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ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
 

ΣΑΞΗ: Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 
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
πτάκείμενα που 
ανικουν ςε 
ποικίλα 
κειμενικά είδθ 
και αξιολογοφν 
τθν 
αποτελεςματικό-
τθτά τουσ. 

 

 
Α.Ι. Κατανοοφν το     

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

 

  

  
Α.Ι.1.α.(Ανα)γνωρίηουν τισ 

μορφζσ, τουσ κϊδικεσ και 
τουσ τρόπουσ τθσ 
προφορικισ/γραπτισ 

 
Α.Ι.1.1. Μορφζσ επικοινωνίασ: λεκτικι - μθ λεκτικι 
Α.Ι.1.2. Κϊδικεσ επικοινωνίασ: γλωςςικόσ - μθ γλωςςικόσ  

 Α.Ι.1.3. Σρόποι επικοινωνίασ: διά ηϊςθσ, αλλθλογραφία, τθλεφωνικι, 
διαδικτυακι, επικοινωνία με Μ.Μ.Ε κ.ά. 
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επικοινωνίασ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β. Διακρίνουν τα 

χαρακτθριςτικά του 
προφορικοφ και  γραπτοφ 
λόγου 

Α.Ι.1.4.  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) 

 Αλλθλόδραςθ πομποφ δζκτθ 
Α.Ι.1.5. Προφορικόσ – Γραπτόσ Λόγοσ 

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

- Σρόπο μετάδοςθσ πλθροφοριϊν:  
Προφορικόσ Λόγοσ: πολλοί τρόποι μετάδοςθσ των πλθροφοριϊν 

(γλωςςικά, παραγλωςςικά, εξωγλωςςικά ςτοιχεία) 
Γραπτόσ λόγοσ: φνταξθ, Λεξιλόγιο, τίξθ  
- Χρόνο:  
Προφορικόσ Λόγοσ: πραγματικόσ, περιοριςμζνοσ χρόνοσ 
Γραπτόσ Λόγοσ: αφκονία χρόνου  
- υνομιλθτι:  
Προφορικόσ Λόγοσ: οπτικι επαφι, διάδραςθ με τον ςυνομιλθτι 

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

κατεφκυνςθσ 
 

  
Α.Ι.2.  Ακροάηονται με τθ      

δζουςα προςοχι/ 
    διαβάηουν ςιωπθρά ι 

μεγαλόφωνα με 
ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.2.1.Ενεργθτικι ακρόαςθ, ανάλογα με το είδοσ λόγου 
Α.Ι.2.2. Παραγλωςςικά και εξωγλωςςικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό 

είδοσ, βλζπε Α.Ι.8.3. 
Α.Ι.2.3. τοιχεία προφορικότθτασ: επανεκκίνθςθ με επαναδιατφπωςθ, διακοπζσ, 

επικαλφψεισ, χαςμωδίεσ, ςτερεότυπεσ  εκφράςεισ κ.ά. 
Α.Ι.2.4. Άρκρωςθ και τονιςμόσ λζξεων/φράςεων 
Α.Ι.2.5. Γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ των λζξεων, ωσ βοθκθτικό ςτοιχείο ςτθν ανάγνωςθ 

 



3 
 

Α.Ι.2.6. Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ 
Α.Ι.2.7. Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ, ρυκμόσ ανάγνωςθσ, ανάλογα με το  
 
κειμενικό είδοσ 
Α.Ι.2.8. «Ανάγνωςθ» πολυτροπικοφ, αςυνεχοφσ κειμζνου (χάρτεσ, εικόνεσ, 

γελοιογραφίεσ κ.ά.) 
Α.Ι.2.9.  Πικανόσ ςκοπόσ ακρόαςθσ/ανάγνωςθσ, ενδεικτικά: ενθμζρωςθ, 

μόρφωςθ, αιςκθτικι απόλαυςθ 
 

  
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:  Γλϊςςα– Λόγοσ και 
διάλογοσ (το άτομο και θ κοινωνία), Ελλθνικι Γλϊςςα – Λεξιπενία – 
Γλωςςομάκεια, Διάλογοσ δφο γενεϊν (Κοινωνικοποίθςθ και κοινωνικόσ 
ζλεγχοσ), Ψυχαγωγία – Ελεφκεροσ χρόνοσ, Ακλθτιςμόσ – Βία και 
παραβατικότθτα, Εφθβεία – Αγάπθ – Ζρωτασ,  Τγεία – Διατροφι, Μόδα- 
Ενδυμαςία, Σο γζλιο, Επικαιρότθτα 

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

 Σίτλοσ/υπότιτλοσ, μότο – προμετωπίδα 
Α.Ι.3.3.  Εξωκειμενικά ςτοιχεία 

 Επικοινωνιακό και κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο, βλζπε Α.Ι.1.4. 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπεΑ.Ι.8.2.- 5. 
 

 
 

  
Α.Ι.4. (Ανα)γνωρίηουν τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά 
προφορικϊν/γραπτϊν 
κειμενικϊν τφπων/ειδϊν 
και κατανοοφν τθ 
λειτουργία τουσ  

   ςτθν επικοινωνία. 
 

 
Α.Ι.4.1.  Βαςικά χαρακτθριςτικά κειμενικϊν τφπων, ενδεικτικά: 

 Η Περιγραφι και θ Περιγραφι ςτθν Αφιγθςθ 
- Αντικείμενα περιγραφισ, ενδεικτικά: περιγραφι ατόμου/προςϊπου, 

χϊρου, κτθρίου, αντικειμζνου 
- Σο  ςχόλιο/γνϊμθ και θ οπτικι γωνία ςτθν Περιγραφι 

 Αφιγθςθ: Αφθγθματικά είδθ, είδθ αφθγθτι (ομοδιθγθτικόσ – 
ετεροδιθγθτικόσ) οπτικι γωνία τθσ Αφιγθςθσ/λογοτεχνικισ Αφιγθςθσ 
(μθδενικι - εςωτερικι εςτίαςθ), λειτουργία (Η Αφιγθςθ επιτελεί 
διάφορεσ λειτουργίεσ ανάλογα με το κειμενικό είδοσ,  π.χ. θ πεικϊ ςτθ 
διαφιμιςθ, θ ψυχαγωγία ςτο ανζκδοτο) 

 Επιχειρθματολογία (πεικϊ) 

 Οδθγίεσ: κείμενα χρθςτικά - πλθροφοριακά 
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Α.Ι.4.2. Βαςικά χαρακτθριςτικά ςυγκεκριμζνων κειμενικϊν ειδϊν, ενδεικτικά: 

1. υηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ 

 Θζμα και διάφορεσ πτυχζσ που το ςυναποτελοφν, επιχειρθματολογία -
ςυμπεράςματα, ρόλοσ ςυντονιςτι, κακοριςμόσ - τιρθςθ κανόνων 
(ςειρά ομιλθτϊν, κατανομι χρόνου κ.ά.), ιςοτιμία ςυμμετεχόντων, 
ρόλοι, ακροατιριο, ειλικρίνεια, ςεβαςμόσ ςτον ςυνομιλθτι και τθν 
αντίκετθ άποψθ, θρεμία, αυτοκυριαρχία, καλόσ ακροατισ - καλόσ 
(ςυν)ομιλθτισ, εξωγλωςςικά - παραγλωςςικά ςτοιχεία, ςτοιχεία 
προφορικότθτασ 

2.  Δραματοποιθμζνθ ςυηιτθςθ 

 Θζμα, ρόλοι, ακροατιριο, κζαςθ προβλιματοσ από διάφορεσ οπτικζσ 
γωνίεσ, εξωγλωςςικά - παραγλωςςικά ςτοιχεία, ςτοιχεία 
προφορικότθτασ 

3. Άρκρο 

 Άρκρα γενικοφ ενδιαφζροντοσ (ςε εφθμερίδεσ/περιοδικά, ζντυπα ι 
θλεκτρονικά):  

- Κφριο Άρκρο (εκφράηεται θ γνϊμθ για το ςθμαντικότερο γεγονόσ τθσ 
επικαιρότθτασ) 

- Άρκρα ποικίλων κεμάτων (πολιτικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά κ.ά.) 

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

4.  Ομιλία – ειςιγθςθ   

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

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: φυςικότθτα - αμεςότθτα, ςτοιχεία 
προφορικότθτασ 

5. Επίςθμθ Επιςτολι 

 Είδθ: κοινωνικοφ/επαγγελματικοφ περιεχομζνου, ςε ςυγκεκριμζνθ 
Αρχι, Ανοικτι επιςτολι 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: δθμόςιοσ χαρακτιρασ με ςυγκεκριμζνο ι μθ 
αποδζκτθ, αμεςότθτα - φυςικότθτα  

6. Χρονογράφθμα  
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 Είδοσ ζντεχνου λόγου (μεταξφ λογοτεχνίασ και δθμοςιογραφίασ) 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: ςυντομία, εφκυμοσ - επίκαιροσ χαρακτιρασ, 
προςωπικόσ τόνοσ ςυγγραφζα, ευφυολογία, αφθγθματικι ροι, 
ειρωνικι διάκεςθ, κριτικόσ ςτοχαςμόσ, δραματοποίθςθ 

7. Κείμενα οδθγιϊν, ενδεικτικά: Πρόγραμμα, Πρόςκλθςθ, Ανακοίνωςθ, 
Ενθμερωτικό/Διαφθμιςτικό φυλλάδιο, Αφίςα, Αναφορά, Αίτθςθ 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: πλθροφοριακόσ/υπθρεςιακόσ/ουδζτεροσ 
      χαρακτιρασ, περιοριςμζνθ ζκταςθ, αμεςότθτα - φυςικότθτα, ςαφινεια 

 υγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ 
 

  
Α.Ι.5. Εντοπίηουν το 

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

 

 
Α.Ι.5.1. Κειμενικά είδθ - Κειμενικοί τφποι – Είδθ λόγου 
Α.Ι.5.2. Επικοινωνιακό πλαίςιο, βλζπε Α.Ι.1.4. 
Α.Ι.5.3.Ιςτορικότθτα του κειμζνου 

Πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, το ευρφτερο ιςτορικό, κοινωνικό, 
πολιτικό και 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 του 
κειμζνου, εφαρμόηοντασ 
και ςτρατθγικζσ 
κατανόθςθσ κειμζνου. 

 
Α.Ι.6.1.τρατθγικζσ  για διάκριςθ βαςικϊν-δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν, 

ενδεικτικά:  

 Πολλαπλζσ ακροάςεισ/ αναγνϊςεισ 

 Τπογράμμιςθ κφριων ςτοιχείων/ θμειϊςεισ  

 Επιλεκτικι εςτίαςθ προςοχισ 

 Ερωτιςεισ ανοικτοφ/κλειςτοφ τφπου 

 Προφορικι αναδιιγθςθ περιεχομζνου 
Α.Ι.6.2. θμεία εςτίαςθσ για διάκριςθ βαςικϊν-δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν, 

ενδεικτικά: 

 Κειμενικοί τφποι που πικανόν να (ςυν)υπάρχουν ςτο κείμενο 

 Θεματικό λεξιλόγιο, λζξεισ/φράςεισ - κλειδιά, ειδικι ορολογία 

 Νοθματικζσ ενότθτεσ, κεματικοί άξονεσ ενοτιτων, τίτλοι ενοτιτων 

 Παράγραφοι κάκε ενότθτασ, κεματικά κζντρα παραγράφων, δομικά 
ςτοιχεία παραγράφων, πλαγιότιτλοι 
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Α.Ι.6.3.Σρόποι και μζςα πεικοφσ 

1. Επίκλθςθ ςτθ λογικι 
Μζςα πεικοφσ: Επιχειριματα, τεκμιρια (παραδείγματα, ςτατιςτικά 

ςτοιχεία κ.ά.) 
2. Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα  
Μζςα πεικοφσ: Περιγραφι, Αφιγθςθ κ.ά. 
3. Επίκλθςθ ςτθν αυκεντία 
Μζςα πεικοφσ: Ριςεισ προςωπικοτιτων, αποφκζγματα κ.ά. 

