικοφ, για να δϊςει μεγαλφτερθ διάρκεια ςτα γεγονότα τθσ 
αφιγθςθσ. 

 Χριςθ Ενεςτϊτα, για να παρουςιαςτοφν γεγονότα που ςυνζβθςαν ςτο 
παρελκόν, αλλά ζρχονται πιο κοντά ςτθ χρονικι ςτιγμι τθσ αφιγθςθσ και 
κάνουν τον λόγο πιο ηωντανό. 
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γ. τθσ Επιχειρθματολογίασ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ. των Οδθγιϊν 

  Χριςθ Μζλλοντα, για να παρουςιαςτοφν  γεγονότα που ζγιναν μετά από 
κάποια άλλα που ζχουν ιδθ παρουςιαςτεί ςε παρελκοντικοφσ χρόνουσ ι 
ςε Ενεςτϊτα. 

2. Επιρριματα 

 Μορφι – Είδθ - ςθμαςία  

 Λειτουργία: Σα χρονικά, κυρίωσ, επιρριματα, δθμιουργοφν τθ χρονικι 
ςυνάφεια των  γεγονότων. 

γ. Επιχειρθματολογία 
1. Είδθ των προτάςεων 

 Περίοδοσ, πρόταςθ, φράςθ (ο ρόλοσ του ριματοσ) 

 Κφριοι όροι τθσ πρόταςθσ: υποκείμενο - κατθγόρθμα (κατθγορθματικό 
ριμα, αντικείμενο, κατθγοροφμενο) - ριματα ενεργθτικά 
μεταβατικά/αμετάβατα/ςυνδετικά 

 Είδθ προτάςεων ωσ προσ: τθ δομι, το περιεχόμενο, τθν ποιότθτα, τθ 
ςχζςθ τουσ με τισ άλλεσ 

2.Ονοματικι  -  ρθματικι φράςθ 
3.Αντωνυμίεσ 

 Μορφι –θμαςία - Κλίςθ  

 Λειτουργία 
- Προςωπικζσ: οι δυνατοί τφποι χρθςιμοποιοφνται για να δοκεί ζμφαςθ ι 

για να τονιςτεί μια αντίκεςθ, οι αδφνατοι που είναι πιο ςυχνοί ςτον λόγο, 
χρθςιμοποιοφνται ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ.  

- Προςωπικζσ - Δεικτικζσ: αποφεφγονται οι επαναλιψεισ και  το κείμενο 
γίνεται πιο «οικονομικό» εκφραςτικά και θ επικοινωνία πιο 
αποτελεςματικι. 

 υντακτικόσ ρόλοσ: υποκείμενο, αντικείμενο, κατθγοροφμενο, επεξιγθςθ 
  δ. Οδθγίεσ 
1.Ριματα 

 Μορφι 
Εγκλίςεισ: οριςτικι, υποτακτικι, προςτακτικι (ςθμαςία, κλίςθ) 
υηυγίεσ: πρϊτθ – δεφτερθ 

 Λειτουργία: ενεργθτικά ριματα περιγραφισ, κατθγοριοποίθςθσ και 
δράςθσ ςε προςτακτικι ι υποτακτικι ενεςτϊτα, τα οποία: 

- παρουςιάηουν τθν όλθ διαδικαςία με μία ςυγκεκριμζνθ χρονικι 
ακολουκία.  

- παρακζτουν επιςθμάνςεισ, προειδοποιιςεισ και εξθγιςεισ για να 
προλάβουν τα ςυνικθ λάκθ, να επιςθμάνουν τουσ κινδφνουσ ι τισ 
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δυςκολίεσ και να εξθγιςουν τον τρόπο χριςθσ των υλικϊν.  
2. Επιρριματα 
                Διάφορεσ επιρρθματικζσ χρονικζσ φράςεισ για να δείξουν τθ χρονικι 
                διαδοχι των διαδικαςιϊν που πραγματοποιοφνται 
3.Αρικμθτικά: Οριςμόσ – Μορφι – Χριςθ 
Α.ΙΙ.4.2.   Ζννοιεσ: ουςιαςτικά, παρεπόμενα, γζνοσ, πτϊςθ, αρικμόσ, επίκετα, 

φράςθ, πρόταςθ, περίοδοσ, υποκείμενο, αντικείμενο, κατθγόρθμα, 
ριματα ενεργθτικά/μεταβατικά/αμετάβατα/ςυνδετικά, χρόνοσ, ποιόν 
ενζργειασ, ζγκλιςθ, φωνι, ςυηυγία, διάκεςθ, κζμα, χαρακτιρασ, 
κατάλθξθ, αφξθςθ 

 

  
Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν τo 

προφορικό/γραπτό 
κείμενο και τθν  
αποτελεςματικότθτα τθσ 
ενςωματωμζνθσ ς’ αυτό 
Περιγραφισ/Αφιγθςθσ/
Επιχειρθματολογίασ/ 
Οδθγιϊν, ςε ποικίλα 
κειμενικά είδθ, με 
ςυγκεκριμζνα, 
προςωπικά ι δοςμζνα 
κριτιρια. 

 
 
 

 
A.ΙΙΙ.1.Κριτιρια αξιολόγθςθσ: θ ςυνάφεια είδουσ Περιγραφισ/Αφιγθςθσ -  
              κειμενικοφ είδουσ - ςκοποφ/πρόκεςθστου ομιλθτι/ςυντάκτθ,  
              επάρκεια περιεχομζνου, δομι-οργάνωςθ κειμζνου, 

πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ - φφουσ- 
επικοινωνιακισ περίςταςθσ - γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν επιλογϊν, 
άρκρωςθ, ςτοιχεία προφορικότθτασ 

 

 

 

 
Β.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 
 
Β.α.  Παράγουν 

προφορικά/ 
γραπτά 
Περιγραφικά 
κείμενα, ςε 
ςυγκεκριμζνα 

 
Β.Ι.  Παράγουν  

προφορικό/γραπτό 
κείμενο Περιγραφισ, 
τοποκετϊντασ το ςε 
επικοινωνιακό και 

 
Β.Ι.α.  Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν 

εμπειριϊν (ςυμμετοχι ςτα ςχολικά/εξωςχολικά δρϊμενα για ενθμζρωςθ, 
προβλθματιςμό, πρόςκλθςθ κ.ά.) 

Β.Ι.β.  Ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ   
 
 

 



16 
 

κειμενικά είδθ, 
ςτα οποία  

  ενςωματϊνουν 
και Αφιγθςθ/ 

Επιχειρθματολογία
/ Οδθγίεσ. 

 
 

κοινωνιοπολιτιςμικό  
πλαίςιο. 

 

 

 
Β.Ι.1. Εγγράφουν ςτο 

κατάλλθλο, για τθν 
επικοινωνιακι 
περίςταςθ, κειμενικό 
είδοσ. 

 
Β.Ι.1.1. Κειμενικά είδθ προφορικοφ/γραπτοφ λόγου, με ςυγκεκριμζνεσ 

λειτουργίεσ, που κα μποροφςαν να υποςτθρίξουν τθ ςυγκεκριμζνθ 
επικοινωνιακι ανάγκθ, ενδεικτικά:  

Φιλικι Επιςτολι, Αυτοπαρουςίαςθ, Μφκοσ/Παραμφκι, Ανζκδοτο, Θεατρικό 
παιχνίδι, Σθλεφωνικι ςυνομιλία κακθμερινοφ λόγου, Ημερολόγιο, 
Εικονοποιθμζνθ αφιγθςθ (κόμικ), Διαφιμιςθ, Μικρι Αγγελία,  Διαλογικι 
ςυηιτθςθ – Τπόδυςθ ρόλων, Οδθγίεσ προςανατολιςμοφ, Οδθγίεσ 
χριςθσ/καταςκευισ παιχνιδιοφ, Οδθγίεσ εκτζλεςθσ ςυνταγισ 

Β.Ι.1.2.Βαςικά χαρακτθριςτικά κειμενικϊν ειδϊν και κειμενικϊν τφπων, βλζπε 
Α.Ι.4.1. και Α.Ι.5.1. 

 

 

 
Β.Ι.2. Επιλζγουν τισ 

πλθροφορίεσ που κα 
αναπτφξουν  
περιςςότερο, λιγότερο ι 
κα παραλείψουν, ϊςτε 
να εξυπθρετθκεί ο 
ςκοπόσ. 

 
Β.Ι.2.1.  κοπόσ,  βλζπε Β.Ι.α. – β.  
Β.Ι.2.2.  Περιεχόμενο:  βαςικζσ - δευτερεφουςεσ  πλθροφορίεσ/ιδζεσ ςχετικζσ με 

τθν ιδιαίτερθ πτυχι του κζματοσ, όπωσ κακορίςτθκε από τθν 
επικοινωνιακι ανάγκθ.  

Β.Ι.2.3.  α. Προςυγγραφικό ςτάδιο: χεδιαςμόσ, γζννθςθ ιδεϊν, οργάνωςθ 
               β. υγγραφικό ςτάδιο: καταγραφι - ανάπτυξθ 
               γ. Μεταςυγγραφικό ςτάδιο: βλζπε Α.ΙΙΙ.1. 
 

 

 
Β.Ι.3. Διαμορφϊνουν το 

κατάλλθλο  φφοσ. 
 

 
Β.Ι.3.1.  Υφοσ, βλζπε Α.Ι.9.4. – 5. 

 

 
Β.Ι.4. Χρθςιμοποιοφν το 

κατάλλθλο κεματικό 
λεξιλόγιο ι και 
εξειδικευμζνθ ορολογία. 

 
Β.Ι.4.1.  Θεματικό Λεξιλόγιο ι και εξειδικευμζνθ ορολογία 

 

 
Β.ΙΙ. Οργανϊνουν τον  
προφορικό/γραπτό τουσ 
λόγο ςε επίπεδο κειμζνου, 
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παραγράφου, πρόταςθσ, 
λζξθσ.  
 

 
Β.ΙΙ.1. Ακολουκοφν τθν 

κατάλλθλθ  δομι ςε 
επίπεδο κειμζνου/ 
παραγράφου, ανάλογα 
με τον κειμενικό τφπο/το 
είδοσ. 

 

 
Β.ΙΙ.1.1.  Οργανωτικά πρότυπα Περιγραφισ/Αφιγθςθσ/Επιχειρθματολογίασ/ 

Οδθγιϊν – Εξωτερικά και Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.1.1. - 
4. 

 

 

  
Β.ΙΙ.2.  Αξιοποιοφν τα 

κατάλλθλα εκφραςτικά 
μζςα και άλλα γλωςςικά  

  και μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία, ϊςτε να 
δθμιουργιςουν ςαφι, 
παραςτατικι Περιγραφι/ 
Αφιγθςθ/ 
Επιχειρθματολογία/ 

  Οδθγίεσ. 
 

 
Β.ΙΙ.2.1. Εκφραςτικά μζςα – γλωςςικά /μθ γλωςςικά ςτοιχεία 

Περιγραφισ/Αφιγθςθσ/ Επιχειρθματολογίασ/Οδθγιϊν, Α.ΙΙ.2.1.- 
Α.ΙΙ.2.4. και Α.Ι.8.1. -5.  

Β.ΙΙ.2.2. Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ Περιγραφισ/Αφιγθςθσ/ 
Επιχειρθματολογίασ/Οδθγιϊν, βλζπε Α.ΙΙ.4.1. 

 

 

 
Β.ΙΙΙ.  Κρίνουν, αξιολογοφν 
και βελτιϊνουν το κείμενο 
που παριγαγαν, με 
ςυγκεκριμζνα, προςωπικά 
ι δοςμζνα, κριτιρια. 

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ του κειμζνου, βλζπε Α.ΙΙΙ.1. 
 
 

 
Σεχνικι τθσ 
ςυλλογικισ 
επαναδιατφπωςθσ 
και κατάλθξθ ςε 
βελτιωμζνο κείμενο, 
με βάςθ τουσ άξονεσ 
αξιολόγθςθσ Α.ΙΙΙ.1. 
 

 
Β.β. Διακρίνουν ςε 

προφορικό/γραπ
τό κείμενο τισ 
βαςικζσ 

 
 

 
B.IV.1.  Περίλθψθ  
               Διπλι διαδικαςία:  
               α. ανάγνωςθ - κατανόθςθ  
               β. πφκνωςθ - ςφνκεςθ - αναδιάταξθ πλθροφοριϊν 
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πλθροφορίεσ και 
τισ αποδίδουν ςε 
ςυνεχι λόγο 
(περίλθψθ) 

 Βιματα τθσ περίλθψθσ: Ανάγνωςθ κειμζνου, εντοπιςμόσ και 
υπογράμμιςθ κφριων ςθμείων, ςχεδιαςμόσ 

 Σρόποι περίλθψθσ:  
- υνοπτικι: Βαςικά ςτοιχεία οι κεματικζσ προτάςεισ των παραγράφων και 
οι ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ  

- Εκτενισ: Βαςικά ςτοιχεία τα κεματικά κζντρα των παραγράφων - 
πλαγιότιτλοι ι των ευρφτερων νοθματικϊν ενοτιτων του κειμζνου 

 Δομι - Οργάνωςθ Περίλθψθσ 
- Γραμμικότθτα:  θ περίλθψθ παρακολουκεί και αναπαράγει το ςχζδιο 

οργάνωςθσ του αρχικοφ κειμζνου, ακολουκϊντασ τθ ςειρά διάταξθσ των   
κεματικϊν ςτοιχείων που επιλζγει να παρουςιάςει. 

- Συνοχι:  Επιτυγχάνεται με: 
α. τθ διλωςθ των γλωςςικϊν πράξεων του ςυγγραφζα του αρχικοφ 

κειμζνου, ενδεικτικά: ο ςυγγραφζασ αναφζρει, υποςτθρίηει, εξετάηει, 
προτείνει, εξθγεί, εκτιμά, περιγράφει, απαρικμεί, υπογραμμίηει, 
ςυμπεραίνει, προςπερνά βιαςτικά 

β. τθ χριςθ διαρκρωτικϊν λζξεων 

 Υφοσ: Συπικό/επίςθμο φφοσ 

 Γλωςςικά χαρακτθριςτικά: Ακρίβεια των λεξικϊν επιλογϊν, εναλλαγι 
απλϊν και ςφνκετων ςυντακτικϊν δομϊν, φροντίδα για τθ ςτίξθ, τθν 
παραγραφοποίθςθ κ.ά.    
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ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΣΑΞΗ: Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 
Α. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 
ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 
ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

ΑΝΣΙΣΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΣΕΑ 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑΣΙΚΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 
Οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ να 
είναι ςε κζςθ να: 
 

 
Οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ να είναι ςε 
κζςθ να: 

 
Διδακτζα: Γνϊςεισ, Πλθροφορίεσ, Ζννοιεσ, Δεξιότθτεσ, τρατθγικζσ/Σρόποσ 

ςκζψθσ, τάςεισ/Αξίεσ 

Δεν αντιςτοιχοφν ςε 
κάκε δείκτθ- 

αναφζρονται μόνο ςε 
καινοτόμεσ 
προτάςεισ   

 
Α. Κατανοοφν 

προφορικά/γρα
πτά κείμενα 
Αφιγθςθσ, ςε 
ποικίλα 
κειμενικά είδθ, 
ςτα οποία  
(ςυν)υπάρχουν  
και 
Περιγραφι/Επιχ
ειρθματολογία/
Οδθγίεσ. 