Α.Ι.6.4. τρατθγικζσ για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου, ενδεικτικά: 

 υμφραηόμενα 

 Ετυμολογία 

 Πολυςθμία, ςυνϊνυμα – αντϊνυμα 

 Γλωςςικζσ ποικιλίεσ, ιδιωματιςμοί (γλωςςικό φαινόμενο που 
παρατθρείται ςε ιδιϊματα και διαλζκτουσ, άγνωςτο ςτθν κοινι μορφι 
μιασ γλϊςςασ, π.χ. το κυπριακό και κρθτικό «ίντα» και ιδιωτιςμοί 
(εκφράςεισ με ιδιαίτερθ ςθμαςία που λζγονται ςε μία γλϊςςα και δεν  
μποροφν να μεταφραςτοφν ςε μια άλλθ, π.χ. «μαλλιά κουβάρια») 

 Λόγιοι κλιτικοί τφποι, λόγια ςφνταξθ 

 Αρκτικόλεξα, ςυντομογραφίεσ, ςφμβολα 

 Χριςθ λεξικϊν  
Α.Ι.6.5.  υςχζτιςθ των πλθροφοριϊν, με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ 

νοιματοσ (ςυμφωνία - αντιφατικότθτα, τεκμθρίωςθ, αποδεκτικότθτα 
κ.ά.) 

Α.Ι.6.6.  Ζννοιεσ και όροι ςχετικοί με τθ κεματικι ενότθτα 
 

  
Α.Ι.7. Κατανοοφν τθ 

ςθμαςία των λζξεων μζςα 
από τθν Ετυμολογία, 
κακϊσ και μζςα από τισ 
λειτουργίεσ τθσ 
Παραγωγής – Σφνθεσης 
και εμπλουτίηουν το 
λεξιλόγιό τουσ. 

 
Α.Ι.7.1. Ετυμολογία – Παραγωγι – φνκεςθ 

 Προκιματα και επικιματα, πολυλεκτικά ςφνκετα, οικογζνειεσ λζξεων 
Α.Ι.7.2. Μορφοςθμαςιολογικζσ πλθροφορίεσ 

 υνϊνυμα - αντϊνυμα, ομϊνυμα - παρϊνυμα, πολυςθμία, μετωνυμία, 
μεταφορά κ.ά. 

Α.Ι.7.3. Λεκτικά ςφνολα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, με τα οποία 
ςχθματίηονται λζξεισ τόςο ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, όςο και ςε ξζνεσ 
γλϊςςεσ. 
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Α.Ι.7.4. Διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ μζςω άλλων διδακτικϊν αντικειμζνων 

  
Α.Ι.8.  Αξιοποιοφν τα μθ 

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

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

φωτογραφίεσ, ςχζδια, γραφιματα και το 
πλθροφοριακό/ςυναιςκθματικό/ ιδεολογικό τουσ φορτίο 

Α.Ι.8.2.  Μουςικι, χρϊματα, θχθτικά εφζ κ.ά. 
Α.Ι.8.3. 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.9.  Εξάγουν  

ςυμπεράςματα για το 
κεντρικό νόθμα, με  

   αναφορά ςτον ςκοπό και 
το φφοσ του κειμζνου, 
αλλά και τθν οπτικι 
γωνία του 
ομιλθτι/ςυντάκτθ. 

 
Α.Ι.9.1.  κοπόσ, ενδεικτικά: ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ, πεικϊ  
Α.Ι.9.2Μζςα ανίχνευςθσ ςκοποφ, ενδεικτικά: ο τίτλοσ/υπότιτλοσ, ο τόποσ, ο 

χρόνοσ, το μζςο δθμοςίευςθσ, το κεματικό κζντρο, το λεξιλόγιο, το  
                φφοσ, εξωγλωςςικά – παραγλωςςικά ςτοιχεία, πικανζσ ρθτζσ δθλϊςεισ 

ςτο κείμενο 
Α.Ι.9.3.  Προκετικότθτα (ςυν)ομιλθτϊν, κοινωνικι ταυτότθτά τουσ με βάςθ το 

περιεχόμενο, τισ γραμματικζσ και λεξιλογικζσ επιλογζσ τουσ 
Α.Ι.9.4. Υφοσ και κειμενικό είδοσ, ςχζςθ επικοινωνοφντων, κζμα, περίςταςθ 

επικοινωνίασ, ενδεικτικά: 

 Λιτό (ενεργθτικι ςφνταξθ, απουςία ςχθμάτων λόγου, λεξιλόγιο) 

 Επίςθμο - τυπικό (ειδικι ορολογία, πακθτικι ςφνταξθ, τριτοπρόςωποσ 
λόγοσ, υποταγμζνοσ λόγοσ) 

Α.Ι.9.5.  Οπτικι γωνία του ομιλθτι/ςυντάκτθ 
Α.Ι.9.6.  χζςθ κειμενικοφ είδουσ – λεξιλογίου – φφουσ – επικοινωνιακισ 

περίςταςθσ 
 

 

  
Α.Ι.10. Σοποκετοφνται 

κριτικά ςε ςχζςθ με τα 
νοιματα (κζςεισ – 
αντικζςεισ) που 
προβάλλονται ι 

 
Α.Ι.10.1. Θζςεισ - αντικζςεισ που προβάλλονται ι υπονοοφνται 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 
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υπονοοφνται ςτο  
κείμενο. 

 

 

  
Α.ΙΙ. Κατανοοφν τθ μορφι 

του προφορικοφ/ 
γραπτοφ λόγου ςε 
επίπεδο κειμζνου, 
παραγράφου, πρόταςθσ, 
λζξθσ. 

 

  

  
Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίηουν και 

αξιολογοφν τθ δομι του 
κειμζνου, ανάλογα με τον 
κειμενικό τφπο/το είδοσ. 

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

 ε επίπεδο κειμζνου(πρόλογοσ, κφριο μζροσ, επίλογοσ) 

 ε επίπεδο παραγράφου (κεματικι περίοδοσ, λεπτομζρειεσ, 
κατακλείδα) 

Α.ΙΙ.1.2.  Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου (αιτιολόγθςθ, αναλογία) 
Α.ΙΙ.1.3.  Οργανωτικά πρότυπα  - εξωτερικά δομικά ςτοιχεία των κειμενικϊν       

τφπων, ενδεικτικά: 
           α.  Περιγραφι 
Οργανωτικά πρότυπα περιγραφισ (χωρικι – λογικι – χρονικι     ακολουκία) 

           β.  Αφιγθςθ 
                 Αφθγθματικζσ Σεχνικζσ - Ο χρόνοσ ςτθν Αφιγθςθ (εξωκειμενικόσ - 

εςωκειμενικόσ) 

 Ευκφγραμμθ ςειρά (χρονικι ακολουκία)  

 Αναχρονία (παραβίαςθ χρονικισ ςειράσ):  in media res, εγκιβωτιςμόσ, 
ανάδρομθ ςειρά (flashback)                       

γ. Επιχειρθματολογία 

 Δομι επιχειρθματολογικοφ κειμζνου, ενδεικτικά: 
Ειςαγωγι, δεδομζνα - αιτιολόγθςθ/αναςκευι, ςυμπζραςμα/ κατάλθξθ 

δ.  Οδθγίεσ 

 Ευζλικτθ παρουςίαςθ οδθγιϊν/πλθροφοριϊνςε μθ ςυνεχι λόγο, π.χ. 
χωρίσ ειςαγωγικι ι καταλθκτικι αναφορά  
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Α.ΙΙ.1.4.  Οργανωτικά πρότυπα  - εξωτερικά δομικά ςτοιχεία των κειμενικϊν       
ειδϊν, ενδεικτικά: 

 1. Άρκρο 

 Πρόλογοσ: Εκτίκεται το κζμα ι θ προβλθματικι του. 

 Κφριο μζροσ: Παράκεςθ επαρκοφσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ για ςκοποφσ 
διαςαφινιςθσ τθσ κυρίαρχθσ ιδζασ, τεκμθρίωςθσ τθσ 
κζςθσ/ιςχυριςμοφ που διατυπϊκθκε ςτθν ειςαγωγικι παράγραφο και 
αναςκευισ κζςθσ. 

 Επίλογοσ: υμπυκνωμζνθ 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 
3. Επίςθμθ Επιςτολι  

 Χωροχρονικό πλαίςιο 

 Προςφϊνθςθ 

 Πρόλογοσ: αφορμι - κζμα - ςκοπόσ 

 Κφριο Μζροσ: απόδειξθ κζςθσ μζςω λογικϊν επιχειρθμάτων, 
τεκμθρίων, παραδειγμάτων κ.ά. 

 Επίλογοσ: ανακεφαλαίωςθ 

 Επιφϊνθςθ - Τπογραφι 
4. Χρονογράφθμα 

 Πρόλογοσ – κφριο μζροσ – επίλογοσ 
Α.ΙΙ.1.5.  Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, ενδεικτικά:  

Λογικι, χωρικι, χρονολογικι ςειρά, αλλθλουχία, ενότθτα, ςυνοχι (θ 
ςυντακτικι ι ςθμαςιολογικι ςφνδεςθ των νοθμάτων τμθμάτων 
προτάςεων ι μεγαλφτερων τμθμάτων λόγου με τθ χριςθ αντωνυμιϊν, 
άρκρων, επιρρθμάτων, διαρκρωτικϊν λζξεων/φράςεων) και 
ςυνεκτικότθτα(θ νοθματικι αλλθλουχία που αναπτφςςεται ανάμεςα 
ςτισ περιόδουσ μιασ παραγράφου ι ανάμεςα ςτισ παραγράφουσ ενόσ 
κειμζνου) 
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Α.ΙΙ.2. Αναγνωρίηουν και 
αξιολογοφν τα 
εκφραςτικά μζςα και 
άλλεσ γλωςςικζσ επιλογζσ 
του ομιλθτι/ςυντάκτθ. 

Α.ΙΙ.2.1. Γλωςςικά χαρακτθριςτικά  προφορικοφ λόγου: π.χ. ςυχνι χριςθ  
παρατακτικισ και αςφνδετθσ ςυμπαράκεςθσ προτάςεων, περιοριςμζνοσ 
αρικμόσ επικζτων, ρθτορικζσ ερωτιςεισ, «γλϊςςα διαπραγμάτευςθσ» 
(π.χ. «Συγγνϊμθ», «Μάλλον δεν ζχω καταλάβει καλά».) 

Α.ΙΙ.2.2.Γεωγραφικζσ γλωςςικζσ ποικιλίεσ (ιδιϊματα και διάλεκτοι π.χ. ποντιακά, 
κυπριακά) 

Α.ΙΙ.2.3. Κοινωνικζσ γλωςςικζσ ποικιλίεσ (θλικία, φφλο, μόρφωςθ, κοινωνικι 
τάξθ, ιδεολογία, επάγγελμα κ.ά.) 

Α.ΙΙ.2.4. Ειδικζσ γλϊςςεσ: οι γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφν οι ειδικοί ςε κάποιον 
τομζα (επαγγελματικό, επιςτθμονικό κ.ά.), ςτον οποίο οι λζξεισ/ 
εκφράςεισ λαμβάνουν  κάποια ςυγκεκριμζνθ ςθμαςιολογικι 
εξειδίκευςθ, θ οποία κακορίηεται από τθ χριςθ τουσ (π.χ. θ λζξθ 
«αντίςταςθ» ςτθ Φυςικι ι θ ζκφραςθ «πειναςμζνο χϊμα» ςτθ 
γεωργία. 

Α.ΙΙ.2.5.  Γλωςςικά χαρακτθριςτικά κειμενικϊν τφπων, ενδεικτικά: 
         α.  Περιγραφι: αφινεια - ακρίβεια (παρατθρθτικότθτα, κριτικι 

ικανότθτα), επιλογι κατάλλθλων λζξεων/φράςεων (επίκετα), 
κυριολεκτικι - μεταφορικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, εκφραςτικά μζςα, π.χ. 
διάλογοσ, μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, εικόνεσ και λειτουργία, ενεργθτικι 
– πακθτικι ςφνταξθ 

           β. Αφιγθςθ: Ευκφσ - πλάγιοσ Λόγοσ  και λειτουργία, εςωτερικόσ 
μονόλογοσ, περιγραφι, ςχόλιο, Λογοτεχνικόσ διάλογοσ 

γ.  Επιχειρθματολογία: εκφραςτικά μζςα και άλλα γλωςςικά ςτοιχεία  
(ρθτορικά ερωτιματα, κυριολεκτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, ενεργθτικι  – 
πακθτικι ςφνταξθ, δευτερεφουςεσ προτάςεισ) 

          δ.  Οδθγίεσ: παρατακτικόσ, μικροπερίοδοσ λόγοσ (λιτόσ, απλόσ, γοργόσ, 
κοφτόσ), επιγραμματικζσ - τυποποιθμζνεσ φράςεισ (ςλόγκαν), χριςθ 
αρικμθτικϊν, κυριολεκτικι χριςθ του λόγου 

Α.ΙΙ.2.6. Γλωςςικά χαρακτθριςτικά κειμενικϊν ειδϊν, ενδεικτικά: 
1. Άρκρο: μακροπερίοδοσ λόγοσ, ρθτορικά ερωτιματα, χριςθ πακθτικϊν 

μετοχϊν κ.ά. 
2. Ομιλία: ρθτορικά ερωτιματα, χριςθ κυρίωσ αϋ, βϋ πλθκυντικοφ 

προςϊπου, χριςθ ςτερεότυπων εκφράςεων, εξωγλωςςικά – 
παραγλωςςικά ςτοιχεία, ςτοιχεία προφορικότθτασ κ.ά. 
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3. Χρονογράφθμα: μικροπερίοδοσ λόγοσ, παρατακτικι ςφνδεςθ ι 
αςφνδετο ςχιμα, ςτοιχεία προφορικότθτασ κ.ά.  

4. Επίςθμθ Επιςτολι: ρθτορικά ερωτιματα, κυριολεξία – μεταφορά κ.ά. 
5. Πρόγραμμα: κυριολεξία, ςαφινεια - ακρίβεια λεξιλογίου κ.ά. 
6. Πρόςκλθςθ: τυπικζσ / πρωτότυπεσ ειδικζσ φράςεισ με ςτοιχεία 

επιχειρθματολογικοφ λόγου, ςαφινεια – ακρίβεια λεξιλογίου κ.ά. 
7. Ανακοίνωςθ: παρατακτικι ςφνταξθ, λιτόσ, απλόσ, γοργόσ, κοφτόσ λόγοσ, 
      απουςία περιγραφισ και πολλϊν επικζτων, ριματα βϋ και γϋ  

πλθκυντικοφ προςϊπου ςτον Ενεςτϊτα και Μζλλοντα, ςαφινεια - 
ακρίβεια λεξιλογίου κ.ά. 

Α.ΙΙ.2.7. Εκφραςτικά μζςα - ςχιματα λόγου 
 

  
Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν το κείμενο 

με ςαφι και κακοριςμζνα 
κριτιρια. 

 
 

 
Α.ΙΙΙ.1.  Κριτιρια αξιολόγθςθσ  
       α.  υνάφεια ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ τφπου/είδουσ -  ςκοποφ - 

επικοινωνιακισ περίςταςθσ 
         β.  Επάρκεια πλθροφοριακοφ και νοθματικοφ περιεχομζνου (επαρκισ 

αιτιολόγθςθ, εγκυρότθτα και ορκότθτα επιχειρθμάτων και άλλου 
υποςτθρικτικοφ υλικοφ) 

γ.                 Οργάνωςθ/δομι λόγου, γλωςςικζσ/γραμματικζσ/λεξιλογικζσ επιλογζσ, 
ςφνταξθ, ζκφραςθ, ςτίξθ, ορκογραφία, εξωγλωςςικά και παραγλωςςικά 
ςτοιχεία, ςτοιχεία προφορικότθτασ  

 

 

 
Β.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 

 
Β.α.  Παράγουν 
προφορικά/  

γραπτά κείμενα ςε 
ποικίλα  

κειμενικά είδθ, 
αξιοποιϊντασ 
κυρίωσ τον  

 
 

 
Β.Ι.  Παράγουν  

προφορικό/ γραπτό 
κείμενο, εντάςςοντάσ το 
ςε ςυγκεκριμζνο 

   επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό 
πλαίςιο. 

 

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

εμπειριϊν (ςυμμετοχι ςτα ενδοςχολικά/εξωςχολικά δρϊμενα για ςκοποφσ 
ενθμζρωςθσ, διαμαρτυρίασ, διατφπωςθσ αιτιματοσ, πεικοφσ, 
προβλθματιςμοφ κ.ά.) 

Β.Ι.1.β. Ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ 
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επιχειρθματολογι- 
κό λόγο, αλλά και 
τθν Αφιγθςθ/ 
Περιγραφι/Οδθγί
εσ. 

 

  
B.I.1.  Εγγράφουν ςτον 

κατάλλθλο, για τθν 
επικοινωνιακι 
περίςταςθ, κειμενικό 
τφπο/είδοσ. 

 
Β.Ι.1.1. Κειμενικά είδθ προφορικοφ/γραπτοφ λόγου, ενδεικτικά: 
              υηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ, Δραματοποιθμζνθ υηιτθςθ – υπόδυςθ 

ρόλων, Άρκρο, Επιςτολι, Γραπτι Ομιλία που κα εκφωνθκεί, 
Χρονογράφθμα, Πρόγραμμα, Πρόςκλθςθ, Ανακοίνωςθ, Αναφορά, Αίτθςθ, 
Αφίςα 

Β.Ι.1.2. Βαςικά χαρακτθριςτικά προφορικϊν και γραπτϊν κειμενικϊν 
τφπων/ειδϊν, βλζπε Α.Ι.4.1.- 2. 

 

 

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

 

  
Β.Ι.3.  Επιλζγουν τουσ 

κατάλλθλουσ τρόπουσ και 
μζςα πεικοφσ και τουσ 
κειμενικοφσ τφπουσ που 
κα χρθςιμοποιιςουν 
ανάλογα με το κζμα, τον 
αποδζκτθ, τθν 
επικοινωνιακι περίςταςθ 
και τον ςκοπό. 

 

 
Β.Ι.3.1. Σρόποι και μζςα  πεικοφσ – μορφζσ πεικοφσ και άλλο υλικό τεκμθρίωςθσ, 

ανάλογα με το κειμενικό είδοσ και τον ςκοπό, βλζπε Α.Ι.6.3. 
Β.Ι.3.2. Είδθ Περιγραφισ: Τποκειμενικι/Αντικειμενικι 
Β.Ι.3.3. Είδθ – τεχνικζσ Αφιγθςθσ 
Β.Ι.3.4.κοπόσ,π.χ. ενθμζρωςθ 
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Β.Ι.4. Διαμορφϊνουν το 
κατάλλθλο φφοσ. 

 

Β.Ι.4.1. Υφοσ, βλζπε Α.Ι.9.4. 
 

  
Β.Ι.5.  Χρθςιμοποιοφν το          

κατάλλθλο κεματικό  
   λεξιλόγιο, εξειδικευμζνθ  
   ορολογία. 
 

 
Β.Ι.5.1.Θεματικό Λεξιλόγιο/εξειδικευμζνθ ορολογία 
 

 

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

 

  

  
Β.ΙΙ.1. Ακολουκοφν  τθ 

δομι ςυγκεκριμζνου 
κειμενικοφ είδουσ και 
χρθςιμοποιοφν τουσ 
κατάλλθλουσ  

   τρόπουσ ανάπτυξθσ 
παραγράφου, 
αξιοποιϊντασ τα 
εξωτερικά και εςωτερικά 
δομικά ςτοιχεία. 

 

 
Β.ΙΙ.1.1. Οργανωτικά πρότυπα προφορικϊν/γραπτϊν κειμενικϊν ειδϊν -

εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.1.1.- 3. 
Β.ΙΙ.1.2. Δομι παραγράφου 
Β.ΙΙ.1.3. Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου 
 

 

  
Β.ΙΙ.2. Αξιοποιοφν τα 

κατάλλθλα εκφραςτικά 
μζςα και άλλα 
γλωςςικά/μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία, ανάλογα με τον 
κειμενικό τφπο/το είδοσ. 

 
Β.ΙΙ.2.1. Εκφραςτικά μζςα – Γλωςςικά/μθ γλωςςικά χαρακτθριςτικά των 

κειμενικϊν τφπων/ειδϊν, βλζπε Α.ΙΙ.2.5.- 6 και Α.Ι.8.1. -3. 
Β.ΙΙ.2.2. Γλωςςικά χαρακτθριςτικά του προφορικοφ λόγου, βλζπε Α.ΙΙ.2.1. 
Β.ΙΙ.2.3. Γεωγραφικζσ/κοινωνικζσ γλωςςικζσ ποικιλίεσ, βλζπε Α.ΙΙ.2.2.- 3. 
Β.ΙΙ.2.4. Ειδικζσ γλϊςςεσ, βλζπε Α.ΙΙ.2.4. 
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Β.ΙΙΙ. Κρίνουν, αξιολογοφν 

και βελτιϊνουν το 
κείμενο που παριγαγαν 
με ςαφι και κακοριςμζνα 
κριτιρια. 

 

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

 
Σεχνικι τθσ 
ςυλλογικισ 
επαναδιατφπω-
ςθσ κειμζνου με 
ςτόχο τθ 
βελτίωςι του. 

 
Β.β. Διακρίνουν ςε 

προφορικό/ 
γραπτό κείμενο  

   τισ βαςικζσ 
πλθροφορίεσ και 
τισ αποδίδουν ςε 
θμειϊςεισ ι ςε  
Περίλθψθ.  

 

  
B.IV.1.Μορφζσ ςθμειϊςεων 

 Αναλυτικζσ ςθμειϊςεισ: Εντοπίηεται θ κεματικι περίοδοσ, το κζμα, οι 
ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ 

 υνοπτικζσ ςθμειϊςεισ: Διατφπωςθ του πλαγιότιτλου, που  βαςίηεται ςτθ 
κεματικι πρόταςθ και το νοθματικό κζντρο. 