 
 
 

 
Α.Ι.  Κατανοοφν το 

περιεχόμενο 
προφορικοφ/γραπτοφ 
κειμζνου, 
τοποκετϊντασ το ςτο 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό 
του πλαίςιο. 

 

 
 
 
 

 

 

 
A.Ι.1.Ακροάηονται 

/Διαβάηουν ςιωπθρά ι 
μεγαλόφωνα, με 
ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.1.1.  Ενεργθτικι ακρόαςθ, ανάλογα με το είδοσ λόγου (π.χ. τιρθςθ 

ςθμειϊςεων) 
Α.Ι.1.2.  Άρκρωςθ φκόγγων, λζξεων, φράςεων και τονιςμόσ  
Α.Ι.1.3.  Παραγλωςςικά και εξωγλωςςικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό 

είδοσ, βλζπε Α.Ι.7.2. 
Α.Ι.1.4. τοιχεία προφορικότθτασ, βλζπε Α.Ι.7.3. 
Α.Ι.1.5.Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων, ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο για 

αναγνωςτικι ευχζρεια 
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Α.Ι.1.6.  Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ 
Α.Ι.1.7.  Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ, ανάλογα με το 

κειμενικό είδοσ 
Α.Ι.1.8. «Ανάγνωςθ» πολυτροπικοφ/αςυνεχοφσ κειμζνου (χάρτεσ, εικόνεσ, 

γελοιογραφίεσ κ.ά.) 
Α.Ι.1.9.  Πικανόσ ςκοπόσ ακρόαςθσ/ανάγνωςθσ: ενθμζρωςθ, μόρφωςθ, 

ψυχαγωγία κ.ά. 
 

 
Α.Ι.2.  Επιςθμαίνουν το 

γενικό κζμα του 
κειμζνου, 
διαςυνδζοντασ 
κειμενικά και 
εξωκειμενικά ςτοιχεία. 

 

 
Α.Ι.2.1.  Σοποκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχισ του κζματοσ του κειμζνου ςτθν 

ευρφτερθ κεματολογία που ανικει, ενδεικτικά: Σαξίδια ςτον 
πραγματικό/φανταςτικό κόςμο, Περιθγιςεισ - Γνωριμία με ανκρϊπουσ - 
ικθ - ζκιμα - πολιτιςμό, Σο ςχολείο ςτον χρόνο, Φυςικό περιβάλλον, 
Οικογζνεια ,Βία - παραβατικότθτα, Φιλία, Εργαςία - Επάγγελμα, Μ.Μ.Ε. - 
Διαδίκτυο, Θζματα - Προβλιματα τθσ ςφγχρονθσ ηωισ, Επικαιρότθτα 

Α.Ι.2.2.  Κειμενικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, ενδεικτικά: 

 Σίτλοσ:  κυριολεκτικόσ, μεταφορικόσ, ςυμβολικόσ 

 Τπότιτλοσ: ςυμπλιρωςθ / διαςαφινιςθ του τίτλου 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.7.2.  
Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.5.2. – A.I.5.3. 
 

 

 
Α.Ι.3.  Κατανοοφν τα 

χαρακτθριςτικά των 
κειμενικϊν τφπων ςε: 

α. κείμενα ςτα οποία 
εμπεριζχονται 
ταξιδιωτικζσ 
περιθγιςεισ, 
εξιςτοριςεισ 
προςωπικϊν 
εμπειριϊν, 
περιςτατικϊν, 

    επίκαιρων γεγονότων 
κ.ά. 

 
Α.Ι.3.1.  Βαςικά χαρακτθριςτικά των κειμενικϊν τφπων, ενδεικτικά: 
 
 
α.  Αφιγθςθ (υπό ζμφαςθ) 

 Είδοσ λόγου που ςυνδζεται με τον χρόνο – το «γίγνεςκαι» τθσ φυςικισ/ 
κοινωνικισ πραγματικότθτασ 

 Ρεαλιςτικι Αφιγθςθ (γεγονότα ςφγχρονα του αφθγθτι και γεγονότα του 
παρελκόντοσ)  

 Η επιλογι του υλικοφ εξαρτάται από τθν οπτικι γωνία και τον ςκοπό του 
ομιλθτι/ ςυντάκτθ. 

 Κειμενικι λειτουργία: Η αφιγθςθ δεν επιτελεί πάντα τθ λειτουργία του 
«αφθγείςκαι», αλλά διαφορετικζσ λειτουργίεσ ςτα διάφορα κειμενικά 
είδθ, π.χ.  θ αφιγθςθ ωσ μζςο πεικοφσ ςτθ διαφιμιςθ, ωσ μζςο  
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β. αφθγθματικά κείμενα, 
ςτα οποία υπάρχει 
περιγραφι και 
αξιολογοφν τον ρόλο 
τθσ Περιγραφισ 

     ςτθν Αφιγθςθ. 
 
 
 
 
γ. κείμενα 

επιχειρθματολογίασ, 
ςτα οποία 
υποςτθρίηονται  

    κζςεισ/απόψεισ  για 
διάφορα κζματα. 

 
δ. κείμενα χρθςτικά, ςτα 

οποία δίνονται 
πλθροφορίεσ/οδθγίεσ 
για ποικίλα κζματα τθσ 
κακθμερινισ ηωισ. 

 

 
ψυχαγωγίασ ςτο ανζκδοτο κ.ο.κ. 

β.  Περιγραφι ςτθν Αφιγθςθ 

 Η Περιγραφι είναι είδοσ λόγου που ςυνδζεται με τον χϊρο – το «είναι» 
τθσ φυςικισ/κοινωνικισ πραγματικότθτασ 

 Η επιλογι του υλικοφ τθσ περιγραφισ εξαρτάται από τθν οπτικι γωνία και 
τον ςκοπό του ομιλθτι/ ςυντάκτθ. 

 Ο ρόλοσ τθσ Περιγραφισ ςε αφθγθματικό κείμενο:  
- Φωτίηει τθν αφιγθςθ 
- Βοθκά ςτθ μετάβαςθ από ζνα αφθγθματικό μζροσ ςε άλλο 
- Επιβραδφνει τθ δράςθ και προκαλεί αναμονι και αγωνία 
- Προςφζρει αιςκθτικι απόλαυςθ 

 γ.  Επιχειρθματολογία 

 Είδοσ λόγου που ςυνδζεται με τθ λογικι (πεικϊ). 

 Τποςτιριξθ άποψθσ/κζςθσ με βάςθ προςωπικά βιϊματα ι θκικζσ αρχζσ 
και αξίεσ και με επίκλθςθ ςτθ λογικι και τθν αυκεντία 

 
 
 
δ.  Οδθγίεσ 

 Είδοσ λόγου που καλφπτει ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ (π.χ. Αίτθςθ, 
Σουριςτικόσ οδθγόσ) 

A.I.3.2.Ζννοιεσ: ρεαλιςτικι αφιγθςθ, «αφθγείςκαι», οπτικι γωνία, πεικϊ, 
αιτιολόγθςθ κ.ά. 

 

 
A.Ι.4. (Ανα)γνωρίηουν τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά 
προφορικϊν/γραπτϊν 
κειμενικϊν ειδϊν και 
κατανοοφν τθ 
λειτουργία τουσ ςτθν 
επικοινωνία. 

 
A.I.4.1. Βαςικά χαρακτθριςτικά ςυγκεκριμζνων κειμενικϊν ειδϊν, ενδεικτικά: 

1. Άρκρο 

 Άρκρα γενικοφ ενδιαφζροντοσ -πολιτικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά κ.ά. - 
ςε εφθμερίδεσ/περιοδικά, ζντυπα ι θλεκτρονικά 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: επίκαιροσ χαρακτιρασ, δεν ζχει προςωπικό 
οικείο τόνο, περιοριςμζνθσ ζκταςθσ, διαφοροποιείται από τθ λογοτεχνία  

2. Ομιλία   

 Προτάςεισ/ανακοινϊςεισ ςχετικά με ςυγκεκριμζνο ηιτθμα – όλα τα  
              είδθ ακροατθρίων 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: φυςικότθτα - αμεςότθτα, ςτοιχεία  

 



4 
 

προφορικότθτασ 
3. Δθμοςιογραφικι Είδθςθ  

 Σο περιεχόμενο τθσ είδθςθσ (απαντά ςτα πζντε βαςικά ερωτιματα: 
ποιοσ,  ποφ, πότε, τι, γιατί) 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: επίκαιροσ χαρακτιρασ (εφιμερθ θ «ηωι» τθσ 
είδθςθσ), ςυντομία, ακρίβεια – ςαφινεια, πυκνι ςε πλθροφορίεσ, 
εφλθπτθ και ελκυςτικι 

4. Βιογραφικό θμείωμα 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: πλθρότθτα και περιεκτικότθτα, οργάνωςθ των 
πλθροφοριϊν με λογικι ςειρά, ςυνοχι - ςυνάφεια, ςαφινεια - 
ακρίβεια                  

5. Κειμενικά είδθ Οδθγιϊν (Ενθμερωτικό φυλλάδιο, Σουριςτικόσ οδθγόσ, 
Αίτθςθ κ.ά.) 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: πλθροφοριακόσ, ουδζτεροσ - τυπικόσ 
χαρακτιρασ, περιοριςμζνθ ζκταςθ, ςαφινεια – ακρίβεια 

6. Ελεφκερθ ςυηιτθςθ/Διάλογοσ 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: κζμα/ πτυχζσ του κζματοσ, οπτικι γωνία, 
αλλθλόδραςθ και ςυνεργατικι προςπάκεια, ενεργθτικι ακρόαςθ 
(καλόσ ακροατισ –καλόσ (ςυν)ομιλθτισ), κακοριςμόσ -τιρθςθ κανόνων, 
ιςοτιμία ςυμμετεχόντων, ειλικρίνεια, ςεβαςμόσ ςτον ςυνομιλθτι και 
τθν αντίκετθ άποψθ, αυτοκυριαρχία 

7. υνζντευξθ για πρόςλθψθ 

 Ερωτιςεισ από υνεντευκτι – Απαντιςεισ από υνεντευξιαηόμενο 
Σα μζρθ των ςυνομιλοφντων δεν είναι ιςόποςα 

 

 
Α.Ι.5.  Εντοπίηουν το 

επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό 
πλαίςιο και 
επιςθμαίνουν 
πλθροφορίεσ που 
ζχουν ςχζςθ με τθν 
ιςτορικότθτα του 
κειμζνου. 

 

 
Α.Ι.5.1.Κειμενικό είδοσ – βαςικά χαρακτθριςτικά, βλζπε Α.Ι.4.1. 
Α.Ι.5.2. Επικοινωνιακό πλαίςιο: 

 Παράγοντεσ επικοινωνίασ: πομπόσ - δζκτθσ, μινυμα, μζςο,  επικοινωνιακι 
περίςταςθ, ςυνκικεσ επικοινωνίασ, πολιτιςμικζσ ςχζςεισ 

 χζςθ ςυνομιλθτϊν/πομποφ - δζκτθ: 
- Άξονασ ιςοτιμίασ - αλλθλεγγφθσ: κακθμερινι, άτυπθ ςυνομιλία μεταξφ  
οικείων ι φίλων (αυκόρμθτοσ λόγοσ) 
- Άξονασ εξουςίασ - ανοικειότθτα ςυνομιλθτϊν εξαιτίασ κοινωνικισ 

απόςταςθσ: ςοβαρι, τυπικι ςυνομιλία (προςχεδιαςμζνοσ - τυπικόσ 
λόγοσ)  
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 Διάδραςθ πομποφ - δζκτθ 
Α.Ι.5.3. Ιςτορικότθτα του κειμζνου: πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, το  ευρφτερο 

ιςτορικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιςτικό πλαίςιο δθμιουργίασ του, 
πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο και τον χρόνο, τα πρόςωπα και 
τα γεγονότα ςτα οποία αναφζρεται το κείμενο. 

 

 
Α.Ι.6.  Εντοπίηουν τισ 

πλθροφορίεσ, τισ 
αξιολογοφν και 
προςλαμβάνουν το 
κεντρικό νόθμα, 
εφαρμόηοντασ και 
ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ 
κειμζνου. 

 
Α.Ι.6.1. τρατθγικζσ κατανόθςθσ για διάκριςθ βαςικϊν - δευτερευουςϊν 

πλθροφοριϊν, ενδεικτικά: 

 θμειϊςεισ, υπογραμμίςεισ (κατά τθ διάρκεια τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ) 

 Πολλαπλζσ αναγνϊςεισ (ςιωπθρι/ μεγαλόφωνθ ανάγνωςθ, 
επιλεκτικι/δεφτερθ ακρόαςθ/ανάγνωςθ κ.ά.) 

 Ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου (π.χ. αξιολόγθςθ/ςφγκριςθ πλθροφοριϊν) και 
κλειςτοφ τφπου (π.χ. ανάκλθςθ πλθροφορίασ) 

 Προφορικι αναδιιγθςθ περιεχομζνου 

 Εννοιολογικοί χάρτεσ και νοθτικζσ εικόνεσ (παραδείγματα – δθμιουργία)  
Α.Ι.6.2. θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν -δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν, 

ενδεικτικά: 

 Κειμενικοί  τφποι  που πικανό να ςυνυπάρχουν  ςτο κείμενο. 

 Θεματικό λεξιλόγιο ι/και εξειδικευμζνθ ορολογία,  λζξεισ/φράςεισ – 
κλειδιά  

 Νοθματικζσ ενότθτεσ κειμζνου, κεματικοί άξονεσ ενοτιτων, τίτλοι 
ενοτιτων  

 Παράγραφοι κάκε ενότθτασ, κεματικά κζντρα παραγράφων, δομικά 
ςτοιχεία παραγράφων, πλαγιότιτλοι  

Α.Ι.6.3. τρατθγικζσ για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου, ενδεικτικά: 

 υμφραηόμενα 

 Ετυμολογία 

 υνϊνυμα – Αντϊνυμα 

 Λίςτεσ λζξεων (επιλογι τθσ ςωςτισ λζξθσ μζςα από ομάδα λζξεων) 

 Χριςθ λεξικϊν 
Α.Ι.6.4. χζςθ  πλθροφοριϊν με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ 

(ςυμφωνία/ αντιφατικότθτα, αιτιολόγθςθ, αποδεκτικότθτα) 
Α.Ι.6.5.  Τλικό αιτιολόγθςθσ - υποςτιριξθσ κζςθσ/άποψθσ 

 Απλι αιτιολόγθςθ (π.χ. με βάςθ προςωπικά βιϊματα ι θκικζσ αξίεσ) 

 Σρόποι και μζςα πεικοφσ (απλι αναγνϊριςθ) 
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- Επίκλθςθ ςτθ λογικι (πορίςματα ερευνϊν, ςτατιςτικά δεδομζνα κ.ά.) 
- Επίκλθςθ ςτθν αυκεντία (ριςεισ προςωπικοτιτων, αποφκζγματα 

κ.ά.) 
Α.Ι.6.6. Διαςφνδεςθ - Διαφοροποίθςθ εννοιϊν: γεγονόσ, ςχόλιο, άποψθ, 

επιχείρθμα 
Α.Ι.6.7.  Πλθροφορίεσ χριςιμεσ και επαναχρθςιμοποιιςιμεσ(κείμενα Οδθγιϊν) 
Α.Ι.6.8. Ζννοιεσ: εννοιολογικόσ χάρτθσ, νοθτικι εικόνα, ςυμφραηόμενα, 

ετυμολογία, ςυνϊνυμα, αντϊνυμα κ.ά. 
 