Β.ΙV.2.  Περίλθψθ  
Διπλι διαδικαςία:  
α. ανάγνωςθ-κατανόθςθ  
β. πφκνωςθ-ςφνκεςθ - αναδιάταξθ πλθροφοριϊν 

 Κατθγορίεσ περίλθψθσ: 
α. περίλθψθ ςυνεχοφσ γραπτοφ λόγου  
β. περίλθψθ ςυνεχοφσ ι ςυνομιλιακοφ προφορικοφ λόγου   

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

 Ζκταςθ περίλθψθσ:  
- υνοπτικι: Βαςικά ςτοιχεία οι κεματικζσ προτάςεισ των παραγράφων και 

οι ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ  
- Εκτενισ: Βαςικά ςτοιχεία τα κεματικά κζντρα των παραγράφων 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, 
επιςθμαίνει, εξετάηει, πραγματεφεται, προτείνει, εξθγεί, εκτιμά, 
περιγράφει, απαρικμεί, αναςκευάηει, υπογραμμίηει, υπαινίςςεται, 

 
Μεταςχθματί- 
ηουν το κείμενο 
ςε άλλο κειμενικό 
είδοσ, 
διατθρϊντασ το 
κεματικό πλαίςιο 
του αρχικοφ 
κειμζνου. 
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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 ΛΤΚΕΙΟΤ 

 
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/γραπτά 
κείμενα, ςε ποικίλα 
κειμενικά είδθ 
αποφαντικοφ και 
αφθγθματικοφ 
λόγου και 
αξιολογοφν τθν 
αποτελεςματικότθτά 
τουσ.  

 
 
 
 
 

 
Α.Ι. Κατανοοφν το 

περιεχόμενο 
προφορικοφ/γραπτοφ 
κειμζνου, τοποκετϊντασ 
το ςτο επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό του 
πλαίςιο. 
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Α.Ι.1. Ακροάηονται με τθ 

δζουςα 
προςοχι/διαβάηουν 
ςιωπθρά ι μεγαλόφωνα, 
με ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.1.1. Ενεργθτικι ακρόαςθ, ανάλογα με το είδοσ λόγου 
Α.Ι.1.2. Άρκρωςθ και τονιςμόσ λζξεων/φράςεων 
Α.Ι.1.3. Γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ, τόςο τθσ δθλωτικισ όςο και τθσ ςυνδθλωτικισ, των 

λζξεων  
Α.Ι.1.4. Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ 
Α.Ι.1.5. Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ και ρυκμόσ ανάγνωςθσ, ανάλογα με το 

κειμενικό είδοσ 
Α.Ι.1.6. «Ανάγνωςθ» πολυτροπικοφ/αςυνεχοφσ κειμζνου(χάρτεσ, εικόνεσ, 

γελοιογραφίεσ κ.ά.) 
Α.Ι.1.7. Παραγλωςςικά και εξωγλωςςικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, 

βλζπε Α.Ι.7.3. 
Α.Ι.1.8. τοιχεία προφορικότθτασ :επανεκκίνθςθ με επαναδιατφπωςθ, διακοπζσ, 

επικαλφψεισ, ςτερεότυπεσ εκφράςεισ κ.ά. 
Α.Ι.1.9.  Πικανόσ ςκοπόσ ακρόαςθσ/ανάγνωςθσ, ενδεικτικά: ενθμζρωςθ, μόρφωςθ, 

ψυχαγωγία, αιςκθτικι απόλαυςθ 
 

 

 
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: Επικοινωνία – 
Πλθροφόρθςθ – Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, Κοινωνικόσ Αποκλειςμόσ – 
Ρατςιςμόσ (διακρίςεισ – προκαταλιψεισ), Εργαςία – Επάγγελμα – 
Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ – Ανεργία, Σζχνθ, Παράδοςθ 

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

 Σίτλοσ/υπότιτλοσ: λειτουργία – «γραμματικι» του τίτλου 

 Μότο-προμετωπίδα 
Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά ςτοιχεία 

 Επικοινωνιακό και κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο, βλζπε Α.Ι.4.2. - 3. 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.7.3. 
 

 

 
Α.Ι.3.(Ανα)γνωρίηουν τα  

βαςικά χαρακτθριςτικά 
κειμενικϊν τφπων/ειδϊν 
προφορικοφ/γραπτοφ 
λόγου και κατανοοφν τθ  
λειτουργία τουσ ςτθν 

 
Α.Ι.3.1. Βαςικά χαρακτθριςτικά των κειμενικϊν τφπων τθσ Περιγραφισ/Αφιγθςθσ 

(ωσ εμπειρικισ ςφλλθψθσ και απόδοςθσ τθσ πραγματικότθτασ),τθσ 
Επιχειρθματολογίασ (ωσ νοθτικισ επεξεργαςίασ τθσ πραγματικότθτασ)και 
των Οδθγιϊν (απλι αναφορά) 

Α.Ι.3.2.Βαςικά χαρακτθριςτικά ςυγκεκριμζνων κειμενικϊν ειδϊν, ενδεικτικά:  
1.  Άρκρο 
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επικοινωνία.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Άρκρα γενικοφ ενδιαφζροντοσ (ςε εφθμερίδεσ/περιοδικά, ζντυπα ι 
θλεκτρονικά):  

- Κφριο Άρκρο (εκφράηεται θ γνϊμθ για το ςθμαντικότερο γεγονόσ τθσ 
επικαιρότθτασ) 

- Άρκρα ποικίλων κεμάτων (πολιτικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά κ.ά.) 

 Επιςτθμονικά άρκρα (ςε ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδικά) 

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

2.  Ομιλία  

 Ειςιγθςθ: προτάςεισ/ανακοινϊςεισ ςχετικά με ςυγκεκριμζνο ηιτθμα – όλα 
τα είδθ ακροατθρίων 

 Διάλεξθ: Πραγμάτευςθ εξειδικευμζνου (ςυνικωσ επιςτθμονικοφ) κζματοσ – 
εξειδικευμζνο ακροατιριο 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: αμεςότθτα - φυςικότθτα, ςτοιχεία προφορικότθτασ 
3.  Επίςθμθ Επιςτολι  

 Κοινωνικοφ/επαγγελματικοφ περιεχομζνου 

 ε ςυγκεκριμζνθ Αρχι 

 Ανοικτι επιςτολι 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: δθμόςιοσ χαρακτιρασ με ςυγκεκριμζνο ι μθ 
αποδζκτθ, αμεςότθτα - φυςικότθτα 

4.  Δοκίμιο 

 Αποδεικτικό δοκίμιο: Ο ςυγγραφζασ αποπειράται να πείςει τον αναγνϊςτθ 
με τθ χριςθ κυρίωσ επιχειρθμάτων και τεκμθρίων 

 τοχαςτικό δοκίμιο: Ο ςυγγραφζασ εκκζτει τουσ προβλθματιςμοφσ του, 
ακολουκϊντασ μια ςυνειρμικι πορεία ςφνκεςθσ. 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: ςυντομία, ςαφινεια, καλλιζπεια (πλοφςια και 
προςεγμζνθ ζκφραςθ), διαλεκτικι προςζγγιςθ (αντιπαραβολι κζςεων) 

 Κοινά ςτοιχεία και διαφορζσ Δοκιμίου - Άρκρου 
5.  Παρουςίαςθ ‒ Κριτικι βιβλίου και άλλων κειμζνων (δοκιμίων, άρκρων, 

επιφυλλίδων, χρονογραφθμάτων και άλλων δθμοςιογραφικϊν 
δθμοςιευμάτων, αποςπαςμάτων από πραγματείεσ ι επιςτθμονικζσ 
μελζτεσ), κεατρικισ παράςταςθσ, ζργου τζχνθσ, μουςικισ 
ςφνκεςθσ/παράςταςθσ κ.ά. 

 Διαφορζσ Παρουςίαςθσ - Κριτικισ ωσ προσ τον ςτόχο, τθ δομι, το φφοσ και 
τθ γλϊςςα.  

6.  Είδθςθ - χόλιο 

 Δθμοςιογραφία τθσ απλισ καταγραφισ γεγονότοσ 
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 Ερμθνευτικι δθμοςιογραφία (παρεμβολι ςχολίου ςτθν είδθςθ, διαπλοκι 
του γεγονότοσ με το ςχόλιο)  

 Η φφςθ του πλθροφοριακοφ λόγου ςε ςχζςθ με:  
- τισ ςυντακτικζσ του δομζσ(κεματικι ι ιεραρχικι ομαδοποίθςθ 

πλθροφοριϊν) 
- το ςθμαςιολογικό του περιεχόμενο(ποςότθτα ι επάρκεια πλθροφοριϊν,  

ποιότθτα είδθςθσ με βάςθ τον βακμό εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ) 
- τα πραγματολογικά του ςτοιχεία(χϊροσ, χρόνοσ, κανάλι «διανομισ» τθσ 

είδθςθσ, ςφςταςθ και μζγεκοσ κοινοφ) 

 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   

7. Βιογραφικά Είδθ, ενδεικτικά: Βιογραφικό θμείωμα, Αυτοπαρουςίαςθ 
,υνζντευξθ για πρόςλθψθ, υςτατικι Επιςτολι 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά Βιογραφικοφ θμειϊματοσ: πλθρότθτα και  
περιεκτικότθτα, οργάνωςθ πλθροφοριϊν με λογικι ςειρά, ςυνοχι και 

ςυνάφεια, ςαφινεια και ακρίβεια. 
8. Ελεφκερεσ ςυηθτιςεισ ςε μικρζσ ομάδεσ 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: Ανεπίςθμοσ χαρακτιρασ  - αλλθλόδραςθ και 
ςυνεργατικι προςπάκεια, καλλιζργεια  "διερευνθτικισ ομιλίασ", ενεργθτικι 
ακρόαςθ (καλόσ ακροατισ –καλόσ (ςυν)ομιλθτισ), κακοριςμόσ – τιρθςθ 
κανόνων, ιςοτιμία ςυμμετεχόντων, ειλικρίνεια, ςεβαςμόσ ςτον ςυνομιλθτι 
και τθν αντίκετθ άποψθ, θρεμία, αυτοκυριαρχία, εςτίαςθ ςτο κζμα, 
παραγλωςςικά – εξωγλωςςικά ςτοιχεία και ςτοιχεία προφορικότθτασ 

           9. Δομθμζνθ υηιτθςθ – υηιτθςθ με τθ μορφι αντιπαράκεςθσ 
επιχειρθμάτων - "Αγϊνεσ Λόγου" 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: επίςθμοσ - τυπικόσ χαρακτιρασ, αμφιλεγόμενο 
κζμα - διαμετρικά αντίκετεσ απόψεισ, επιχειριματα και αντεπιχειριματα, 
βλζπε ό.π. 8.  
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Α.Ι.4. Εντοπίηουν το 

επικοινωνιακό και  
   κοινωνιοπολιτιςμικό 

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

 
Α.Ι.4.1. Κειμενικά είδθ και κειμενικοί τφποι 
Α.Ι.4.2. 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 μεταξφ των ςυνομιλθτϊν εξαιτίασ 

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

 Αλλθλόδραςθ πομποφ - δζκτθ ςτον προφορικό/γραπτό λόγο 
Α.Ι.4.3. Ιςτορικότθτα του κειμζνου 
Πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, τισ ευρφτερεσ πολιτικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ 

ςυνκικεσ δθμιουργίασ του κειμζνου, τισ πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον 
χϊρο, τον χρόνο, τα πρόςωπα και τα γεγονότα ςτα οποία αναφζρεται το 
κείμενο. 

 

 
Α.Ι.5. Εντοπίηουν τισ 

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

 
Α.Ι.5.1.τρατθγικζσκατανόθςθσγιαδιάκριςθβαςικϊν – δευτερευουςϊν 

πλθροφοριϊν: 

 Πολλαπλζσ ακροάςεισ/αναγνϊςεισ 

 Γενικι/επιλεκτικι ακρόαςθ/ανάγνωςθ 

 Τπογράμμιςθ/θμειϊςεισ (κατά τθ διάρκεια τθσ ενεργθτικισ 
ακρόαςθσ/ανάγνωςθσ) 

 Ερωτιςεισ ανοικτοφ/κλειςτοφ τφπου 

 Προφορικι αναδιιγθςθ περιεχομζνου  
Α.Ι.5.2. θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν - δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν, 

ενδεικτικά: 

 Κειμενικοί τφποι που πικανόν να (ςυν)υπάρχουν ςτο κείμενο 

 Νοθματικζσ ενότθτεσ κειμζνου, κεματικοί άξονεσ ενοτιτων, τίτλοι ενοτιτων 

 Παράγραφοι ενοτιτων,  κεματικά κζντρα παραγράφων, δομικά ςτοιχεία 
παραγράφων, πλαγιότιτλοι  

 Θεματικό λεξιλόγιο, λζξεισ/φράςεισ-κλειδιά, εξειδικευμζνθ ορολογία, ειδικι 
γλϊςςα, γλωςςικι ποικιλία (γεωγραφικι, κοινωνικι), λαϊκά και λόγια 
ςτοιχεία 

Α.Ι.5.3. Σρόποσ ομαδοποίθςθσ πλθροφοριϊν: 
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Θεματικι ι ιεραρχικι ομαδοποίθςθ, π.χ. «ανεςτραμμζνθ πυραμίδα» 
δθμοςιογραφικοφ λόγου (από το πιο ςθμαντικό ςτο λιγότερο ςθμαντικό, 
ακολουκϊντασ τθ δομι: τίτλοσ - περίλθψθ - ανάλυςθ) 

Α.Ι.5.4. Σρόποι και μζςα πεικοφσ - επιχειριματα και αντεπιχειριματα:  

 Επίκλθςθ ςτθ λογικι (επιχειριματα, τεκμιρια κ.ά.) 

 Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα (περιγραφι, αφιγθςθ κ.ά.) 

 Επίκλθςθ ςτθν αυκεντία (ριςεισ προςωπικοτιτων, αποφκζγματα κ.ά.) 

 Επίκλθςθ ςτο ικοσ του πομποφ (αξιόπιςτοσ λόγοσ, ζπαινοι, εγκϊμια κ.ά.) 

 Επίκλθςθ ςτο ικοσ του δζκτθ (άμεςοσ ι λανκάνων αξιολογικόσ 
χαρακτθριςμόσ) 

 Επίκεςθ ςτο ικοσ του αντιπάλου (κριτικζσ, κατθγορθτιρια) 
Α.Ι.5.5. Ποιότθτα πλθροφοριακοφ κειμζνου/βιβλιοπαρουςίαςθσ/βιογραφικοφ 

ςθμειϊματοσ/ςυςτατικισ επιςτολισ κ.ά., με ςυγκεκριμζνα κριτιρια, 
ανάλογα με το κειμενικό είδοσ 

Α.Ι.5.6.υςχζτιςθ των πλθροφοριϊν με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ 
νοιματοσ (ςυμφωνία - αντιφατικότθτα, τεκμθρίωςθ, αιτιολόγθςθ κ.ά.) 

Α.Ι.5.7. τρατθγικζσ για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου, ενδεικτικά: 

 υμφραηόμενα 

 Ετυμολογία 

 Πολυςθμία, ςυνϊνυμα – αντϊνυμα 

 Γλωςςικζσ ποικιλίεσ, ιδιωματιςμοί (γλωςςικό φαινόμενο που παρατθρείται 
ςε ιδιϊματα και διαλζκτουσ, άγνωςτο ςτθν κοινι μορφι μιασ γλϊςςασ, π.χ. 
το κυπριακό «ίντα») και ιδιωτιςμοί (εκφράςεισ με ιδιαίτερθ ςθμαςία που 
λζγονται ςε μια γλϊςςα και δεν μποροφν να μεταφραςτοφν ςε μια άλλθ, 
π.χ. «μαλλιά κουβάρια»)  

 Λόγιοι κλιτικοί τφποι, λόγια ςφνταξθ 

 Αρκτικόλεξα, ςυντομογραφίεσ, ςφμβολα 

 Χριςθ λεξικϊν 
Α.Ι.5.8. Ζννοιεσ και όροι ςχετικοί με τθ κεματικι ενότθτα              
 

  
Α.Ι.6. Κατανοοφν τθ 

ςθμαςία των λζξεων 
μζςα από τθν 
Ετυμολογία, και τισ  

 λειτουργίεσ τθσ 
Παραγωγής - Σφνθεσης, και 

 
Α.Ι.6.1.Ετυμολογία - Παραγωγι - φνκεςθ: προκιματα και επικιματα, πολυλεκτικά 

ςφνκετα, οικογζνειεσ λζξεων  
Α.Ι.6.2.  Μορφοςθμαςιολογικζσ πλθροφορίεσ: 
              υνϊνυμα, αντϊνυμα, ομϊνυμα, παρϊνυμα, πολυςθμία, μετωνυμία,  
              μεταφορά κ.ά. 
Α.Ι.6.3.  Λόγιεσ λζξεισ/φράςεισ και λζξεισ/φράςεισ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ και 
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εμπλουτίηουν το λεξιλόγιό 
τουσ. 

Λατινικισ γλϊςςασ  
Α.Ι.6.4. Ξζνεσ λζξεισ, δάνεια, αντιδάνεια  
Α.Ι.6.5. Λεκτικά ςφνολα τθσ αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, με τα οποία ςχθματίηονται 

λζξεισ, τόςο ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, όςο και ςε ξζνεσ γλϊςςεσ. 
Α.Ι.6.6.  Διδαςκαλία γλϊςςασ μζςω άλλων διδακτικϊν αντικειμζνων   
 

 
Α.Ι.7. Αξιοποιοφν τα μθ 

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

 

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

φωτογραφίεσ, ςχζδια, γραφιματα και το 
πλθροφοριακό/ςυναιςκθματικό/ιδεολογικό τουσ φορτίο 

Α.Ι.7.2.  Μουςικι, χρϊματα, θχθτικά εφζ κ.ά. 
Α.Ι.7.3. 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.8.  Εξάγουν 

ςυμπεράςματα για το 
κεντρικό νόθμα, με 
αναφορά ςτον ςκοπό και 
το φφοσ του κειμζνου, 
αλλά και τθν οπτικι 
γωνία του 
ομιλθτι/ςυντάκτθ. 

 

 
Α.Ι.8.1. κοπόσ, ενδεικτικά: ενθμζρωςθ, ψυχαγωγία, ανάπτυξθ και ζκκεςθ ιδεϊν, 

πεικϊ, εξυπθρζτθςθ πρακτικϊν αναγκϊν 
Α.Ι.8.2. Μζςα ανίχνευςθσ του ςκοποφ, ενδεικτικά: ο τίτλοσ, ο τόποσ, ο χρόνοσ,  και 

το μζςο δθμοςίευςθσ του κειμζνου, το κεματικό κζντρο, το λεξιλόγιο, το  
φφοσ, τυχόν ρθτζσ δθλϊςεισ ςτο κείμενο 
Α.Ι.8.3.  Προκετικότθτα (ςυν)ομιλθτϊν, κοινωνικι ταυτότθτά τουσ, με βάςθ το 

περιεχόμενο, τισ γραμματικζσ και λεξιλογικζσ επιλογζσ τουσ 
Α.Ι.8.4. Επίπεδο φφουσ, ανάλογο με το κειμενικό είδοσ και τον κειμενικό τφπο(οικείο, 

επίςθμο, λογοτεχνικό, επιςτθμονικό, λόγιο κ.ά.) 
Α.Ι.8.5. Σρόποι ανίχνευςθσ του φφουσ, ενδεικτικά: τίτλοσ, πακθτικι/ενεργθτικι 

ςφνταξθ, λόγια ςφνταξθ, μακροπερίοδοσ λόγοσ, ονοματοποίθςθ (χριςθ 
ονοματικϊν αντί ρθματικϊν φράςεων, π.χ. «θ κατάλθψθ του κτθρίου» και όχι 
«κατζλαβαν το κτιριο»), χριςθ ταξινομιςεων, ςυμβόλων, ςυντμιςεων και 
αρκτικολζξων, χριςθ μθ ςυνεχοφσ λόγου, λόγιεσ μετοχζσ, ςτίξθ, εγκλίςεισ, 
χριςθ ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ προςϊπου, λεξιλόγιο, ςχιματα λόγου, μθ 
γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.7.3. 

Α.Ι.8.6. Οπτικι γωνία του ομιλθτι/ςυντάκτθ 
Α.Ι.8.7. χζςθ κειμενικοφ είδουσ - λεξιλογίου - φφουσ - επικοινωνιακισ περίςταςθσ 
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Α.Ι.9. Σοποκετοφνται 

κριτικά   ζναντι των 
πλθροφοριϊν/ 
απόψεων/ιδεϊν του 
κειμζνου και καλλιεργοφν 
τθν κριτικι/δθμιουργικι  
τουσ ςκζψθ,  
διαμορφϊνοντασ τθ δικι 
τουσ προςωπικι άποψθ. 

 
Α.Ι.9.1.  Θζςεισ - αντικζςεισ που προβάλλονται ι υπονοοφνται 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 
κζματοσ(διακεματικ
ι εργαςία, 
ςυνεντεφξεισ, 
εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ, χριςθ 
πθγϊν κτλ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α.ΙΙ. Αναγνωρίηουν και 

κατανοοφν τθ μορφι του 
προφορικοφ/γραπτοφ λόγου 
ςε επίπεδο κειμζνου, 
παραγράφου, πρόταςθσ, 
λζξθσ. 

 

  

 
Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίηουν και 

αξιολογοφν  τθ δομι του 
κειμζνου, ανάλογα με τον 
κειμενικό τφπο/το είδοσ. 