  
Α.Ι.7. Αξιοποιοφν τα μθ 

γλωςςικά ςτοιχεία, για 
να προςλάβουν το 
κεντρικό νόθμα του 
κειμζνου.  

 
Α.Ι.7.1. Πολυτροπικότθτα – οπτικοποίθςθ κειμζνου, ενδεικτικά: εικόνεσ, 

φωτογραφίεσ, ςχζδια, ςχιματα,  ποικίλα γραφιματα και το 
πλθροφοριακό/ ςυναιςκθματικό/ιδεολογικό τουσ φορτίο, αλλά και 
αρικμοί, βζλθ, ςθμεία (bullets), για ενίςχυςθ τθσ λειτουργικότθτασ του 
κειμζνου. 

Α.Ι.7.2.Μθ γλωςςικά ςτοιχεία:  

 Παραγλωςςικά: επιτονιςμόσ (διακφμανςθ τθσ φωνισ και χρωματιςμόσ 
τθσ),  παφςεισ, προφορά, ζνταςθ, ρυκμόσ ςτον λόγο (χωρίσ παφςεισ, 
επαναλιψεισ, χαςμωδίεσ)  

 Εξωγλωςςικά: χειρονομίεσ, κινιςεισ, ςτάςθ του ςϊματοσ, βθματιςμόσ, 
ζκφραςθ του προςϊπου, βλζμμα, μορφαςμοί 

Α.Ι.7.3.  τοιχεία προφορικότθτασ: επανεκκίνθςθ με επαναδιατφπωςθ, παφςεισ, 
επικαλφψεισ, χαςμωδίεσ, ςτερεότυπεσ εκφράςεισ κ.ά. 

Α.Ι.7.4.  Μουςικι, θχθτικά εφζ κ.ά. 
Α.Ι.7.5.Χρϊματα, μζγεκοσ και είδοσ τθσ γραμματοςειράσ  
Α.Ι.7.6.Διάταξθ και ςχζςθ γλωςςικϊν και μθ γλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον χϊρο 
Α.Ι.7.7. Ζννοιεσ: πολυτροπικότθτα, πρϊτο πλάνο, φόντο, προοπτικι κ.ά. 
 

 

  
Α.Ι.8.Εξάγουν 

ςυμπεράςματα για το  
   κεντρικό νόθμα του 

κειμζνου, με αναφορά 
ςτον  ςκοπό και το 
φφοσ. 

 

 
Α.Ι.8.1.  κοπόσ, ενδεικτικά: ενθμζρωςθ, διδαχι, ψυχαγωγία, πεικϊ, εξυπθρζτθςθ 

πρακτικϊν αναγκϊν 
Α.Ι.8.2. Μζςα ανίχνευςθσ του ςκοποφ: ο τίτλοσ, ο τόποσ και ο χρόνοσ, το μζςο 

δθμοςίευςθσ, θ κφρια κζςθ που εκφράηεται / υποςτθρίηεται, το 
λεξιλόγιο, θ ςφνταξθ, το φφοσ, πικανζσ ρθτζσ δθλϊςεισ ςτο κείμενο 

Α.Ι.8.3.Προκετικότθτα (ςυν)ομιλθτϊν, κοινωνικι ταυτότθτά τουσ με βάςθ το 
περιεχόμενο, τισ γραμματικζσ και λεξιλογικζσ επιλογζσ τουσ 
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 Α.Ι.8.4. Υφοσ και κειμενικό είδοσ, ςχζςθ επικοινωνοφντων, κζμα, περίςταςθ    
επικοινωνίασ 

Α.Ι.8.5. Σρόποι ανίχνευςθσ  του φφουσ: λεξιλόγιο, ςχιματα λόγου, ςφνταξθ, 
εγκλίςεισ, χριςθ ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ προςϊπου, μθ γλωςςικζσ 
επιλογζσ 

Α.Ι.8.6. Γενικζσ διαπιςτϊςεισ που προκφπτουν με ςυςχζτιςθ: 

 τοιχείων του κειμζνου μεταξφ τουσ  

  Υφουσ, ςκοποφ, κζματοσ και επικοινωνιακοφ πλαιςίου 
Α.Ι.8.7.    Ζννοιεσ: φφοσ, τυπικό, οικείο, ουδζτερο, προκετικότθτα κ.ά. 
 

  
Α.Ι.9. Σοποκετοφνται 

κριτικά ςε ςχζςθ με 
νοιματα (κζςεισ και 
αντικζςεισ), που 
προβάλλονται ι 
υπονοοφνται ςτο 
κείμενο. 

 
Α.Ι.9.1.  Θζςεισ – αντικζςεισ ςτο κείμενο ι ςε ςυνεξεταηόμενα (πολυφωνικά) 

κείμενα 
Α.Ι.9.2.  Θζςεισ – αντικζςεισ  κειμζνου -ακροατι/ αναγνϊςτθ - προςωπικι 
               ερμθνεία ακροατι/ αναγνϊςτθ 
Α.Ι.9.3.  Οπτικι γωνία – προκετικότθτα ομιλθτι/ ςυντάκτθ 
 

 
Ελεφκερθ διερεφνθςθ 
ενδεικτικά: 
διακεματικι εργαςία, 
μελζτθ Βιβλιοκικθσ, 
εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ, 
ςυνεντεφξεισ, χριςθ 
ΣΠΕ κ.ά. 

  
Α.ΙΙ. Κατανοοφν τθ 

μορφι του 
προφορικοφ/γραπτοφ 
κειμζνου, μζςα από τθν  
οργάνωςθ του λόγου 
ςε επίπεδο κειμζνου, 
παραγράφου,  
πρόταςθσ, λζξθσ.  

 

  

  
Α.ΙΙ.1. (Ανα)γνωρίηουν 

και κατανοοφν τθ δομι 
του κειμζνου, ανάλογα 
με το κειμενικό είδοσ 

 
 

 
Α.ΙΙ.1.1.  Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, ενδεικτικά: 

 ε επίπεδο κειμζνου (πρόλογοσ, κφριο κζμα, επίλογοσ) 

 ε επίπεδο παραγράφου (κεματικι περίοδοσ, λεπτομζρειεσ, κατακλείδα) 
Α.ΙΙ.1.2. Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου(παραδείγματα, αναλογία, ςφγκριςθ - 

αντίκεςθ, διαίρεςθ, αιτιολόγθςθ, οριςμόσ, αίτιο – αποτζλεςμα, 
ςυνδυαςμόσ μεκόδων) 
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α. ςτθν Αφιγθςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
β. ςτθν Περιγραφι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ. ςτθν 
    Επιχειρθματολογία 
 
 
 
 
 
 
δ. ςτισ Οδθγίεσ 
 
 
 

 
Α.ΙΙ.1.3.Οργανωτικά πρότυπα κειμενικϊν τφπων - εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, 

ενδεικτικά: 
α. Αφιγθςθ (υπό ζμφαςθ) 

 Πρόλογοσ: Προςανατολιςμόσ (το γεγονόσ, ο χϊροσ και ο χρόνοσ, οι  
ιρωεσ, περιγραφι αρχικισ κατάςταςθσ και ο ςκοπόσ/λόγοσ τθσ 
αφιγθςθσ) 

 Κφριο κζμα: περιπζτεια - δράςθ (α. θ ζναρξθ τθσ αφιγθςθσ: γεγονόσ ι 
κατάςταςθ ζναρξθσ β. θ εξζλιξθ: πϊσ και με ποια ςειρά εξελίχκθκαν τα 
γεγονότα, θ ςχζςθ μεταξφ τουσ, θ εξωτερικι και εςωτερικι αντίδραςθ 
των θρϊων γ. θ κατάλθξθ τθσ ιςτορίασ) 

 Επίλογοσ: Σο επιμφκιο  (λφςθ) 
β. Περιγραφι 

 Χωρικι ακολουκία: περιγραφι ςτον πραγματικό χϊρο, με πορεία από το 
γενικό ςτο ειδικό, από μζςα προσ τα ζξω, από πάνω προσ τα κάτω ι το 
αντίςτροφο, με βάςθ ζνα ςτακερό ςθμείο περιγραφισ  ι από ζνα 
ςθμείο προσ ζνα τζρμα. 

 Λογικι ακολουκία: περιγραφι ςτον ςυμβολικό χϊρο, με  πορεία από τα 
πρωτεφοντα ςτα δευτερεφοντα ι το αντίςτροφο και από τα απλά ςτα 
ςφνκετα ι το αντίςτροφο.  

 Χρονικι ακολουκία: περιγραφι του ίδιου αντικειμζνου ςε διαφορετικζσ 
χρονικζσ περιόδουσ. Εςτίαςθ ςτα χαρακτθριςτικά  κάκε «ςθμείου»  και 
απόδοςθ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν (π.χ. διαςτάςεισ, χρϊματα, τι 
απεικονίηει, τι ςυμβολίηει) 

γ. Επιχειρθματολογία 

 Δομι επιχειρθματολογικοφ κειμζνου(απλι αναγνϊριςθ) 
- Ειςαγωγι: προαγγελία/παρουςίαςθ τθσ κζςθσ ι του προβλιματοσ 
- Δεδομζνα: χριςθ παραδειγμάτων και τεκμθρίων, εμπειρικζσ 

παρατθριςεισ/προτάςεισ που ςτθρίηονται ςτθν αυκεντία 
- Αιτιολόγθςθ: χριςθ επιχειρθμάτων με λογικι ακολουκία που να 

ανταποκρίνονται ςτθν αλικεια και τθν πραγματικότθτα 
- υμπζραςμα/κατάλθξθ, προτάςεισ 

δ. Οδθγίεσ 

 Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, ενδεικτικά: 
Σίτλοσ, κείμενο, εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ποικίλα γραφιματα, 
επιγραμματικζσ - τυποποιθμζνεσ φράςεισ (slogan), αρικμοί, βζλθ, 
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ςθμεία (bullets) 
Α.ΙΙ.1.4. Οργανωτικά πρότυπα κειμενικϊν ειδϊν - εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, 

ενδεικτικά: 
1.  Άρκρο 

 Πρόλογοσ: εκτίκεται το κζμα ι θ προβλθματικι του 

 Κφριο μζροσ: παράκεςθ επαρκοφσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ για ςκοποφσ 
διαςαφινιςθσ τθσ κφριασ ιδζασ και υποςτιριξθσ κζςθσ 

 Επίλογοσ: ςυμπυκνωμζνθ κεϊρθςθ των κζςεων του κφριου κζματοσ 
  2.   Ομιλία  

 Προςφϊνθςθ: ειςαγωγικόσ χαιρετιςμόσ (εκιμοτυπικι κατάταξθ) 

 Πρόλογοσ/Ειςαγωγι: παρουςίαςθ του κζματοσ 

 Κφριο μζροσ: αφιγθςθ - βεβαίωςθ - τεκμθρίωςθ - αναςκευι 

 Επίλογοσ: περιεκτικι ανακεφαλαίωςθ 

 Επιφϊνθςθ: καταλθκτικόσ χαιρετιςμόσ 
Α.ΙΙ.1.5.Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με τον κειμενικό τφπο/είδοσ, 

ενδεικτικά: 
Λογικι, χρονολογικι ςειρά, αλλθλουχία, ςυνοχι (θ ςφνδεςθ των 
νοθμάτων μιασ παραγράφου και των παραγράφων μεταξφ τουσ με τθ 
χριςθ ςυνδετικϊν –διαρκρωτικϊν λζξεων) και ςυνεκτικότθτα (θ λογικι 
ςυνάφεια των μερϊν του κειμζνου, θ λογικι ακολουκία των ςκζψεων). 
Ενδεικτικά  θ ςυνοχι επιτυγχάνεται κυρίωσ με: 

 Διαρκρωτικζσ λζξεισ οι οποίεσ μπορεί να δθλϊνουν αιτία, αντίκεςθ, 
προςκικθ, χρονικι ςχζςθ, ζμφαςθ, ςυμπζραςμα κ.ά. 

 Αιτιολογικοφσ ςυνδζςμουσ(επειδι, αφοφ, εξαιτίασ, κακϊσ κ.ά.), οι οποίοι 
φανερϊνουν τθν αιτιολογικι ςχζςθ των γεγονότων (Αφιγθςθ, 
Επιχειρθματολογία) 

 Χρονικά επιρριματα(αρχικά, φςτερα κ.ά.),  τα οποία δείχνουν τθ χρονικι 
ςειρά - ςυνάφεια των γεγονότων(Αφιγθςθ) 

 Εμπρόκετα ςφνολα (π.χ. κατά τθ διάρκεια, μετά από κ.ά.), και άλλεσ 
ςυνδετικζσ λζξεισ που δείχνουν όρο, προχπόκεςθ, επεξιγθςθ κ.ά. 