 
 
 
 

 
A.ΙΙ.1.1.Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ  

 ε επίπεδο κειμζνου (πρόλογοσ, κφριο κζμα, επίλογοσ) 

 ε επίπεδο παραγράφου (κεματικι περίοδοσ, λεπτομζρειεσ, κατακλείδα) 
Α.ΙΙ.1.2.  Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου: (αιτιολόγθςθ, ςφγκριςθ-αντίκεςθ, 

αναλογία, οριςμόσ, παραδείγματα, διαίρεςθ, αίτιο – αποτζλεςμα, 
ςυνδυαςμόσ μεκόδων)   

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

1.  Άρκρο/Δοκίμιο 

 Πρόλογοσ: κζμα - κζςθ  

 Κφριο μζροσ: επιχειριματα - αντεπιχειριματα, υποςτθρικτικό /αποδεικτικό 
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υλικό για διαςαφινιςθ τθσ κφριασ ιδζασ ι/και τεκμθρίωςθ/αναςκευι κζςθσ    

 Επίλογοσ: ςυγκεφαλαίωςθ/ςυμπζραςμα/ειςθγθτικζσ προτάςεισ 
2.   Ομιλία  

 Προςφϊνθςθ: ειςαγωγικόσ χαιρετιςμόσ (εκιμοτυπικι κατάταξθ) 

 Πρόλογοσ/Ειςαγωγι: παρουςίαςθ του κζματοσ 

 Κφριο μζροσ: αφιγθςθ – βεβαίωςθ - τεκμθρίωςθ – αναςκευι 

 Επίλογοσ: περιεκτικι ανακεφαλαίωςθ 

 Επιφϊνθςθ: καταλθκτικόσ χαιρετιςμόσ 
          3.    Επίςθμθ Επιςτολι  

 Χωροχρονικό πλαίςιο 

 Προςφϊνθςθ  

 Πρόλογοσ: αφορμι - κζμα - ςκοπόσ 

 Κφριο Μζροσ: απόδειξθ κζςθσ μζςω λογικϊν επιχειρθμάτων, τεκμθρίων, 
παραδειγμάτων, μαρτυριϊν και απόκρουςθ αντίπαλων επιχειρθμάτων 

 Επίλογοσ: ανακεφαλαίωςθ 

 Επιφϊνθςθ – Τπογραφι 
          5.    Είδθςθ - χόλιο  

 «Ανεςτραμμζνθ Πυραμίδα», βλζπε Α.Ι.5.3. 
Α.ΙΙ.1.4.   Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, ενδεικτικά: 

    Λογικι, χωρικι, χρονολογικι ςειρά, αλλθλουχία, ενότθτα, ςυνοχι (θ 
ςυντακτικι ι ςθμαςιολογικι ςφνδεςθ των νοθμάτων τμθμάτων προτάςεων 
ι μεγαλφτερων τμθμάτων λόγου με τθ χριςθ αντωνυμιϊν, άρκρων 
επιρρθμάτων, διαρκρωτικϊν λζξεων, φράςεων) και ςυνεκτικότθτα(θ 
νοθματικι αλλθλουχία που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτισ περιόδουσ μιασ 
παραγράφου ι ανάμεςα ςτισ παραγράφουσ ενόσ κειμζνου) 

 

 
Α.ΙΙ.2.(Ανα)γνωρίηουν και 

αξιολογοφν τα εκφραςτικά 
μζςα και άλλεσ γλωςςικζσ 
επιλογζσ του 
ομιλθτι/ςυντάκτθ. 

 

 
Α.ΙΙ.2.1. Γλωςςικά χαρακτθριςτικά των κειμενικϊν ειδϊν, ενδεικτικά: 

 Άρκρο/Δοκίμιο: μακροπερίοδοσ λόγοσ, ρθτορικά ερωτιματα, χριςθ 
πακθτικϊν μετοχϊν κ.ά. 

 Ομιλία: ρθτορικά ερωτιματα, χριςθ κυρίωσ αϋ, βϋ πλθκυντικοφ προςϊπου, 
χριςθ ςτερεότυπων εκφράςεων, εξωγλωςςικά – παραγλωςςικά ςτοιχεία, 
ςτοιχεία προφορικότθτασ κ.ά. 

 Επίςθμθ Επιςτολι: ρθτορικά ερωτιματα, κυριολεξία – μεταφορά κ.ά. 

 Είδθςθ (πλθροφοριακόσ λόγοσ): κυριαρχία γϋ προςϊπου, κυριολεκτικι 
χριςθ τθσ γλϊςςασ,  προτίμθςθ  ςτθν παρατακτικι δομι του λόγου, 
αποφυγι μακροπερίοδου λόγου, απλουςτευμζνθ ςτίξθ, φειδωλι χριςθ 
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επικζτων και παρακετικϊν,  περιοριςμζνθ χριςθ ςχθμάτων λόγου 

 Βιογραφικό θμείωμα: δεν περιζχει ριματα, αντωνυμίεσ, αρκτικόλεξα, 
ςυντομογραφίεσ, αποφυγι του πρϊτου ενικοφ προςϊπου, αποφυγι 
πλεοναςμϊν  

 Παρουςίαςθ - Κριτικι: απλι και διαδοχικι υπόταξθ, αναφορικζσ 
προςδιοριςτικζσ προτάςεισ, αναφορικζσ αντωνυμίεσ, αναφορικά 
επιρριματα 

Α.ΙΙ.2.2. Γεωγραφικζσ/κοινωνικζσ γλωςςικζσ ποικιλίεσ (θλικία, φφλο, μόρφωςθ, 
κοινωνικι τάξθ, ιδεολογία, επάγγελμα κ.ά.) 

Α.ΙΙ.2.3. Ειδικζσ γλϊςςεσ: οι γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφν οι ειδικοί ςε κάποιον 
τομζα(επαγγελματικό, επιςτθμονικό κ.ά.), ςτον οποίο οι λζξεισ ι οι 
εκφράςεισ λαμβάνουν  κάποια ςυγκεκριμζνθ ςθμαςιολογικι εξειδίκευςθ, θ 
οποία κακορίηεται από τθ χριςθ τουσ (π.χ. θ λζξθ «αντίςταςθ» ςτθ Φυςικι 
ι θ ζκφραςθ «πειναςμζνο χϊμα» ςτθ γεωργία). 

Α.ΙΙ.2.4. Γλωςςικά χαρακτθριςτικά του προφορικοφ λόγου: 

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

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

Α.ΙΙ.2.5.  Εκφραςτικά μζςα – ςχιματα λόγου  
 

  
Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν τoκείμενο με 

ςαφι και κακοριςμζνα 

 
Α.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ: 
          α.  υνάφεια ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ τφπου/είδουσ -  ςκοποφ - 
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κριτιρια. επικοινωνιακισ περίςταςθσ 
 β.  Επάρκεια πλθροφοριακοφ και νοθματικοφ περιεχομζνου (επαρκισ αιτιολόγθςθ, 

εγκυρότθτα και ορκότθτα επιχειρθμάτων και άλλου υποςτθρικτικοφ υλικοφ) 
γ.  Οργάνωςθ/δομι λόγου, γλωςςικζσ/γραμματικζσ/λεξιλογικζσ επιλογζσ, ςφνταξθ, 

ζκφραςθ, ςτίξθ, ορκογραφία, εξωγλωςςικά και παραγλωςςικά ςτοιχεία, 
ςτοιχεία προφορικότθτασ  

 

 
Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 

 
Β.α. Παράγουν 

προφορικά/γρα
πτάκείμενα ςε 
ποικίλα 
κειμενικά είδθ, 
αξιοποιϊντασ 
κυρίωσ τον 
επιχειρθματολο- 

   γικό, αλλά και 
τον 
αφθγθματικό 
λόγο.  

 
 

 
Β.Ι. Παράγουν 

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

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

εμπειριϊν (ςυμμετοχι ςτα  ενδοςχολικά ι εξωςχολικά δρϊμενα για ςκοποφσ 

ενθμζρωςθσ, πεικοφσ, διαμαρτυρίασ, διατφπωςθσ αιτιματοσ, κ.ά.) 

Β.Ι.β. Ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ 

 

 

 

Β.Ι.1. Εγγράφουν ς το 

κατάλλθλο για τθν 

επικοινωνιακι περίςταςθ 

κειμενικό είδοσ. 

 
Β.Ι.1.1.  Προφορικά και γραπτά κειμενικά  είδθ, ενδεικτικά: Άρκρο, Γραπτι Ομιλία 

που κα εκφωνθκεί, Επίςθμθ Επιςτολι, Δοκίμιο, Είδθςθ - χόλιο, Βιογραφικό 
θμείωμα/Αυτοπαρουςίαςθ, υνζντευξθ για πρόςλθψθ, 
Παρουςίαςθ/Κριτικι, Ελεφκερεσ ςυηθτιςεισ ςε μικρζσ ομάδεσ, Δομθμζνθ 
ςυηιτθςθ - υηιτθςθ με τθ μορφι αντιπαράκεςθσ επιχειρθμάτων - "Αγϊνεσ 
Λόγου" 

 Β.Ι.1.2.  Βαςικά χαρακτθριςτικά προφορικϊν και γραπτϊν κειμενικϊν ειδϊν, βλζπε 
Α.Ι.2.2. 

 

 

 
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, παραγωγι ιδεϊν, οργάνωςθ 
β. υγγραφικό ςτάδιο: Καταγραφι - ανάπτυξθ 
  γ. Μεταςυγγραφικό ςτάδιο, βλζπε Α.ΙΙΙ.1. 
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Β.Ι.3. Επιλζγουν τουσ  
       κατάλλθλουσ τρόπουσ και 

μζςα πεικοφσ που κα 
χρθςιμοποιιςουν,  ανάλογα 
με το κζμα, τον αποδζκτθ, 
τθν επικοινωνιακι 
περίςταςθ και τον ςκοπό 
του κειμζνου. 

 

 
Β.Ι.3.1. Σρόποι και μζςα  πεικοφσ –μορφζσ πεικοφσ και άλλο υλικό τεκμθρίωςθσ, 

ανάλογα με το κειμενικό είδοσ και τον ςκοπό, βλζπε Α.Ι.5.4. 
Β.Ι.3.2.  κοπόσ, π.χ. πεικϊ, προβλθματιςμόσ 

 

 
Β.Ι.4. Διαμορφϊνουν  το 

κατάλλθλο φφοσ. 
 

 
Β.Ι.4.1. Υφοσ, βλζπε Α.Ι.8.3.- 4. 

 

 
Β.Ι.5. Χρθςιμοποιοφν το  
          κατάλλθλο κεματικό  
          λεξιλόγιο, εξειδικευμζνθ  
         ορολογία. 
 

 
Β.Ι.5.1.Θεματικό Λεξιλόγιο/εξειδικευμζνθ ορολογία 
 

 

  
Β.ΙΙ. Οργανϊνουν τον     

προφορικό/γραπτό τουσ λόγο 
ςε επίπεδο κειμζνου, 
παραγράφου,  

   πρόταςθσ, λζξθσ. 
 

  

 
Β.ΙΙ.1. Ακολουκοφν τθ δομι 
ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ 
είδουσ και χρθςιμοποιοφν τουσ 
κατάλλθλουσ τρόπουσ 
ανάπτυξθσ παραγράφου, 
αξιοποιϊντασ τα εξωτερικά και 
εςωτερικά δομικά ςτοιχεία. 
 

 

Β.ΙΙ.1.1. Οργανωτικά πρότυπα  - εξωτερικά και εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, 
προφορικϊν/γραπτϊν κειμενικϊν ειδϊν, βλζπε Α.ΙΙ.1.1. – 4. 

Β.ΙΙ.1.2. Δομι παραγράφου 

Β.ΙΙ.1.3. Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου 
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Β.ΙΙ.2. Αξιοποιοφν τα κατάλλθλα           

γλωςςικά  και μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία.  

 

 
Β.ΙΙ.2.1. Εκφραςτικά μζςα και γλωςςικά/μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.ΙΙ.2.1.- 4. 

και Α.Ι.7.1. – 3. 
Β.ΙΙ.2.2. Γλωςςικά χαρακτθριςτικά του προφορικοφ λόγου, βλζπε Α.ΙΙ.2.4. 
Β.ΙΙ.2.3. Γεωγραφικζσ/κοινωνικζσ γλωςςικζσ ποικιλίεσ, βλζπε Α.ΙΙ.2.2. 
Β.ΙΙ.2.4. Ειδικζσ γλϊςςεσ, βλζπε Α.ΙΙ.2.3. 

 

 
Β.ΙΙΙ.  Κρίνουν, αξιολογοφν και  
   βελτιϊνουν το 

προφορικό/γραπτό κείμενο 
που παριγαγαν, με ςαφι και 
κακοριςμζνα κριτιρια. 

 

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

 
Σεχνικι 
ςυλλογικισ 
επαναδιατφπω- 
ςθσ κειμζνου με 
ςτόχο τθ 
βελτίωςι του. 
 