 Λζξεισ/ φράςεισ που δθλϊνουν ψυχοδιανοθτικζσ καταςτάςεισ του 
ομιλθτι/ςυντάκτθ (π.χ. κατά τθ γνϊμθ μου, 
πιςτεφω)(Επιχειρθματολογία) 

Α.ΙΙ.1.6.   Ζννοιεσ: διαρκρωτικζσ – ςυνδετικζσ λζξεισ, αλλθλουχία, ςυνοχι 
ςυνεκτικότθτα κ.ά. 
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Α.ΙΙ.2. (Ανα)γνωρίηουν  

και αξιολογοφν τα 
εκφραςτικά μζςα και 
άλλα γλωςςικά 
ςτοιχεία  

 
α. ςτθν ανάδειξθ 
    τθσ Αφιγθςθσ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

β.  τθσ Περιγραφισ 
 
 
 
 
 

 
Α.ΙΙ.2.1. Γλωςςικά ςτοιχεία των κειμενικϊν τφπων, ενδεικτικά: 
 
 
 
 
 
α.  Αφιγθςθ 

 υχνι χριςθ ρθμάτων κυρίωσ ςε παρελκοντικοφσ χρόνουσ (Αόριςτο και 
Παρατατικό), αλλά και ςε ιςτορικό Ενεςτϊτα  

 Χρονικζσ προτάςεισ και λζξεισ/φράςεισ που δθλϊνουν τθ χρονικι 
ςυνάφεια των γεγονότων 

 Αιτιολογικζσ προτάςεισ και λζξεισ/φράςεισ που δθλϊνουν τθ ςχζςθ 
αιτίου αποτελζςματοσ 

 Διάλογοσ: τα διαλογικά μζρθ ςε ευκφ λόγο και ςε αϋ ρθματικό πρόςωπο 

 Πλάγιοσ λόγοσ: θ πιςτι απόδοςθ ςκζψεων, διακζςεων ι ςυναιςκθμάτων 
ςε γϋ ρθματικό πρόςωπο και ςε παρελκοντικό  χρόνο 

 Εςωτερικόσ μονόλογοσ: θ απόδοςθ των ςκζψεων ι ςυναιςκθμάτων ςε αϋ 
ρθματικό πρόςωπο και ςε παροντικό χρόνο 

 Ενεργθτικι ςφνταξθ, παρατακτικι ςφνδεςθ προτάςεων, αϋ ενικό ι 
πλθκυντικό πρόςωπο (πρόςωπα που λειτουργοφν για τθν απόκρυψθ, τθν 
αποςιϊπθςθ και τθ μείωςθ βακμοφ ςυμμετοχισ του υποκειμζνου). 

 Χριςθ παρελκοντικϊν χρόνων (ρομαντικι διάκεςθ φυγισ ςτο παρελκόν) 
και μελλοντικϊν χρόνων (ελπίδα, απειλι, αβεβαιότθτα) 

 Χριςθ ιδιωτιςμϊν, εκφράςεισ προφορικοφ λόγου (οικείο φφοσ) 

 Πακθτικι ςφνταξθ, υποταγμζνοσ και μακροπερίοδοσ λόγοσ, χριςθ 
ετερόπτωτων και ομοιόπτωτων προςδιοριςμϊν, γϋ ενικό ι αϋ και  γϋ 
πλθκυντικό πρόςωπο, ειδικι ορολογία, εξεηθτθμζνο λεξιλόγιο 
διαμορφϊνουν (επίςθμο φφοσ) 

β.  Περιγραφι: 

 Τποκειμενικι περιγραφι: χριςθ ενεργθτικισ ςφνταξθσ,  αϋ ρθματικοφ 

προςϊπου, μεταφορικι/ποιθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, ςυχνι χριςθ 

επικζτων, ζκφραςθ προςωπικϊν κρίςεων και ςυναιςκθμάτων (ςκοπόσ θ 

ςυγκίνθςθ, θ πρόκλθςθ ςυμπάκειασ) 

 Αντικειμενικι περιγραφι: χριςθ  τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ, του γϋ 
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γ. ςτθν οργάνωςθ  
  τθσ  Επιχειρθματολογίασ 
 
 
 
δ. ςτθ ςαφινεια 
   των Οδθγιϊν 
 
 
 

ρθματικοφ  προςϊπου, κυριολεκτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, ςυχνι χριςθ 
επικζτων, απουςία ςχολίων/διατφπωςθσ γνϊμθσ/ζκφραςθσ 
ςυναιςκθμάτων. 

γ.  Επιχειρθματολογία 

Τποταγμζνοσ λόγοσ 

 Κυριολεκτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ 

Ρθτορικζσ ερωτιςεισ 

Προκζςεισ, επιρριματα, μετοχζσ 
δ.  Οδθγίεσ 

 Παρατακτικόσ, μικροπερίοδοσ  λόγοσ (λιτόσ, απλόσ, γοργόσ, κοφτόσ) 

 Επιγραμματικζσ - τυποποιθμζνεσ φράςεισ (ςλόγκαν) 

 Χριςθ αρικμθτικϊν  

 Κυριολεκτικι χριςθ του λόγου 

 Ενεργθτικά ριματα περιγραφισ, κατθγοριοποίθςθσ και δράςθσ ςε 
προςτακτικι ι υποτακτικι ενεςτϊτα, τα οποία, παρουςιάηουν τθν όλθ 
διαδικαςία με μία ςυγκεκριμζνθ χρονικι ακολουκία, παρακζτουν 
επιςθμάνςεισ, προειδοποιιςεισ και εξθγιςεισ για να προλάβουν τα 
ςυνικθ λάκθ, να επιςθμάνουν τουσ κινδφνουσ ι τισ δυςκολίεσ και να 
εξθγιςουν τον τρόπο  χριςθσ των υλικϊν 

Α.ΙΙ.2.2. Εκφραςτικά μζςα: υπερβατό ςχιμα, ζμφαςθ, επανάλθψθ, ειρωνεία, 
εικόνεσ(οπτικοακουςτικζσ κ.ά.) επαναφορά, αλλθγορία, ρθτορικά 
ερωτιματα (παραςτατικότθτα, ζμφαςθ, ηωντάνια, αμεςότθτα) 

Α.ΙΙ.2.3.  Γλωςςικά χαρακτθριςτικά του Προφορικοφ Λόγου: 

 Μορφοςυντακτικά ςτοιχεία:  
1.   Απλζσ ςυντακτικζσ δομζσ 

- υντακτικά ατελείσ φράςεισ ι ακολουκίεσ ανολοκλιρωτων φράςεων 
- υχνι χριςθ παρατακτικισ και αςφνδετθσ ςυμπαράκεςθσ προτάςεων 
- Ελλειπτικόσ λόγοσ  

         2.   Περιοριςμζνθ χριςθ επικζτων  

 Άλλα γλωςςικά χαρακτθριςτικά:  
-  Επανεκκίνθςθ προτάςεων με επαναδιατφπωςθ για βελτίωςθ του λόγου 
- υχνι χριςθ γενικευτικϊν όρων (π.χ. πράγμα, μζροσ, κάτι, διάφορα)   

και «πραγματολογικϊν μορίων» (π.χ. λίγο, λιγάκι, ασ ποφμε, ζτςι, που 
λζνε, ξζρω ’γω…, εε…, αα…) 

- Ρθτορικζσ ερωτιςεισ 
- τακερζσ εκφράςεισ που επιτρζπουν ςτον ομιλθτι να ειςαγάγει τθν 
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άποψι του, να ςυνεχίςει ι να αλλάξει το κζμα, να ςυνδζςει τισ 
προτάςεισ. Αυτζσ ποικίλλουν ανάλογα με τθν περίςταςθ, το φφοσ και 
τθν οικειότθτα με τον ςυνομιλθτι 

- «Γλϊςςα διαπραγμάτευςθσ» ςτα πλαίςια τθσ διάδραςθσ ςυνομιλθτϊν, 
πομποφ- δζκτθ, ανάλογα με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ (π.χ. 
«υγγνϊμθ», «Μπορείτε να το επαναλάβετε;», «Δεν το κατάλαβα 
αυτό»). 

Α.ΙΙ.2.4. Ζννοιεσ:  εκφραςτικά μζςα, επαναφορά, αλλθγορία, υπερβατό ςχιμα, 
ζμφαςθ, επανάλθψθ, ειρωνεία, ρθτορικά ερωτιματα, υποταγμζνοσ 
λόγοσ κ.ά. 

 

  
Α.ΙΙ.3.  Κατανοοφν τουσ 

κυριότερουσ 
µθχανιςµοφσ 
λεξιλογικισ 
δθµιουργίασ µζςω τθσ 
Σύνθεσης και 
αντιλαμβάνονται τθ 
ςθμαςία των λζξεων 
μζςα από τθ 
ςθμαςιολογικι τουσ 
ςχζςθ. 

 
Α.ΙΙ.3.1.Σρόποι φνκεςθσ: α. Με αχϊριςτα μόρια (προκθματοποίθςθ) β. Με τθν 

ζνωςθ δφο ι περιςςότερων λζξεων -  Διάκριςθ τθσ Λζξθσ από το 
Μόριο(Οι Προκζςεισ είναι λζξεισ - χρθςιμοποιοφνται αυτόνομα ςτθ 
φνταξθ - και όχι μόρια). 

Α.ΙΙ.3.2.Προκζςεισ τθσ Νζασ και τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ  
Α.ΙΙ.3.3. Μόρια, λόγια και λαϊκά 
Α.ΙΙ.3.4. Γραμματικι ταυτότθτα των λζξεων που ενϊνονται (επίκετα, ουςιαςτικά, 

προκζςεισ, επιρριματα, αρικμθτικά) και γραμματικι ταυτότθτα τθσ 
ςφνκετθσ λζξθσ. 

Α.ΙΙ.3.5. Η μορφι των ςφνκετων λζξεων  - το ςυνδετικό φωνιεν  
Α.ΙΙ.3.6.Η ςθμαςία των ςφνκετων λζξεων (παρατακτικά, προςδιοριςτικά, κτθτικά, 

αντικειμενικά) 
Α.ΙΙ.3.7. Σονιςμόσ των ςφνκετων λζξεων 
Α.ΙΙ.3.8.Παραςφνκετεσ λζξεισ 
Α.ΙΙ.3.9. Πολυλεκτικά ςφνκετα 
Α.ΙΙ.3.10.Γνιςια και Καταχρθςτικι φνκεςθ 
Α.ΙΙ.3.11.Οργάνωςθ λζξεων ςε ετυμολογικζσ οικογζνειεσ με βάςθ ζνα κοινό κζμα 

ι μία κοινι ρίηα. Λζξεισ με τθν ίδια παραγωγικι κατάλθξθ ι με το ίδιο αϋ 
και βϋ ςυνκετικό  (ετυμολογικι ςυγγζνεια) 

Α.ΙΙ.3.12. υνϊνυμα - Αντϊνυμα 
Α.ΙΙ.3.13.Ζννοιεσ: φνκεςθ, λαϊκά/ λόγια μόρια, παραςφνκετα, πολυλεκτικά 

ςφνκετα, ετυμολογικζσ οικογζνειεσ λζξεων 
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Α.ΙΙ.4. (Ανα)γνωρίηουν 

και αξιολογοφν τον 
τρόπο με τον οποίο 
ςυγκεκριμζνα  
μορφοςυντακτικά 
φαινόμενα οικοδομοφν 
νοιματα και 
διαμορφϊνουν το φφοσ 

α.  τθσ Αφιγθςθσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β.  τθσ Περιγραφισ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α.ΙΙ.4.1. Μορφοςυντακτικά φαινόμενα που υποςτθρίηουν τουσ κειμενικοφσ  
τφπουσ, ενδεικτικά: 
 
 
 
 
 
 
α.  Αφιγθςθ 
1.  Ριματα 

 Μορφι:  παρεπόμενα (εγκλίςεισ, ςυηυγίεσ, διακζςεισ) 
χθματιςμόσ, εξωτερικά χαρακτθριςτικά (κατάλθξθ, ςυνοδευτικά μόρια) 

 Λειτουργία εγκλίςεων: 
- θμαςιολογικι λειτουργία (ζκφραςθ πραγματικοφ, ενδεχόμενου, 

επικυμθτοφ, προςταγισ κ.ά.) 
- Διαφορετικζσ ςθμαςιολογικζσ λειτουργίεσ των ίδιων εγκλίςεων 

 Μορφι-ςθμαςία διακζςεων: Ενεργθτικι διάκεςθ (Ριματα μεταβατικά ι 
αμετάβατα, αποκετικά ριματα) 

2.Ενεργθτικι και Πακθτικι ςφνταξθ - Ποιθτικό αίτιο 

 Λειτουργία: υγκεκριμζνο είδοσ ςφνταξθσ (ενεργθτικισ/ πακθτικισ), 
ανάλογα με τθ μορφι τθσ αφιγθςθσ 

    3.Ευκφσ και Πλάγιοσ λόγοσ(απλι αναγνϊριςθ) 

 Λειτουργία: Ευκφσ λόγοσ για τθ διιγθςθ των γεγονότων και πλάγιοσ για 
τθ μετάδοςθ λεγομζνων των θρϊων 

β. Περιγραφι 
1. Επίκετα 

 Μορφι:Παρακετικά επικζτων, μετοχϊν  
- χθματιςμόσ: Βακμοί επικζτου, τρόποι ςχθματιςμοφ, καταλιξεισ 
- Ανϊμαλα παρακετικά, ελλειπτικά παρακετικά, επίκετα χωρίσ παρακετικά        
-   Σονιςμόσ: οξφτονα, παροξφτονα, προπαροξφτονα – ουςιαςτικοποιθμζνα 
    επίκετα  
- Ορκογραφία       

 Λειτουργία: 
- Aπόδοςθ χαρακτθριςτικϊν και ιδιοτιτων ςτα ουςιαςτικά (ςαφινεια, 

ακρίβεια κ.ά.) 
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γ. τθσ 

Επιχειρθματολογίασ. 
 
 
 
 

- Ζνδειξθ τθσ υποκειμενικισ ςτάςθσ/πρόκεςθσ του ςυντάκτθ 
- Η ςφγκριςθ και γενικά οι βακμοί των επικζτων ωσ τρόποσ και μζςο 

ακριβοφσ και παραςτατικισ περιγραφισ 
2. Επιρριματα 

 Μορφι:παρακετικά επιρρθμάτων  

 Λειτουργία: 
- Η ςφγκριςθ και γενικά οι βακμοί των επιρρθμάτων  ωσ τρόποσ και μζςο 

περιγραφισ 
- Σα τοπικά  επιρριματα δίνουν τον απαραίτθτο προςανατολιςμό ςτον 

χϊρο, ενϊ άλλα είδθ δίνουν προςωρινζσ ιδιότθτεσ ςτα ουςιαςτικά. 
3. Αντωνυμίεσ   

 Μορφι: προςωπικζσ (διάκριςθ των αδφνατων τφπων από τα άρκρα), 
δεικτικζσ, κτθτικζσ, ερωτθματικζσ, οριςτικζσ, αόριςτεσ, αυτοπακείσ, 
αναφορικζσ  

- Κλίςθ  
- υντακτικόσ ρόλοσ: υποκείμενο, αντικείμενο, κατθγοροφμενο, 

επεξιγθςθ 

 Λειτουργία: 
- υμβάλλουν  ςτθ ςυνοχι του κειμζνου, αντικακιςτϊντασ μια λζξθ ι 

φράςθ που προθγικθκε, με ςκοπό να δϊςει ζμφαςθ ι να 
δθμιουργιςει αντίκεςθ κ.ά. 

- θ επιλογι αϋ, βϋ ι γϋ προςϊπου ενικοφ ι πλθκυντικοφ αρικμοφ ςτισ 
προςωπικζσ και κτθτικζσ αντωνυμίεσ παραπζμπει ςε ςυγκεκριμζνεσ 
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ (φανερϊνει διαφορετικοφσ βακμοφσ 
οικειότθτασ και ιςχφοσ), π.χ. θ χριςθ του γϋ προςϊπου μπορεί να είναι 
ζνασ γλωςςικόσ τρόποσ διατιρθςθσ τθσ κοινωνικισ απόςταςθσ, ενϊ θ 
χριςθ του αϋ πλθκυντικοφ μπορεί να είναι ζνασ γλωςςικόσ τρόποσ 
ςυμβολικισ παραπομπισ ςε οικειότθτα ι αλλθλεγγφθ.    

γ. Επιχειρθματολογία 
1. Ονοματικοί Προςδιοριςμοί 

 Σα ουςιαςτικά προςδιορίηουν ουςιαςτικά 
- Ομοιόπτωτοι (παράκεςθ - επεξιγθςθ): ουςιαςτικά χαρακτθρίηουν άλλα 

ουςιαςτικά, αποδίδοντάσ τουσ ζνα κφριο και γνωςτό χαρακτθριςτικό 
είτε επεξθγοφν το νόθμά τουσ που είναι γενικό και αόριςτο είτε 
δθλϊνουν το μζτρο ι τθν τοπικι ι χρονικι ζκταςθ του ουςιαςτικοφ που 
προςδιορίηουν. 
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δ. των Οδθγιϊν 

- Ετερόπτωτοι (ςε πτϊςθ γενικι ι αιτιατικι) και δθλϊνουν τον κτιτορα, 
τθν ιδιότθτα κ.ά. 

 Σα επίκετα προςδιορίηουν ουςιαςτικά 
Ομοιόπτωτοι 

- Επικετικοί προςδιοριςμοί(επίκετα, αντωνυμίεσ, αρικμθτικά, μετοχζσ, 
επιρριματα με άρκρο κ.ά.) για απόδοςθ μόνιμων ιδιοτιτων 

- Κατθγορθματικοί προςδιοριςμοί (επίκετα, μετοχζσ)για απόδοςθ 
παροδικϊν ιδιοτιτων 

2. Επιρρθματικοί προςδιοριςμοί   
- Μορφι: μονολεκτικοί -περιφραςτικοί   
- Λειτουργία: προςδιορίηουν κυρίωσ τα ριματα, αλλά και τα επίκετα και 

τα ουςιαςτικά που δθλϊνουν ενζργεια. 
- θμαςίεσ (τόποσ, χρόνοσ, τρόποσ κ.ά.) και τρόποι ζκφραςισ τουσ 

(επιρριματα, εμπρόκετοι προςδιοριςμοί, πτωτικοί προςδιοριςμοί, 
δευτερεφουςεσ προτάςεισ, μετοχζσ, κ.ά.) 

- Γενικότερθ λειτουργία προςδιοριςμϊν: ςαφινεια, ακρίβεια, ηωντάνια, 
αμεςότθτα και παραςτατικότθτα 

3. Η Μετοχι  Ενεργθτικισ – Πακθτικισ φωνισ 

 Μορφι – Λειτουργία 
δ. Οδθγίεσ 

1.  Ριματα 
             Εγκλίςεισ: οριςτικι, υποτακτικι, προςτακτικι (ςθμαςία, ςχθματιςμόσ) 
             υηυγίεσ: πρϊτθ  - δεφτερθ  (κλίςθ, ορκογραφία) 

2. Αρικμθτικά: Μορφι - Λειτουργία 
Α.ΙΙ.4.2.  Ζννοιεσ: ριμα, ενεργθτικι – πακθτικι ςφνταξθ, ποιθτικό αίτιο, ευκφσ – 

πλάγιοσ λόγοσ, επίκετα, επιρριματα, βακμοί επικζτου ι παρακετικά, 
κετικόσ, ςυγκριτικόσ, απόλυτοσ /ςχετικόσ υπερκετικόσ, μονολεκτικά, 
περιφραςτικά, αντωνυμίεσ, επικετικοί -  κατθγορθματικοί -
επιρρθματικοί προςδιοριςμοί, ουςιαςτικοποιθμζνθ μετοχι κ.ά. 

 

  
Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν 

τoπροφορικό/γραπτό 
κείμενο και τθν  
αποτελεςματικότθτα   

 

 
A.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ: θ ςυνάφεια Αφιγθςθσ/Περιγραφισ/ 

Επιχειρθματολογίασ/ Οδθγιϊν -  κειμενικοφ είδουσ - ςκοποφ/πρόκεςθσ 
του ομιλθτι/ςυντάκτθ, επάρκεια περιεχομζνου, δομι-οργάνωςθ 
κειμζνου, πλθρότθτα/καταλλθλότθτα λεξιλογίου, ςυνάφεια ςκοποφ – 
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   τθσ ενςωματωμζνθσ ς’  
αυτό 
Αφιγθςθσ/Περιγραφι
σ/Επιχειρθματολογίασ/
Οδθγιϊν, με 
ςυγκεκριμζνα, 
προςωπικά ι δοςμζνα 
κριτιρια. 

φφουσ – επικοινωνιακισ περίςταςθσ – γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν επιλογϊν, 
άρκρωςθ,  ςτοιχεία προφορικότθτασ 

 

 
 
 
 

 
Β.    ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 
 
Β.α. Παράγουν 

προφορικά/ 
    γραπτά 

Αφθγθματικά 
κείμενα, ςε 
ςυγκεκριμζνα 
κειμενικά είδθ, 
ςτα οποία  
ενςωματϊνουν 
και Περιγραφι/ 
Επιχειρθματολο-

γία/ Οδθγίεσ. 
 

 
Β.Ι.  Παράγουν  

προφορικό/γραπτό 
κείμενο Αφιγθςθσ, 
τοποκετϊντασ το  ςε 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό  
πλαίςιο. 

 
Β.Ι.α. Ανάγκθ για επικοινωνία και δράςθ εντόσ ευρφτερων μακθςιακϊν 

εμπειριϊν (ςυμμετοχι ςε ενδοςχολικά/εξωςχολικά δρϊμενα για 
ςκοποφσ ενθμζρωςθσ, διαμαρτυρίασ,  πρόςκλθςθσ κ.ά.) 

Β.Ι.β. Ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ 
 

 

  
Β.Ι.1.  Εγγράφουν ςτον 

κατάλλθλο για τθν 
επικοινωνιακι 
περίςταςθ  κειμενικό 
τφπο/ είδοσ 
προφορικοφ/ γραπτοφ 
λόγου. 

 
Β.Ι.1.1. Κειμενικά είδθ με ςυγκεκριμζνεσ κειμενικζσ λειτουργίεσ που κα 

μποροφςαν να υποςτθρίξουν τθ ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι ανάγκθ,      
ενδεικτικά: Άρκρο, Ομιλία, Δθμοςιογραφικι είδθςθ, Ρεπορτάη, 
Βιογραφικό ςθμείωμα, υνζντευξθ για πρόςλθψθ, Αίτθςθ, 
Ενθμερωτικό φυλλάδιο, Σουριςτικόσ οδθγόσ, Ελεφκερθ υηιτθςθ – 
Διάλογοσ, Πείραμα 

Β.Ι.1.2.Βαςικά χαρακτθριςτικά κειμενικϊν τφπων και κειμενικϊν ειδϊν, 
βλζπε Α.Ι.3.1. – Α.Ι.4.1. 

 
 

 



17 
 

  
Β.Ι.2. Επιλζγουν τισ  
πλθροφορίεσ που κα  
αναπτφξουν  
περιςςότερο, λιγότερο ι 
κα παραλείψουν, ϊςτε 
να εξυπθρετθκεί ο 
ςκοπόσ. 
 

 
Β.Ι.2.1.  κοπόσ, βλζπε Β.Ι.α. – β.   
Β.Ι.2.2. Περιεχόμενο: βαςικζσ  - δευτερεφουςεσ  πλθροφορίεσ /ιδζεσ ςχετικζσ 

με τθν ιδιαίτερθ πτυχι του κζματοσ, όπωσ κακορίςτθκε από τθν 
επικοινωνιακι ανάγκθ. 

Β.Ι.2.3. α. Προςυγγραφικό ςτάδιο: ςχεδιαςμόσ, γζννθςθ ιδεϊν, οργάνωςθ, 
βλζπε Α.Ι.1.1. – Α.ΙΙ.4.1. 

β. υγγραφικό ςτάδιο: καταγραφι - ανάπτυξθ 
 γ. Μεταςυγγραφικό ςτάδιο, βλζπε Α.ΙΙΙ.1.  
 

 

  
Β.Ι.3. Διαμορφϊνουν το 

κατάλλθλο  φφοσ. 
 

 
Β.Ι.3.1.  Υφοσ, βλζπεΑ.Ι.8.3. – 4.  

 

  
Β.Ι.4. Χρθςιμοποιοφν το 

κατάλλθλο κεματικό 
λεξιλόγιο ι και εξειδι-
κευμζνθ ορολογία. 

 

 
Β.Ι.4.1.Θεματικό Λεξιλόγιο ι και εξειδικευμζνθ ορολογία 

 

  
Β.ΙΙ. Οργανϊνουν τον 

προφορικό/γραπτό 
τουσ λόγο ςε επίπεδο 
κειμζνου, 
παραγράφου, 
πρόταςθσ, λζξθσ.  

 

  

  
Β.ΙΙ.1. Ακολουκοφν τθν 

κατάλλθλθ δομι ςε 
επίπεδο κειμζνου/ 
παραγράφου, 
ανάλογα με τον 
κειμενικό τφπο/είδοσ. 

 

 
Β.ΙΙ.1.1.Οργανωτικά πρότυπα Αφιγθςθσ/Περιγραφισ/Επιχειρθματολογίασ/ 

Οδθγιϊν – Εξωτερικά και Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπεΑ.ΙΙ.1.1. 
– 5.  

Β.ΙΙ.1.2. Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου 
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Β.ΙΙ.2. Αξιοποιοφν τα  
κατάλλθλα 
γλωςςικά/μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία, ϊςτε να 
δθμιουργιςουν μια 
ςαφι, παραςτατικι 
Αφιγθςθ, με 
ενςωματωμζνθ 
Περιγραφι/Επιχειρθμα
τολογία/Οδθγίεσ. 

 

 
Β.ΙΙ.2.1. Εκφραςτικά μζςα - Γλωςςικά/μθ γλωςςικά ςτοιχεία – Αφιγθςθσ/ 
Περιγραφισ/Επιχειρθματολογίασ/Οδθγιϊν, βλζπε Α.ΙΙ.2.1. – 4.  
Β.ΙΙ.2.2. Γραμματικοςυντακτικζσ επιλογζσ 

Αφιγθςθσ/Περιγραφισ/Επιχειρθματολογίασ/Οδθγιϊν, βλζπεΑ.ΙΙ.4.1.  
 

 

  
Β.ΙΙΙ.  Κρίνουν, 

αξιολογοφν και 
βελτιϊνουν το 
προφορικό/γραπτό 
κείμενο που 
παριγαγαν, με 
ςυγκεκριμζνα, 
προςωπικά ι δοςμζνα 
κριτιρια. 

 

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ κειμζνου, βλζπε Α.ΙΙΙ.1 
Β.ΙΙΙ.2. Ο ρόλοσ τθσ Περιγραφισ/Επιχειρθματολογίασ/Οδθγιϊν ςε 

αφθγθματικό κείμενο. 
 

 
Σεχνικι τθσ ςυλλογικισ 
επαναδιατφπωςθσ και 
κατάλθξθ ςε βελτιωμζνο 
κείμενο με βάςθ τουσ 
άξονεσ αξιολόγθςθσ 
Α.ΙΙΙ.1. 

 
Β.β. Διακρίνουν ςε 

προφορικό/γραπ
τό κείμενο τισ 
βαςικζσ 
πλθροφορίεσ και 
τισ αποδίδουν ςε 
ςυνεχι λόγο 
(περίλθψθ) 

 
 

 
B.IV.1. Περίλθψθ  
               Διπλι διαδικαςία:  
               α. ανάγνωςθ - κατανόθςθ  
               β. πφκνωςθ - ςφνκεςθ - αναδιάταξθ πλθροφοριϊν 

 Βιματα τθσ περίλθψθσ: Ανάγνωςθ κειμζνου, εντοπιςμόσ και 
υπογράμμιςθ κφριων ςθμείων, ςχεδιαςμόσ 

 Σρόποι περίλθψθσ:  
- υνοπτικι: Βαςικά ςτοιχεία οι κεματικζσ προτάςεισ των παραγράφων 
και οι ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ  

- Εκτενισ: Βαςικά ςτοιχεία τα κεματικά κζντρα των παραγράφων - 
πλαγιότιτλοι ι των ευρφτερων νοθματικϊν ενοτιτων του κειμζνου 

 Δομι - Οργάνωςθ Περίλθψθσ 
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- Γραμμικότθτα:  θ περίλθψθ παρακολουκεί και αναπαράγει το ςχζδιο 
οργάνωςθσ του αρχικοφ κειμζνου, ακολουκϊντασ τθ ςειρά διάταξθσ 
των   
κεματικϊν ςτοιχείων που επιλζγει να παρουςιάςει. 

- υνοχι:  Επιτυγχάνεται με: 
α. τθ διλωςθ των γλωςςικϊν πράξεων του ςυγγραφζα του αρχικοφ 

κειμζνου, ενδεικτικά: ο ςυγγραφζασ αναφζρει, υποςτθρίηει, 
εξετάηει, προτείνει, εξθγεί, εκτιμά, περιγράφει, απαρικμεί, 
υπογραμμίηει, ςυμπεραίνει, προςπερνά βιαςτικά 

β. τθ χριςθ διαρκρωτικϊν λζξεων 

 Υφοσ: Συπικό/επίςθμο φφοσ 

 Γλωςςικά χαρακτθριςτικά: Ακρίβεια των λεξικϊν επιλογϊν, εναλλαγι 
απλϊν και ςφνκετων ςυντακτικϊν δομϊν, φροντίδα για τθ ςτίξθ, τθν 
παραγραφοποίθςθ κ.ά.    
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ:  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες να είναι 
σε θέση να: 
                                  

 
Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες να είναι σε 
θέση να: 

 
Διδακτέα: Γνώσεις, Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος 

σκέψης, Στάσεις/Αξίες 

Δεν αντιστοιχούν σε 
κάθε δείκτη‐ 

αναφέρονται μόνο 
σε καινοτόμες 
προτάσεις.   

 
Α.  Κατανοούν 
προφορικά/γρα 
πτά κείμενα 
Επιχειρηματολογί
ας, σε ποικίλα 
κειμενικά είδη, 
στα οποία 
(συν)υπάρχουν 
Αφήγηση/ 
Περιγραφή ως 
μέσα πειθούς/ 
Οδηγίες.  

 
Α.Ι.  Κατανοούν το 
περιεχόμενο 
προφορικού/γραπτού 
κειμένου, τοποθετώντας 
το στο επικοινωνιακό 
και κοινωνιοπολιτισμικό 
του πλαίσιο. 
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A.Ι.1.  Ακροάζονται / 
Διαβάζουν σιωπηρά ή 
μεγαλόφωνα, με 
ευχέρεια και 
εκφραστικότητα. 