 
Β.β. Διακρίνουν ςε 

προφορικό/ 
γραπτό κείμενο 
τισ βαςικζσ 
πλθροφορίεσ 
και τισ 
καταγράφουν 
ςε θμειϊςεισ ι 
ςε ςυνεχι λόγο 
(Περίλθψθ).  

 

 
 

 
B.IV.1.Σρόποι οργάνωςθσ ςθμειϊςεων 

Δομι παραγράφου - κεματικι πρόταςθ/νοθματικό κζντρο, ςθμαντικζσ  
λεπτομζρειεσ (ανάλογα με τθν πρόκεςθ και τον ςκοπό του ςυντάκτθ), λζξεισ-
φράςεισ κλειδιά, βαςικζσ διαρκρωτικζσ λζξεισ 

 Μορφζσ ςθμειϊςεων 
- Αναλυτικζσ ςθμειϊςεισ: Εντοπίηεται θ κεματικι πρόταςθ, το κζμα, οι 

ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ 
- υνοπτικζσ ςθμειϊςεισ: Διατφπωςθ του πλαγιότιτλου, που  βαςίηεται ςτθ 

κεματικι πρόταςθ και το νοθματικό κζντρο. 

 Άλλεσ μορφζσ ςθμειϊςεων: 
- Νοθτικοί χάρτεσ: Διάγραμμα, με τθ βοικεια του οποίου αποτυπϊνονται  

ιδζεσ και ζννοιεσ. 
- Εννοιολογικοί χάρτεσ: Μζκοδοσ καταγραφισ ςθμειϊςεων, ςτθν οποία δίνεται 

ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ ιδζεσ και τθ μεταξφ τουσ ςφνδεςθ.  
Β.ΙV.2.  Περίλθψθ  
Διπλι διαδικαςία: 
α. ανάγνωςθ-κατανόθςθ  
β. πφκνωςθ-ςφνκεςθ -αναδιάταξθ πλθροφοριϊν 

 Κατθγορίεσ περίλθψθσ: 
α. περίλθψθ ςυνεχοφσ γραπτοφ λόγου  
β. περίλθψθ ςυνεχοφσ ι ςυνομιλιακοφ προφορικοφ λόγου  

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

 Ζκταςθ περίλθψθσ:  
- υνοπτικι: Βαςικά ςτοιχεία οι κεματικζσ προτάςεισ των παραγράφων και οι 

ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ 
- Εκτενισ: Βαςικά ςτοιχεία τα κεματικά κζντρα των παραγράφων 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, επιςθμαίνει, εξετάηει, 
πραγματεφεται, προτείνει, εξθγεί, εκτιμά, περιγράφει, απαρικμεί, 
αναςκευάηει, υπογραμμίηει, υπαινίςςεται, ςυμπεραίνει, προςπερνά 
βιαςτικά 

β. τθ χριςθ διαρκρωτικϊν λζξεων 

 Υφοσ: Συπικό/επίςθμο φφοσ. Πιςτότθτα ςτθν απόδοςθ του περιεχομζνου του 
αρχικοφ κειμζνου και τθσ οπτικισ γωνίασ του ςυντάκτθ. 

 Γλωςςικά χαρακτθριςτικά:  
              Ακρίβεια των λεξικϊν επιλογϊν, εναλλαγι απλϊν και ςφνκετων ςυντακτικϊν 

δομϊν, φροντίδα για τθ ςτίξθ και τθν παραγραφοποίθςθ κ.ά.    
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ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΣΑΞΗ: Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 
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/γραπτά 
κείμενα, ςε ποικίλα 
κειμενικά είδθ 
επιχειρθματολογικοφ 
λόγου και αξιολογοφν 
τθν αποτελεςματικότθτά 
τουσ.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Α.Ι.  Κατανοοφν το 

περιεχόμενο 
προφορικοφ/γραπτοφ 
κειμζνου, 
τοποκετϊντασ το ςτο 
επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτιςμικό 
του πλαίςιο. 
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Α.Ι.1. Ακροάηονται με τθ 

δζουςα 
προςοχι/διαβάηουν 
ςιωπθρά ι 
μεγαλόφωνα, με 
ευχζρεια και 
εκφραςτικότθτα. 

 
Α.Ι.1.1. Ενεργθτικι ακρόαςθ, ανάλογα με το είδοσ λόγου  
Α.Ι.1.2. Άρκρωςθ και τονιςμόσ λζξεων/φράςεων 
Α.Ι.1.3. Γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ, τόςο τθσ δθλωτικισ όςο και τθσ ςυνδθλωτικισ, 

των λζξεων  
Α.Ι.1.4. Λειτουργία των ςθμείων ςτίξθσ 
Α.Ι.1.5. Σόνοσ, ζνταςθ, διακφμανςθ φωνισ και ρυκμόσ ανάγνωςθσ, ανάλογα με 

το κειμενικό είδοσ 
Α.Ι.1.6. «Ανάγνωςθ» πολυτροπικοφ/αςυνεχοφσ κειμζνου(χάρτεσ, εικόνεσ, 

γελοιογραφίεσ κ.ά.) 
Α.Ι.1.7. Παραγλωςςικά και εξωγλωςςικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό 

είδοσ, βλζπε Α.Ι.7.3. 
Α.Ι.1.8. τοιχεία προφορικότθτασ: επανεκκίνθςθ με επαναδιατφπωςθ, διακοπζσ, 

επικαλφψεισ, ςτερεότυπεσ εκφράςεισ κ.ά. 
Α.Ι.1.9.  Πικανόσ ςκοπόσ ακρόαςθσ/ανάγνωςθσ(ενθμζρωςθ, μόρφωςθ, 

προβλθματιςμόσ 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: Παιδεία – Εκπαίδευςθ 
– υνειδθτοποιθμζνοσ  - Ενεργόσ πολίτθσ, Ο πόκοσ τθσ Ελευκερίασ και θ 
δφναμθ τθσ Εξουςίασ – Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, Οικονομία – 
Καταναλωτιςμόσ – Διαφιμιςθ, Κφπροσ – Ελλάδα – Ευρϊπθ – Κόςμοσ – 
Σο άτομο ωσ πολίτθσ τθσ χϊρασ του, ωσ Ευρωπαίοσ αλλά και ωσ 
παγκόςμιοσ πολίτθσ, Επιςτιμθ – Σεχνολογία, Οικολογία, Επικαιρότθτα 

Α.Ι2.2.  Κειμενικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ, ενδεικτικά: 

 Σίτλοσ/υπότιτλοσ: λειτουργία – «γραμματικι του τίτλου» 

 Μότο-προμετωπίδα 
Α.Ι.2.3.  Εξωκειμενικά ςτοιχεία 

 Επικοινωνιακό και κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο, βλζπε Α.Ι.4.2. - 3. 

 Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.7.3. 
Α.Ι.2.4.  Ζννοιεσ: Αγωγι του πολίτθ, ςυνειδθτοποιθμζνοσ/ενεργόσ πολίτθσ κ.ά. 

 

 

 
Α.Ι.3. (Ανα)γνωρίηουν τα 

βαςικά 
χαρακτθριςτικά των 
κειμενικϊν/τφπων 
ειδϊν, 

 
Α.Ι.3.1.  Βαςικά χαρακτθριςτικά των κειμενικϊν τφπων τθσ Επιχειρθματολογίασ 

(ωσ νοθτικισ επεξεργαςίασ τθσ πραγματικότθτασ), τθσ Περιγραφισ/ 
Αφιγθςθσ (ωσ εμπειρικισ ςφλλθψθσ και απόδοςθσ τθσ 
πραγματικότθτασ) και των Οδθγιϊν (απλι αναφορά) 
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προφορικοφ/γραπτοφ 
λόγου και κατανοοφν 
τθ λειτουργία τουσ 
ςτθν επικοινωνία.  

 

 
Α.Ι.3.2. Βαςικά χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ ςυγκεκριμζνων κειμενικϊν 

ειδϊν, ενδεικτικά: 
1. Άρκρο 

 Είδθ: 
 Άρκρα γενικοφ ενδιαφζροντοσ ςε  εφθμερίδεσ/περιοδικά,  ζντυπα ι 

θλεκτρονικά:  
- Κφριο Άρκρο (ζκφραςθ γνϊμθσ για το ςθμαντικότερο γεγονόσ τθσ 

επικαιρότθτασ) 
- Άρκρα ποικίλων κεμάτων (πολιτικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά κ.ά.) 
 Επιςτθμονικά άρκρα ςε ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδικά (για κατανόθςθ) 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: επίκαιροσ χαρακτιρασ  απουςία προςωπικοφ -  
οικείου τόνου, περιοριςμζνθσ ζκταςθσ, διαφοροποίθςθ από λογοτεχνία 

2. Ομιλία  

 Είδθ:  
 Ειςιγθςθ: προτάςεισ/ανακοινϊςεισ ςχετικά με ςυγκεκριμζνο ηιτθμα – 

όλα τα είδθ ακροατθρίων 
 Διάλεξθ: Πραγμάτευςθ εξειδικευμζνου (ςυνικωσ επιςτθμονικοφ) 

κζματοσ – εξειδικευμζνο ακροατιριο 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: αμεςότθτα-φυςικότθτα, ςτοιχεία 
προφορικότθτασ 

3.  Επίςθμθ Επιςτολι 

 Είδθ:  
 Κοινωνικοφ/επαγγελματικοφ περιεχομζνου 
 ε ςυγκεκριμζνθ Αρχι 
 Ανοικτι επιςτολι 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: δθμόςιοσ χαρακτιρασ με ςυγκεκριμζνο ι μθ 
αποδζκτθ, αμεςότθτα - φυςικότθτα  

4. Δοκίμιο 

 Είδθ:   
 Αποδεικτικό δοκίμιο: Ο ςυγγραφζασ αποπειράται να πείςει τον 

αναγνϊςτθ με τθ χριςθ κυρίωσ επιχειρθμάτων και τεκμθρίων. 
 τοχαςτικό δοκίμιο: Ο ςυγγραφζασ εκκζτει τουσ προβλθματιςμοφσ του, 

ακολουκϊντασ μια ςυνειρμικι πορεία ςφνκεςθσ. 