 
Α.Ι.1.1.  Ενεργητική ακρόαση, ανάλογα με το κειμενικό είδος (π.χ. τήρηση  

σημειώσεων) 
Α.Ι.1.2.  Άρθρωση φθόγγων,  λέξεων, φράσεων και τονισμός 
Α.Ι.1.3.  Παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό 

είδος, βλέπε Α.Ι.7.5. 
Α.Ι.1.4.  Στοιχεία προφορικότητας: επανεκκίνηση με επαναδιατύπωση, 

διακοπές, επικαλύψεις, χασμωδίες, στερεότυπες εκφράσεις κ.ά. 
Α.Ι.1.5.  Η γνώση της σημασίας των λέξεων ως βοηθητικό στοιχείο για 

αναγνωστική ευχέρεια 
Α.Ι.1.6.  Λειτουργία των σημείων στίξης 
Α.Ι.1.7.  Τόνος, ένταση, διακύμανση φωνής, ρυθμός ανάγνωσης , ανάλογα με το 

κειμενικό είδος 
Α.Ι.1.8.  «Ανάγνωση»  πολυτροπικού/ασυνεχούς κειμένου (χάρτες, εικόνες, 

γελοιογραφίες κ.ά.) 
Α.Ι.1.9.  Πιθανός σκοπός ακρόασης/ανάγνωσης: ενημέρωση, ψυχαγωγία κ.ά. 
 

 

 
Α.Ι.2.  Επισημαίνουν το 
γενικό θέμα του 
κειμένου,  

   διασυνδέοντας  
κειμενικά και 
εξωκειμενικά στοιχεία. 

 
Α.Ι.2.1. Τοποθέτηση της συγκεκριμένης πτυχής του θέματος του κειμένου στην 

ευρύτερη θεματολογία που ανήκει, ενδεικτικά: Ελληνική Γλώσσα και 
Γλώσσες του κόσμου, Ελλάδα – Κύπρος – Αλύτρωτος Ελληνισμός,   

                Ρατσισμός, Ειρήνη – Πόλεμος, Οικουμενικές Αξίες – Εθελοντισμός – 
Ενεργός πολίτης, Ενωμένη Ευρώπη – Ευρωπαίος πολίτης, Τέχνη ‐ 
Θέατρο, Επικαιρότητα 

Α.Ι.2.2.  Κειμενικά στοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδος, ενδεικτικά:  
      Τίτλος:  κυριολεκτικός, μεταφορικός, συμβολικός  
 Υπότιτλος: συμπλήρωση/διασαφήνιση του τίτλου 
 Μη γλωσσικά στοιχεία, βλέπε Α.Ι.7.1. ‐ 5. 

Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά στοιχεία, βλέπε Α.Ι.5.2. ‐ 3. 
 

 

 
Α.Ι.3. (Ανα)γνωρίζουν τα 
χαρακτηριστικά των 
κειμενικών τύπων σε:  

α.  κείμενα 
Επιχειρηματολογίας, στα 
οποία υποστηρίζονται ή 

 
Α.Ι.3.1.  Βασικά χαρακτηριστικά των κειμενικών τύπων, ενδεικτικά: 

  

         α.   Επιχειρηματολογία 
 Είδος λόγου που συνδέεται με τη λογική επεξεργασία της 

πραγματικότητας (πειθώ). Επιστρατεύεται για να προωθηθεί η αποδοχή  
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ανασκευάζονται 
συγκεκριμένες θέσεις/ 
απόψεις για διάφορα 
θέματα. 

β.  κείμενα 
Επιχειρηματολογίας, στα 
οποία ενσωματώνονται 
περιγραφές/αφηγήσεις 
ως μέσα πειθούς.  

γ.  κείμενα στα οποία 
δίνονται οδηγίες/ 
πληροφορίες για 
ποικίλα θέματα της 
καθημερινής ζωής.  

 

μιας θέσης ως αληθούς/ψευδούς ή η αξιολόγηση μιας πεποίθησης ως 
επιθυμητής/ ανεπιθύμητης. 

 Τρόποι και μέσα πειθούς, βλέπε Α.Ι.6.5.         
   

         β.   Περιγραφή/Αφήγηση στην Επιχειρηματολογία 
 Ο ρόλος της περιγραφής/αφήγησης σε επιχειρηματολογικά κείμενα:  

λειτουργεί ως μέσο πειθούς (επίκληση στο συναίσθημα) 
     
                     
          γ.  Οδηγίες 

  Είδος λόγου που καλύπτει ανάγκες της καθημερινής ζωής  (χρηστικά ‐  
πληροφοριακά κείμενα, π.χ. Ανακοίνωση, Πρόσκληση, Πρόγραμμα). 

Α.Ι.3.2.  Έννοιες: επιχειρηματολογία, τρόποι και μέσα πειθούς κ.ά. 
 

 
Α.Ι.4.  (Ανα)γνωρίζουν τα 
βασικά χαρακτηριστικά 
προφορικών/γραπτών 
κειμενικών ειδών και 
κατανοούν τη 
λειτουργία τους στην 
επικοινωνία. 

 

 
Α.Ι.4.1.   Βασικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων κειμενικών ειδών, ενδεικτικά: 
          1.   Άρθρο 

  Άρθρα γενικού ενδιαφέροντος – πολιτικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά κ.ά., 
σε εφημερίδες/περιοδικά, έντυπα ή ηλεκτρονικά  

 Βασικά χαρακτηριστικά: επίκαιρος χαρακτήρας, δεν έχει προσωπικό ‐ 
οικείο τόνο, περιορισμένης έκτασης, διαφοροποιείται από τη 
λογοτεχνία 

          2.   Ομιλία  
    Προτάσεις/ανακοινώσεις σχετικά με συγκεκριμένο ζήτημα – όλα τα είδη 

ακροατηρίων 
   Βασικά χαρακτηριστικά: φυσικότητα ‐ αμεσότητα, στοιχεία 

προφορικότητας 
          3.   Επιστολή (φιλική/ επίσημη) 

    Είδη επίσημης επιστολής: κοινωνικού/επαγγελματικού περιεχομένου,       
σε συγκεκριμένη Αρχή, Ανοικτή επιστολή 

    Βασικά χαρακτηριστικά: δημόσιος χαρακτήρας με συγκεκριμένο ή μη 
αποδέκτη, αμεσότητα ‐ φυσικότητα 

          4.   Κειμενικά είδη Οδηγιών (π.χ. Ανακοίνωση, Πρόσκληση, Πρόγραμμα, 
Διαφήμιση) 

 Βασικά χαρακτηριστικά: πληροφοριακός, ουδέτερος ‐ τυπικός 
χαρακτήρας, περιορισμένη έκταση, σαφήνεια – ακρίβεια
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          5.   Δομημένη συζήτηση –  «Αγώνες Λόγου» 

 Βασικά χαρακτηριστικά: επίσημος ‐ τυπικός χαρακτήρας, αμφιλεγόμενο 
θέμα ‐ διαμετρικά αντίθετες απόψεις, επιχειρήματα και 
αντεπιχειρήματα, ενεργητική ακρόαση (καλός ακροατής ‐ καλός 
(συν)ομιλητής), καθορισμός ‐ τήρηση κανόνων, ισοτιμία 
συμμετεχόντων, ειλικρίνεια, σεβασμός στον συνομιλητή και την 
αντίθετη άποψη, ηρεμία, αυτοκυριαρχία, εστίαση στο θέμα 

 
 
Α.Ι.5. Εντοπίζουν το 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτισμικό 
πλαίσιο και 
επισημαίνουν 
πληροφορίες που έχουν 
σχέση με την 
ιστορικότητα του 
κειμένου. 

 
Α.Ι.5.1.  Κειμενικό είδος – βασικά χαρακτηριστικά, βλέπε Α.Ι.4.1. 
Α.Ι.5.2.  Επικοινωνιακό πλαίσιο 

 Παράγοντες επικοινωνίας: πομπός ‐ δέκτης, μήνυμα, μέσο, 
επικοινωνιακή περίσταση, συνθήκες επικοινωνίας, πολιτισμικές σχέσεις 

 Σχέση συνομιλητών/πομπού ‐ δέκτη: 
‐ Άξονας ισοτιμίας ‐ αλληλεγγύης: καθημερινή, άτυπη συνομιλία μεταξύ  
     οικείων ή φίλων (αυθόρμητος λόγος) 
‐ Άξονας εξουσίας ‐ ανοικειότητα συνομιλητών  εξαιτίας κοινωνικής 

απόστασης: σοβαρή, τυπική συνομιλία (προσχεδιασμένος ‐ τυπικός 
λόγος)  

 Διάδραση πομπού ‐ δέκτη 
 Α.Ι.5.3.  Ιστορικότητα του κειμένου: πληροφορίες για τον δημιουργό, το  

ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό πλαίσιο 
δημιουργίας του, πραγματολογικές αναφορές για τον χώρο και τον 
χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται το κείμενο.   

  

 

 
Α.Ι.6.  Εντοπίζουν τις 
πληροφορίες, τις 
αξιολογούν και 
προσλαμβάνουν το 
κεντρικό νόημα, 
εφαρμόζοντας και 
στρατηγικές κατανόησης 
κειμένου και 
συνειδητοποιούν την 
αξία της  

 
Α.Ι.6.1.  Στρατηγικές κατανόησης για διάκριση βασικών ‐ δευτερευουσών 

πληροφοριών, ενδεικτικά: 
 Σημειώσεις, υπογραμμίσεις (κατά τη διάρκεια της ενεργητικής 

ακρόασης)  
 Πολλαπλές ακροάσεις/αναγνώσεις (σιωπηρή/ μεγαλόφωνη ανάγνωση, 

επιλεκτική/ δεύτερη ακρόαση/ανάγνωση κ.ά.) 
 Ερωτήσεις ανοικτού/κλειστού τύπου 
 Προφορική αναδιήγηση  περιεχομένου 
 Εννοιολογικοί χάρτες και νοητικές εικόνες (παραδείγματα ‐ δημιουργία) 
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   αντικειμενικής 
τεκμηρίωσης θέσης/ 
άποψης. 

 
Α.Ι.6.2.  Σημεία εστίασης στη διάκριση βασικών  ‐ δευτερευουσών 

πληροφοριών, ενδεικτικά: 
 Κειμενικοί τύποι που πιθανόν να (συν)υπάρχουν στο κείμενο.  
 Θεματικό λεξιλόγιο ή/και εξειδικευμένη ορολογία, λέξεις /φράσεις ‐

κλειδιά   
 Νοηματικές ενότητες, θεματικοί άξονες ενοτήτων, τίτλοι ενοτήτων 
 Παράγραφοι κάθε ενότητας, θεματικά κέντρα παραγράφων, δομικά 

στοιχεία παραγράφων, πλαγιότιτλοι 
Α.Ι.6.3.  Στρατηγικές  για γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου, ενδεικτικά:  

 Συμφραζόμενα 
 Ετυμολογία 
 Συνώνυμα – Αντώνυμα 
 Λίστες λέξεων (επιλογή της σωστής λέξης από ομάδα λέξεων) 
 Χρήση λεξικών  

Α.Ι.6.4.  Σχέση  πληροφοριών με στόχο την αποτίμηση του κεντρικού νοήματος    
(συμφωνία/ αντιφατικότητα, τεκμηρίωση, αιτιολόγηση, αποδεκτικότητα) 

Α.Ι.6.5.  Τρόποι και μέσα πειθούς, ενδεικτικά:  
  Επίκληση στη λογική (επιχειρήματα, τεκμήρια κ.ά.)  
 Επίκληση στο συναίσθημα (αφήγηση/περιγραφή γεγονότων/    

καταστάσεων κ.ά.)  
  Επίκληση στην αυθεντία (ρήσεις προσωπικοτήτων, αποφθέγματα κ.ά.)  
 Επίκληση στο ήθος του ομιλητή/συντάκτη (προβολή των αρετών του)  
 Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου (προβολή των αρνητικών στοιχείων 

της προσωπικότητας του αντιπάλου) 
Α.Ι.6.6.  Ορισμός, δομή, ορθότητα, εγκυρότητα  επιχειρήματος και άλλου 

αποδεικτικού υλικού 
Α.Ι.6.7.  Διασύνδεση ‐ Διαφοροποίηση εννοιών: γεγονός, σχόλιο, άποψη, 

επιχείρημα 
Α.Ι.6.8.  Πληροφορίες χρήσιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες (κείμενα Οδηγιών) 
Α.Ι.6.9.   Έννοιες: επιχείρημα, oρθότητα, εγκυρότητa, εννοιολογικός χάρτης, 

νοητική εικόνα κ.ά. 
 

   
Α.Ι.7.  Αξιοποιούν τα μη 
γλωσσικά στοιχεία, για 
να προσλάβουν το  

 
Α.Ι.7.1.  Πολυτροπικότητα – οπτικοποίηση κειμένου, ενδεικτικά: εικόνες, 

φωτογραφίες, σχέδια, σχήματα,  ποικίλα γραφήματα και το 
πληροφοριακό/ συναισθηματικό/ιδεολογικό τους φορτίο, αλλά και  
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   κεντρικό νόημα του 
κειμένου.  

 
                αριθμοί, βέλη, σημεία (bullets), για ενίσχυση της λειτουργικότητας του 

κειμένου.  
Α.Ι.7.2.  Μουσική, ηχητικά εφέ κ.ά.  
Α.Ι.7.3.  Χρώματα, μέγεθος και είδος της γραμματοσειράς  
Α.Ι.7.4.  Διάταξη και σχέση γλωσσικών και μη γλωσσικών στοιχείων στον χώρο 
Α.Ι.7.5.  Μη γλωσσικά στοιχεία 

 Παραγλωσσικά: επιτονισμός ‐ διακύμανση της φωνής και χρωματισμός 
της ‐ παύσεις, προφορά, ένταση, ρυθμός στον λόγο (χωρίς παύσεις, 
επαναλήψεις, χασμωδίες)  

 Εξωγλωσσικά: χειρονομίες, κινήσεις, στάση του σώματος, βηματισμός,  
έκφραση του προσώπου, βλέμμα, μορφασμοί   

Α.Ι.7.6.  Έννοιες: πολυτροπικότητα, πρώτο πλάνο, φόντο, επιτονισμός κ.ά. 
 

 
Α.Ι.8.  Εξάγουν 
συμπεράσματα για το 
κεντρικό νόημα του 
κειμένου, με αναφορά 
στον σκοπό και το ύφος. 

 
 
 
 

 
Α.Ι.8.1.  Σκοπός, ενδεικτικά: πληροφόρηση, διαμαρτυρία, πειθώ (να οδηγηθεί ο  
              αναγνώστης σε ορισμένη ενέργεια, συμπεριφορά ή αντίληψη)  
Α.Ι.8.2.  Μέσα ανίχνευσης του σκοπού: ο τίτλος, ο τόπος και ο χρόνος, το μέσο 

δημοσίευσης, η άποψη που υποστηρίζεται/ εκφράζεται, το λεξιλόγιο, η 
σύνταξη, το ύφος,  τα εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία, 
πιθανές ρητές δηλώσεις στο κείμενο 

Α.Ι.8.3.  Προθετικότητα (συν)ομιλητών, κοινωνική ταυτότητά τους με βάση το 
περιεχόμενο, τις γραμματικές και λεξιλογικές επιλογές τους 

Α.Ι.8.4.  Ύφος και κειμενικό είδος, σχέση επικοινωνούντων, θέμα, περίσταση 
επικοινωνίας 

Α.Ι.8.5.  Τρόποι ανίχνευσης  του ύφους: λεξιλόγιο, σχήματα λόγου, σύνταξη, 
εγκλίσεις, χρήση συγκεκριμένου ρηματικού προσώπου, μη γλωσσικές 
επιλογές 

Α.Ι.8.6.  Γενικές διαπιστώσεις που προκύπτουν με συσχέτιση: 
 Στοιχείων του κειμένου μεταξύ τους 
 Ύφους, σκοπού, θέματος, επικοινωνιακού πλαισίου 

Α.Ι.8.7.  Έννοιες: ύφος, τυπικό, ουδέτερο, προθετικότητα κ.ά. 
 

 

   
Α.Ι.9.  Αναπτύσσουν 
προσωπική/κριτική 
τοποθέτηση επί των  

 
Α.Ι.9.1.  Θέσεις – αντιθέσεις  που προβάλλονται ή υπονοούνται στο κείμενο ή 

σε συνεξεταζόμενα (πολυφωνικά) κείμενα 
Α.Ι.9.2.  Θέσεις – αντιθέσεις  κειμένου – ακροατή/αναγνώστη – προσωπική  

 
Ελεύθερη 
διερεύνηση, 
ενδεικτικά: 
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   απόψεων (θέσεων και 
αντιθέσεων) που 
προβάλλονται ή 
υπονοούνται στο 
κείμενο και καλλιεργούν 
κριτική/δημιουργική 
σκέψη. 

 

 
               ερμηνεία ακροατή/αναγνώστη 
Α.Ι.9.3.  Οπτική γωνία – προθετικότητα ομιλητή/συντάκτη 

διαθεματική εργασία, 
μελέτη βιβλιοθήκης, 
εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, 
συνεντεύξεις, χρήση 
ΤΠΕ 

 
Α.ΙΙ.  Κατανοούν τη μορφή 
προφορικού/ γραπτού 
κειμένου μέσα από την 
οργάνωση του λόγου σε 
επίπεδο κειμένου, 
παραγράφου, πρότασης, 
λέξης. 

 

   

 
Α.ΙΙ.1.  (Ανα)γνωρίζουν και 
κατανοούν τη δομή του 
κειμένου, ανάλογα με το 
κειμενικό είδος 

 
α. στην  

Επιχειρηματολογία 
 
 
 
 
 
β. στην Αφήγηση  
 
 
 
 
 
 

 
A.ΙΙ.1.1.  Εξωτερικά δομικά στοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδος, ενδεικτικά:  

 Κείμενο: Πρόλογος, κύριο θέμα, επίλογος  
   Παράγραφος: Θεματική περίοδος, λεπτομέρειες, κατακλείδα  

Α.ΙΙ.1.2.  Οργανωτικά πρότυπα ‐ εξωτερικά δομικά στοιχεία κειμενικών τύπων, 
ενδεικτικά:       

           α.  Επιχειρηματολογία  
 Εισαγωγή (θέση/άποψη για κάποιο θέμα) 
 Δεδομένα (χρήση επιχειρημάτων και τεκμηρίων για τη στήριξη της 

θέσης) 
 Ανασκευή (αντικρούονται οι αντίθετες θέσεις – αντεπιχειρήματα) 
 Κατάληξη (τελική θέση – συμπέρασμα – προϋποθέσεις – συνθήκες για 

να ισχύσει η θέση αυτή. Αναδιατύπωση/επανάληψη άποψης)  
           β.  Αφήγηση  

 Πρόλογος: Προσανατολισμός (το γεγονός, ο χώρος και ο χρόνος, οι 
ήρωες, περιγραφή αρχικής κατάστασης και ο σκοπός/λόγος της 
αφήγησης) 

 Κύριο θέμα: περιπέτεια – δράση (α. η έναρξη της αφήγησης:  
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γ. στην Περιγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
δ. στις Οδηγίες 

γεγονός  ‐ αφορμή  έναρξης β. η εξέλιξη: σειρά εξέλιξης των  γεγονότων 
και η σχέση μεταξύ τους, εξωτερική και εσωτερική αντίδραση των 
ηρώων,  το αποτέλεσμα γ. η κατάληξη της ιστορίας) 

    Επίλογος: το επιμύθιο (κριτική τοποθέτηση αφηγητή για το νόημα της 
ιστορίας) 

            γ.  Περιγραφή 
  Χωρική ακολουθία:  περιγραφή στον πραγματικό χώρο, ακολουθεί 

πορεία από το γενικό στο ειδικό, από μέσα προς τα έξω, από πάνω 
προς τα κάτω ή το αντίστροφο, με βάση ένα σταθερό σημείο 
περιγραφής  ή από ένα σημείο προς ένα τέρμα. 

 Λογική ακολουθία:  περιγραφή στον συμβολικό χώρο, ακολουθεί 
πορεία από τα πρωτεύοντα στα δευτερεύοντα ή το αντίστροφο και από 
τα απλά στα σύνθετα ή το αντίστροφο.  

 Χρονική ακολουθία:  περιγραφή του ίδιου αντικειμένου σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους. Εστίαση στα χαρακτηριστικά  κάθε 
«σημείου»  και απόδοση των απαραίτητων πληροφοριών (π.χ. 
διαστάσεις, χρώματα, τι απεικονίζει, τι συμβολίζει)                     

            δ.  Οδηγίες 
 Ευέλικτη παρουσίαση οδηγιών σε μη συνεχή λόγο, π.χ.  χωρίς   

εισαγωγική ή καταληκτική αναφορά 
•  Απόδοση οδηγιών σε λίστα κ.ά. 

Α.ΙΙ.1.3.   Οργανωτικά πρότυπα – εξωτερικά δομικά στοιχεία κειμενικών ειδών, 
ενδεικτικά:  

            1.  Επιστολή 
 Χωροχρονικό πλαίσιο, προσφώνηση, πρόλογος (αφορμή ‐ θέμα ‐ 

σκοπός), κύριο μέρος, επίλογος, επιφώνηση, υπογραφή 
            2.   Άρθρο 

  Πρόλογος: εκτίθεται το θέμα ή η προβληματική του. 
  Κύριο μέρος: παράθεση επαρκούς υποστηρικτικού υλικού για σκοπούς 

διασαφήνισης της κύριας ιδέας και τεκμηρίωσης/ανασκευής θέσης 
  Επίλογος: συμπυκνωμένη θεώρηση των θέσεων του κύριου θέματος 

            3.  Ομιλία 
 Προσφώνηση: εισαγωγικός χαιρετισμός (εθιμοτυπική κατάταξη) 
 Πρόλογος/Εισαγωγή: παρουσίαση του θέματος 
 Κύριο μέρος: αφήγηση ‐ βεβαίωση ‐ τεκμηρίωση ‐ ανασκευή 
 Επίλογος: περιεκτική ανακεφαλαίωση 

 



9 
 

 
 Επιφώνηση: καταληκτικός χαιρετισμός 

Α.ΙΙ.1.4.  Εσωτερικά δομικά στοιχεία, ανάλογα με τον κειμενικό τύπο, 
ενδεικτικά: Λογική, χωρική, χρονική σειρά, αλληλουχία, ενότητα,  
συνοχή και συνεκτικότητα. Η συνοχή επιτυγχάνεται κυρίως με: 

 Συνδετικές λέξεις/φράσεις οι οποίες δηλώνουν: 
‐ ανάλογη σημασία: επίσης, συνεπώς, φυσικά, βέβαια κ.ά. 
‐ πιθανότητα: μπορεί, ενδέχεται, είναι δυνατόν, πιστεύω, υποθέτω κ.ά. 
‐ δεοντολογία: πρέπει, χρειάζεται, επιτρέπεται, κρίνεται απαραίτητο κ.ά. 
‐ αίτιο – αποτέλεσμα, όρο – προϋπόθεση, αντίθεση – εναντίωση, 

επεξήγηση, έμφαση κ.ά. 
 Αιτιολογικούς συνδέσμους (επειδή, αφού, εξαιτίας, καθώς κ.ά.), οι 

οποίοι φανερώνουν την αιτιολογική σχέση των γεγονότων  
 Χρονικά επιρρήματα (αρχικά, ύστερα κ.ά.), τα οποία δείχνουν τη 

χρονική σειρά‐συνάφεια των γεγονότων 
 Εμπρόθετα σύνολα (π.χ. κατά τη διάρκεια, μετά από κ.ά.) 

Α.ΙΙ.1.5.  Έννοιες: διαρθρωτικές – συνδετικές λέξεις, ρεαλιστική αφήγηση, 
συνοχή, συνεκτικότητα κ.ά. 
 

   
Α.ΙΙ.2.  (Ανα)γνωρίζουν  
και αξιολογούν τα 
εκφραστικά μέσα και 
άλλα γλωσσικά στοιχεία 
στην ανάδειξη του 
αντικειμένου 

α. της Επιχειρηματολογίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α.ΙΙ.2.1.  Γλωσσικά στοιχεία των κειμενικών τύπων,  ενδεικτικά: 
 
 
 
 
 
            α.  Επιχειρηματολογία 

 Χρήση διανοητικών ρημάτων (νομίζω, θεωρώ, πιστεύω κ.ά.), για τη 
διατύπωση απόψεων 

 Παθητική σύνταξη για πύκνωση των πληροφοριών και προβολή  τους 
ως πιο αντικειμενικών 

 Χρήση ρηματικών προσώπων α΄ ενικού και α΄ πληθυντικού  για 
οικειότητα ανάμεσα στον ομιλητή/συντάκτη και τον δέκτη 

 Κυριολεκτική χρήση της Γλώσσας (αποφυγή πολυσημίας ‐ ακριβής 
χρήση εννοιών – κλειδιών) 

 Υποταγμένος Λόγος (μακροπερίοδος λόγος – πυκνή υπόταξη, 
κυριαρχία οριστικής έγκλισης και σημαντική παρουσία δυνητικών  
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β. της Αφήγησης 
 
 
 
 
 
γ. της Περιγραφής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ. των Οδηγιών 

 
εγκλίσεων) 

 Χρήση ονοματικών και όχι ρηματικών φράσεων (ονοματοποίηση) με  
σκοπό την πύκνωση των πληροφοριών και την παρουσίασή τους ως πιο 

     αντικειμενικών 
           β.    Αφήγηση 

 Ευθύς λόγος σε α΄ ρηματικό πρόσωπο, σε χρόνο Ενεστώτα (τα       
διαλογικά μέρη και η απόδοση σκέψεων ή συναισθημάτων σε 
εσωτερικό μονόλογο) 

  Πλάγιος λόγος και γ΄ ρηματικό πρόσωπο σε παρελθοντικό χρόνο 
(πιστή απόδοση σκέψεων, διαθέσεων ή συναισθημάτων) 

            γ.  Περιγραφή   
 Υποκειμενική περιγραφή: χρήση της ενεργητικής σύνταξης, του α΄ 

ρηματικού προσώπου, μεταφορική/ ποιητική χρήση της γλώσσας, 
συχνή χρήση επιθέτων, έκφραση προσωπικών κρίσεων και 
συναισθημάτων (σκοπός η συγκίνηση, η πρόκληση συμπάθειας) 

 Αντικειμενική περιγραφή: χρήση της παθητικής σύνταξης, του γ΄ 
ρηματικού  προσώπου, κυριολεκτική χρήση της γλώσσας, απουσία 
σχολίων, διατύπωσης γνώμης ή  έκφρασης συναισθημάτων (σε τυπικά 
νομικά και επιστημονικά κείμενα έχουμε συνήθως παρατακτική 
σύνταξη και κυρίαρχη θέση του ουσιαστικού, ενώ σπανίζουν τα 
επίθετα)  

            δ.  Οδηγίες 
   παρατακτικός, μικροπερίοδος λόγος (λιτός, γοργός, κοφτός) 
   επιγραμματικές ‐ τυποποιημένες φράσεις 
   χρήση αριθμητικών  
   κυριολεκτική χρήση του λόγου 

Α.ΙΙ.2.2.  Εκφραστικά μέσα, ενδεικτικά: ρητορικά ερωτήματα, παραλληλισμός, 
παράφραση (σχήματα λόγου που έχουν σχέση με την αλλαγή στη 
συνήθη σειρά των όρων της πρότασης), σχήμα της αντίθεσης (για 
παραστατικότητα, έμφαση, ζωντάνια, αμεσότητα) 

Α.ΙΙ.2.3.  Γλωσσικά χαρακτηριστικά του Προφορικού Λόγου 
• Μορφοσυντακτικά στοιχεία:  

            1.  Απλές συντακτικές δομές 
‐ Συντακτικά ατελείς φράσεις ή ακολουθίες ανολοκλήρωτων φράσεων 
‐ Συχνή χρήση παρατακτικής και ασύνδετης συμπαράθεσης προτάσεων  
‐ Ελλειπτικός λόγος  
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            2.  Περιορισμένη χρήση επιθέτων  

• Άλλα γλωσσικά χαρακτηριστικά:  
‐ Επανεκκίνηση προτάσεων με επαναδιατύπωση για βελτίωση του λόγου
‐ Συχνή χρήση γενικευτικών όρων (π.χ. πράγμα, μέρος, κάτι, διάφορα)      
   και «πραγματολογικών μορίων» (π.χ. λίγο, λιγάκι, ας πούμε, έτσι, που 
λένε, ξέρω ’γω…, εε…, αα…) 

‐ Ρητορικές ερωτήσεις 
‐ Σταθερές εκφράσεις που επιτρέπουν στον ομιλητή να εισαγάγει την 
άποψή του, να συνεχίσει ή να αλλάξει το θέμα, να συνδέσει τις 
προτάσεις. Αυτές ποικίλλουν ανάλογα με την περίσταση, το ύφος και 
την οικειότητα με τον συνομιλητή. 

‐ «Γλώσσα διαπραγμάτευσης» στα πλαίσια της διάδρασης συνομιλητών, 
πομπού ‐ δέκτη, ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση (π.χ.  

   «Συγγνώμη.», «Μπορείτε να το επαναλάβετε;», «Δεν το κατάλαβα 
αυτό.») 

Α.ΙΙ.2.4.   Έννοιες: ρητορικές ερωτήσεις, παραλληλισμός, παράφραση, «γλώσσα 
διαπραγμάτευσης» κ.ά. 

 
   

Α.ΙΙ.3. Κατανοούν τη 
σημασία των λέξεων 
μέσα από τις 
σημασιολογικές τους 
σχέσεις και μέσα από  
τους μηχανισμούς  

   δημιουργίας λέξεων, 
τόσο στην ελληνική όσο 
και σε ξένες γλώσσες, με 

   τη χρήση λεκτικών  
   συστατικών της Αρχαίας 
Ελληνικής. 

 

 
Α.ΙΙ.3.1.  Συνωνυμία – αντωνυμία, υπωνυμία ‐ υπερωνυμία, ομωνυμία ‐ 

παρωνυμία, μετωνυμία, ομοηχία, πολυσημία 
Α.ΙΙ.3.2.   Λεκτικά συστατικά της Αρχαίας Ελληνικής στη δημιουργία λέξεων 

τόσο της ελληνικής όσο  και ξένων γλωσσών (ρίζες, προθήματα, 
καταλήξεις), ενδεικτικά:  ‐ανθρωπ‐ = ‐anthrop‐,   ‐δημο‐ = ‐dem‐, ‐φιλο‐ 
= ‐philo‐ = ‐phil‐, α‐(αν‐) =  a‐, an‐, μικρο‐ = micro‐, βιο‐ = bio‐ κ.ά. 

Α.ΙΙ.3.3.  Έννοιες: συνωνυμία ‐ αντωνυμία, υπωνυμία ‐ υπερωνυμία, παρωνυμία, 
μετωνυμία, ομοηχία, πολυσημία, ρίζα, πρόθημα κ.ά. 

 
 

 

   
Α.ΙΙ.4. (Ανα)γνωρίζουν και 
αξιολογούν τον τρόπο με 
τον οποίο συγκεκριμένα  

 
Α.ΙΙ.4.1.  Μορφοσυντακτικά φαινόμενα που υποστηρίζουν τους κειμενικούς 

τύπους: 
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μορφοσυντακτικά  
   φαινόμενα οικοδομούν 
νοήματα και 
διαμορφώνουν το ύφος  

 α.  της 
Επιχειρηματολογίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
β. της Αφήγησης 

 

 

 

 

 

 

 
            
 
 
          α.  Επιχειρηματολογία 
           1.  Είδη των προτάσεων 

 Περίοδος, πρόταση, φράση (ο ρόλος του ρήματος) 
           2.  Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις 
           3.  Σύνδεση προτάσεων: παρατακτική – υποτακτική σύνδεση, ασύνδετο 

σχήμα 
           4.  Σύνδεσμοι: είδη, σημασία, χρήση  
           5.  Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: ειδικές, βουλητικές, 

ενδοιαστικές, πλάγιες ερωτηματικές, ονοματικές αναφορικές 
 Τρόπος εισαγωγής – σύνδεσης με άλλη πρόταση 
 Συντακτικός ρόλος σε σχέση με την κύρια πρόταση  

            6.  Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις: αιτιολογικές, τελικές, 
υποθετικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές, παραχωρητικές,   
επιρρηματικές αναφορικές   

 Σημασία: δήλωση αιτίας, σκοπού κ.ά. 
 Τρόπος εισαγωγής – σύνδεσης με άλλη πρόταση 
 Ρήματα εκφοράς: χρόνος, έγκλιση 
 Ρήματα εξάρτησης  
 Λειτουργία: συμπληρώνουν το νόημα του ρήματος της κύριας 

πρότασης με πληροφορίες για την αιτία, το αποτέλεσμα κ.ά.       
            β.  Αφήγηση         
            1.  Δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις 

 Σημασία, τρόπος εισαγωγής – σύνδεσης με άλλη πρόταση, ρήματα 
εκφοράς (χρόνος, έγκλιση), ρήματα εξάρτησης, λειτουργία  

            2.  Χρονικοί σύνδεσμοι 
            3.  Χρονικά επιρρήματα 
            4.  Επιρρηματικοί προσδιορισμοί του χρόνου 
            5.  Ρήματα, επιρρηματικές και ονοματικές φράσεις, χρονικές μετοχές, 

επιρρηματικό κατηγορούμενο, προθετικές φράσεις, ως δείκτες του 
χρόνου        

            6. Ευθύς και Πλάγιος Λόγος 
 Αλλαγές κατά την μετατροπή από ευθύ σε πλάγιο λόγο στα ρηματικά 
πρόσωπα, στις εγκλίσεις, στους χρόνους των ρημάτων, στα πρόσωπα 
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γ. της Περιγραφής 

 

 

 

 

 

 

δ. των Οδηγιών 

των αντωνυμιών, στα επιρρήματα (κυρίως τοπικά και χρονικά 
 Λειτουργία: Ευθύς λόγος για τη διήγηση γεγονότων και πλάγιος 
λόγος για  τη μετάδοση λεγομένων άλλων προσώπων. Η επιλογή των 
ρημάτων εξάρτησης φανερώνει την υποκειμενική στάση/οπτική 
γωνία του ομιλητή/συντάκτη. 

           γ.  Περιγραφή 
           1.  Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις (ονοματικές και επιρρηματικές) 

 Σημασία, τρόπος εισαγωγής – σύνδεσης με άλλη πρόταση, ρήματα 
εκφοράς (χρόνος, έγκλιση), ρήματα εξάρτησης, όροι αναφοράς, 
λειτουργία 

           2.  Αναφορικές αντωνυμίες 
 Μορφή – σημασία – κλίση 
    Λειτουργία:  Η επιλογή συγκεκριμένης αντωνυμίας ταιριάζει σε κείμενα 

με διαφορετικό ύφος. Η αντωνυμία ο οποίος, η οποία, το οποίο  σε 
ύφος τυπικό ή ουδέτερο, ενώ η αντωνυμία που σε οικείο ύφος. 

            3.  Αναφορικά επιρρήματα  
 Μορφή – σημασία – λειτουργία 

            δ.  Οδηγίες 
            1.  Εγκλίσεις των ρημάτων 

  Μορφή – σημασία – κλίση ‐ λειτουργία 
 

   
Α.ΙΙΙ. Αξιολογούν τo 
προφορικό/γραπτό 
κείμενο και την 
αποτελεσματικότητα της 
ενσωματωμένης σ’ αυτό 
Επιχειρηματολογίας,  
Περιγραφής/Αφήγησης/ 
Οδηγιών, με 
συγκεκριμένα, 
προσωπικά ή δοσμένα 
κριτήρια. 

 
 A.ΙΙΙ.1.  Κριτήρια αξιολόγησης: η συνάφεια Επιχειρηματολογίας ‐ κειμενικού 

είδους ‐ σκοπού/πρόθεσης του ομιλητή/συντάκτη, επάρκεια 
περιεχομένου, ορθότητα – εγκυρότητα ‐ αποδεκτικότητα του υλικού της 
τεκμηρίωσης, δομή‐οργάνωση κειμένου, πληρότητα/ καταλληλότητα 
λεξιλογίου, συνάφεια σκοπού ‐ ύφους ‐ επικοινωνιακής περίστασης ‐ 
γλωσσικών/μη γλωσσικών επιλογών, άρθρωση, στοιχεία 
προφορικότητας 
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Β.    ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 
 
Β.α.  Παράγουν 
προφορικά/γραπ
τά κείμενα 
Επιχειρηματολογί
ας, σε 
συγκεκριμένα 
κειμενικά είδη, 
στα οποία  

   ενσωματώνουν 
και Περιγραφή/   

   Αφήγηση/ 
/Οδηγίες. 

 
Β.Ι.  Παράγουν   
προφορικό/ γραπτό 
κείμενο 
Επιχειρηματολογίας,  
τοποθετώντας το σε 
επικοινωνιακό και  
  κοινωνιοπολιτισμικό  
πλαίσιο. 
 

 
Β.Ι.α.  Ανάγκη για επικοινωνία και δράση εντός ευρύτερων μαθησιακών 

εμπειριών (συμμετοχή σε ενδοσχολικά/εξωσχολικά δρώμενα για 
ενημέρωση, διαμαρτυρία,  πρόσκληση κ.ά.) 

Β.Ι.β.  Ανάγκες της καθημερινής ζωής  
 
 
 

 

 
Β.Ι.1.  Εγγράφουν στο 
κατάλληλο για την 
επικοινωνιακή 
περίσταση κειμενικό 
είδος 
προφορικού/γραπτού 
λόγου. 

 
Β.Ι.1.1. Κειμενικά είδη, με συγκεκριμένες λειτουργίες, που θα μπορούσαν να 

υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή ανάγκη, ενδεικτικά:  
               Άρθρο, Επιστολή (φιλική/ επίσημη), Ομιλία, Δομημένη Συζήτηση (debate), 

Πρόσκληση, Πρόγραμμα, Ανακοίνωση, Διαφήμιση  
Β.Ι.1.2.  Βασικά χαρακτηριστικά κειμενικών ειδών, βλέπε Α.Ι.4.1. 
 
 
 

 

 
Β.Ι.2.  Επιλέγουν τις 
πληροφορίες  που θα 
αναπτύξουν 
περισσότερο, λιγότερο ή 
θα παραλείψουν, ώστε 
να εξυπηρετηθεί ο 
σκοπός. 

 

 
Β.Ι.2.1.  Σκοπός,  βλέπε Β.Ι.α. – β.  
Β.Ι.2.2.  Περιεχόμενο: βασικές ‐  δευτερεύουσες πληροφορίες /ιδέες σχετικές με 

την ιδιαίτερη πτυχή του θέματος, όπως καθορίστηκε από την 
επικοινωνιακή ανάγκη.  

Β.Ι.2.3.  α. Προσυγγραφικό στάδιο: σχεδιασμός, γέννηση ιδεών, οργάνωση,        
βλέπε Α.Ι.1.1. – Α.ΙΙ.4.1. 

                β. Συγγραφικό στάδιο: καταγραφή ‐ ανάπτυξη 
                γ. Μετασυγγραφικό στάδιο: Βλέπε Α.ΙΙΙ.1. 
 

 

 
Β.Ι.3. Διαμορφώνουν το 
κατάλληλο  ύφος. 

 
Β.Ι.3.1.  Ύφος, βλέπε Α.Ι.8.4. – 5. 
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Β.Ι.4. Χρησιμοποιούν το 
κατάλληλο θεματικό 
λεξιλόγιο ή και 
εξειδικευμένη ορολογία. 

 

 
Β.Ι.4.1.  Θεματικό λεξιλόγιο ή και εξειδικευμένη ορολογία  

 

 
Β.ΙΙ. Οργανώνουν τον 
προφορικό/γραπτό τους 
λόγο σε επίπεδο 
κειμένου, παραγράφου, 
πρότασης, λέξης.  

 

   

 
Β.ΙΙ.1. Ακολουθούν την 
κατάλληλη δομή σε 
επίπεδο κειμένου/ 
παραγράφου, ανάλογα 
με τον κειμενικό 
τύπο/είδος. 

 

 
Β.ΙΙ.1.1.  Οργανωτικά πρότυπα  ‐ εξωτερικά και εσωτερικά δομικά στοιχεία 

κειμενικών τύπων και κειμενικών ειδών, βλέπε Α.ΙΙ.1.1. ‐  5. 

 

 
Β.ΙΙ.2. Αξιοποιούν τα 
κατάλληλα εκφραστικά 
μέσα και άλλα 
γλωσσικά/μη γλωσσικά  
στοιχεία, ώστε να 
αναπτύξουν  
Επιχειρηματολογία, με 
αξιοποίηση Περιγραφής 
/Αφήγησης/ Οδηγιών. 

 

 
Β.ΙΙ.2.1.  Εκφραστικά μέσα – γλωσσικά/μη γλωσσικά στοιχεία των κειμενικών 

τύπων, ενδεικτικά, βλέπε Α.ΙΙ.2.1.‐ 3.και Α.Ι.7.1. – 5. 
Β.ΙΙ.2.2.  Γραμματικοσυντακτικές επιλογές, ανάλογα με τον κειμενικό τύπο,  

βλέπε Α.ΙΙ.4.1. 
 

 

   
Β.ΙΙΙ.  Κρίνουν, αξιολογούν 
   και βελτιώνουν το   
   κείμενο που παρήγαγαν, 
με συγκεκριμένα, 

 
Β.ΙΙΙ.1. Κριτήρια αξιολόγησης του κειμένου, βλέπε Α.ΙΙΙ.1. 
 
 

 
Τεχνική της 
συλλογικής 
επαναδιατύπωσης 
και κατάληξη σε 
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προσωπικά ή δοσμένα 
κριτήρια. 

βελτιωμένο κείμενο 
με βάση τους άξονες 
αξιολόγησης Α.ΙΙΙ.1. 
 

 
Β.β. Διακρίνουν σε 
προφορικό/γραπ 
τό κείμενο τις  
βασικές 
πληροφορίες και 
τις αποδίδουν σε 
συνεχή λόγο 
(περίληψη) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.IV.1.  Περίληψη  
               Διπλή διαδικασία:  
               α. ανάγνωση ‐ κατανόηση  
               β. πύκνωση ‐ σύνθεση ‐ αναδιάταξη πληροφοριών    

 Βήματα της περίληψης: Ανάγνωση κειμένου, εντοπισμός και 
υπογράμμιση κύριων σημείων, σχεδιασμός 

 Τρόποι περίληψης:  
‐ Συνοπτική: Βασικά στοιχεία οι θεματικές προτάσεις των παραγράφων και 
οι σημαντικές λεπτομέρειες  
‐ Εκτενής: Βασικά στοιχεία τα θεματικά κέντρα των παραγράφων ‐ 
πλαγιότιτλοι ή των ευρύτερων νοηματικών ενοτήτων του κειμένου 

 Δομή ‐ Οργάνωση Περίληψης 
‐ Γραμμικότητα:  η περίληψη παρακολουθεί και αναπαράγει το σχέδιο 

οργάνωσης του αρχικού κειμένου, ακολουθώντας τη σειρά διάταξης των  
θεματικών στοιχείων που επιλέγει να παρουσιάσει. 

‐ Συνοχή:  Επιτυγχάνεται με:  
α. τη δήλωση των γλωσσικών πράξεων του συγγραφέα του αρχικού 

κειμένου, ενδεικτικά: ο συγγραφέας αναφέρει, υποστηρίζει, εξετάζει, 
προτείνει, εξηγεί, εκτιμά, περιγράφει, απαριθμεί, υπογραμμίζει, 
συμπεραίνει, προσπερνά βιαστικά 

β. τη χρήση διαρθρωτικών λέξεων 
 Ύφος: Τυπικό/επίσημο ύφος 
 Γλωσσικά χαρακτηριστικά: Ακρίβεια των λεξικών επιλογών, εναλλαγή 

απλών και σύνθετων συντακτικών δομών, φροντίδα για τη στίξη, την 
παραγραφοποίηση κ.ά.    
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