 Βαςικά χαρακτθριςτικά: ςυντομία, ςαφινεια, καλλιζπεια (πλοφςια και 
προςεγμζνθ ζκφραςθ), διαλεκτικι προςζγγιςθ (αντιπαραβολι κζςεων) 

5. Δομθμζνθ υηιτθςθ – υηιτθςθ με τθ μορφι αντιπαράκεςθσ     
επιχειρθμάτων  -  "Αγϊνεσ  Λόγου" 
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 Βαςικά χαρακτθριςτικά: επίςθμοσ - τυπικόσ χαρακτιρασ, αμφιλεγόμενο 
κζμα - διαμετρικά αντίκετεσ απόψεισ, επιχειριματα και 
αντεπιχειριματα, ενεργθτικι ακρόαςθ (καλόσ ακροατισ –καλόσ 
(ςυν)ομιλθτισ), κακοριςμόσ – τιρθςθ κανόνων, ιςοτιμία 
ςυμμετεχόντων, ειλικρίνεια, ςεβαςμόσ ςτον ςυνομιλθτι και τθν 
αντίκετθ άποψθ, θρεμία, αυτοκυριαρχία, εςτίαςθ ςτο κζμα, 
παραγλωςςικά – εξωγλωςςικά ςτοιχεία και ςτοιχεία προφορικότθτασ 

 

 
Α.Ι.4. Εντοπίηουν το 

επικοινωνιακό και  
    κοινωνιοπολιτιςμικό 

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

 

 
Α.Ι.4.1. Κειμενικά είδθ(βαςικά χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ)  
Α.Ι.4.2. Επικοινωνιακό πλαίςιο 

 Παράγοντεσ επικοινωνίασ 

 χζςθ ςυνομιλθτϊν, πομποφ - δζκτθ:  
 Α. Άξονασ ιςοτιμίασ - αλλθλεγγφθσ: κακθμερινι άτυπθ ςυνομιλία μεταξφ 
οικείων ι φίλων (αυκόρμθτοσ λόγοσ)  

Β. Άξονασ εξουςίασ – ανοικειότθτα μεταξφ των ςυνομιλθτϊν εξαιτίασ 
κοινωνικισ απόςταςθσ: ςοβαρι, τυπικι ςυνομιλία (προςχεδιαςμζνοσ -  
τυπικόσ λόγοσ) 

 Αλλθλόδραςθ πομποφ - δζκτθ ςτον προφορικό/γραπτό λόγο 
Α.Ι.4.3. Ιςτορικότθτα του κειμζνου 
               Πλθροφορίεσ για τον δθμιουργό, τισ ευρφτερεσ πολιτικζσ, κοινωνικζσ, 

πολιτιςτικζσ ςυνκικεσ δθμιουργίασ του κειμζνου, τισ πραγματολογικζσ 
αναφορζσ για τον χϊρο και τον χρόνο, τα πρόςωπα και τα γεγονότα ςτα 
οποία αναφζρεται το κείμενο. 

 

 
Α.Ι.5. Εντοπίηουν τισ 

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

 
Α.Ι.5.1.τρατθγικζσκατανόθςθσγιαδιάκριςθβαςικϊν – δευτερευουςϊν 

πλθροφοριϊν, ενδεικτικά:  

 Πολλαπλζσ ακροάςεισ/αναγνϊςεισ 

 Γενικι/επιλεκτικι ακρόαςθ/ανάγνωςθ 

 Τπογράμμιςθ/θμειϊςεισ (κατά τθ διάρκεια τθσ ενεργθτικισ 
ακρόαςθσ/ανάγνωςθσ) 

 Ερωτιςεισ ανοικτοφ/κλειςτοφ τφπου 

 Προφορικι αναδιιγθςθ περιεχομζνου  
Α.Ι.5.2. θμεία εςτίαςθσ ςτθ διάκριςθ βαςικϊν - δευτερευουςϊν 

πλθροφοριϊν, ενδεικτικά:  

 Κειμενικοί τφποι που πικανόν να ςυνυπάρχουν ςτο κείμενο 

 Νοθματικζσ ενότθτεσ κειμζνου, κεματικοί άξονεσ ενοτιτων, τίτλοι 
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ενοτιτων 

 Παράγραφοι ενοτιτων,  κεματικά κζντρα παραγράφων, δομικά ςτοιχεία 
παραγράφων, πλαγιότιτλοι  
 

 Θεματικό λεξιλόγιο, λζξεισ/φράςεισ-κλειδιά, εξειδικευμζνθ ορολογία, 
ειδικι γλϊςςα, γλωςςικι ποικιλία (γεωγραφικι, κοινωνικι), λαϊκά και 
λόγια ςτοιχεία 

Α.Ι.5.3.υςχζτιςθ των πλθροφοριϊν με ςτόχο τθν αποτίμθςθ του κεντρικοφ 
νοιματοσ (ςυμφωνία - αντιφατικότθτα, τεκμθρίωςθ, αιτιολόγθςθ κ.ά.) 

Α.Ι.5.4. Σρόποι και μζςα πεικοφσ 
1.Επίκλθςθ ςτθ λογικι 
               Μζςα πεικοφσ:  

- Επιχειριματα: είδθ ςυλλογιςμϊν, προτάςεισ κρίςεωσ, ερωτθματικζσ   
προτάςεισ ι ρθτορικά ερωτιματα 

- Σεκμιρια: αποδείξεισ, παραδείγματα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, πορίςματα 
ερευνϊν, εμπειρικζσ αλικειεσ, παρακζματα, μαρτυρίεσ, γεγονότα 
(ιςτορικά κ.ά.)    

2.Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα 
Μζςα πεικοφσ:  
Περιγραφι, Αφιγθςθ – χριςθ  ςυγκινθςιακοφ - μεταφορικοφ λόγου (λζξεισ 

ςυναιςκθματικά φορτιςμζνεσ, ειρωνεία, ςαρκαςμόσ, χιοφμορ, 
υπερβολι, μεταφορά, λογοπαίγνιο, διςθμία, ςυνειρμόσ)  

3.Επίκλθςθ ςτθν αυκεντία 
Μζςα πεικοφσ: 
Ριςεισ προςωπικοτιτων, Αποφκζγματα, Ρθτά, Γνωμικά, Παροιμίεσ 
4.Επίκλθςθ ςτο ικοσ του πομποφ 
Μζςα πεικοφσ:  
Αξιόπιςτοσ λόγοσ,  ζπαινοι, εγκϊμια, λανκάνων αξιολογικόσ χαρακτθριςμόσ 
5.Επίκλθςθ ςτο ικοσ του δζκτθ 
           Μζςα πεικοφσ: 
Άμεςοσ ι λανκάνων αξιολογικόσ χαρακτθριςμόσ 
6.Επίκεςθ ςτο ικοσ του αντιπάλου 
Μζςα πεικοφσ:  
Κριτικζσ, Κατθγορθτιρια 
Α.Ι.5.5.Μορφζσ πεικοφσ, ενδεικτικά: θ πεικϊ ςτθ διαφιμιςθ, ςτον 

πολιτικό/δικανικό λόγο και διάκριςι τθσ από τθν προπαγάνδα 
Α.Ι.5.6.  Οριςμόσ, δομι, ορκότθτα, εγκυρότθτα  επιχειρθμάτων και άλλου 

αποδεικτικοφ υλικοφ 
Α.Ι.6.7.  Διαςφνδεςθ - Διαφοροποίθςθ εννοιϊν: γεγονόσ, ςχόλιο, άποψθ, 
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επιχείρθμα 
Α.Ι.5.8. τρατθγικζσ για γλωςςικι εξομάλυνςθ του κειμζνου, ενδεικτικά: 

 υμφραηόμενα 

 Ετυμολογία 

 Πολυςθμία, ςυνϊνυμα - αντϊνυμα 

 Γλωςςικζσ ποικιλίεσ, ιδιωματιςμοί (γλωςςικό φαινόμενο που 
παρατθρείται ςε ιδιϊματα και διαλζκτουσ, άγνωςτο ςτθν κοινι μορφι 
μιασ γλϊςςασ, π.χ. το κυπριακό και κρθτικό «ίντα») και  ιδιωτιςμοί 
(εκφράςεισ με ιδιαίτερθ ςθμαςία που λζγονται ςε μια γλϊςςα και δεν 
μποροφν να μεταφραςτοφν κυριολεκτικά ςε μια άλλθ γλϊςςα, π.χ. 
«μαλλιά κουβάρια», «άρον άρον»)   

 Λόγιοι κλιτικοί τφποι, λόγια ςφνταξθ 

 Αρκτικόλεξα, ςυντομογραφίεσ, ςφμβολα 

 Χριςθ λεξικϊν 
Α.Ι.5.9. Ζννοιεσ και όροι ςχετικοί με τθ κεματολογία 
 

  
Α.Ι.6. Κατανοοφν τθ 

ςθμαςία των λζξεων 
μζςα από τθν 
Ετυμολογία και τισ 
λειτουργίεσ τθσ 
Παραγωγής - 
Σφνθεσης, και 
εμπλουτίηουν το 
λεξιλόγιό τουσ. 

 
Α.Ι.6.1.Ετυμολογία - Παραγωγι - φνκεςθ: προκιματα και επικιματα, 

πολυλεκτικά ςφνκετα, οικογζνειεσ λζξεων  
Α.Ι.6.2.  Μορφοςθμαςιολογικζσ πλθροφορίεσ: πολυςθμία, ςυνϊνυμα - 

αντϊνυμα, ομϊνυμα - παρϊνυμα, υπωνυμία – υπερωνυμία, μετωνυμία 
κ.ά.  

Α.Ι.6.3.  Λόγιεσ λζξεισ/φράςεισ και λζξεισ/φράςεισ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ και 
Λατινικισ Γλϊςςασ 

Α.Ι.6.4.  Ξζνεσ λζξεισ, δάνεια, αντιδάνεια 
Α.Ι.6.5. Λεκτικά ςφνολα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, με τα οποία 

ςχθματίηονται λζξεισ τόςο ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, όςο και ςε ξζνεσ 
γλϊςςεσ. 

 

 
 

 
Α.Ι.7. Αξιοποιοφν τα μθ 

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

 

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

φωτογραφίεσ, ςχζδια, γραφιματα και το 
πλθροφοριακό/ςυναιςκθματικό/ιδεολογικό τουσ φορτίο 

Α.Ι.7.2.  Μουςικι, χρϊματα, θχθτικά εφζ κ.ά. 
Α.Ι.7.3. Μθ γλωςςικά ςτοιχεία 

 Παραγλωςςικά: επιτονιςμόσ - διακφμανςθ τθσ φωνισ και χρωματιςμόσ 
τθσ - παφςεισ,  προφορά, ζνταςθ, ρυκμόσ ςτον λόγο (χωρίσ παφςεισ, 
επαναλιψεισ, χαςμωδίεσ) 
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 Εξωγλωςςικά: χειρονομίεσ, κινιςεισ,  ςτάςθ του ςϊματοσ, βθματιςμόσ, 
ζκφραςθ του προςϊπου, βλζμμα, μορφαςμοί 

 

  
Α.Ι.8.  Εξάγουν 

ςυμπεράςματα για το 
κεντρικό νόθμα, με 
αναφορά ςτον ςκοπό 
και το φφοσ του 
κειμζνου, αλλά και τθν 
οπτικι γωνία του 
ομιλθτι/ςυντάκτθ. 

 

 
Α.Ι.8.1.  κοπόσ, ενδεικτικά: πλθροφόρθςθ- ενθμζρωςθ, πεικϊ, 

προβλθματιςμόσ, διδαχι, ευαιςκθτοποίθςθ-καλλιζργεια 
Α.Ι.8.2. Μζςα ανίχνευςθσ του ςκοποφ, ενδεικτικά: ο τίτλοσ/υπότιτλοσ, ο τόποσ, ο 

χρόνοσ, θ επιλογι του κειμενικοφ είδουσ και το μζςο δθμοςίευςθσ, το 
κεματικό κζντρο, το λεξιλόγιο, το φφοσ, τυχόν ρθτζσ δθλϊςεισ ςτο 
κείμενο 

 
Α.Ι.8.3. Επίπεδο φφουσ, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ  
Α.Ι.8.4. Σρόποι ανίχνευςθσ του φφουσ, ενδεικτικά: τίτλοσ, ενεργθτικι/πακθτικι  

ςφνταξθ, λόγια ςφνταξθ, μακροπερίοδοσ λόγοσ, ονοματοποίθςθ (χριςθ 
ονοματικϊν αντί ρθματικϊν φράςεων, π.χ. «θ αξιολόγθςθ του 
γεγονότοσ» και όχι «αξιολογϊ το γεγονόσ»), χριςθ ταξινομιςεων, 
ςυμβόλων, ςυντμιςεων και αρκτικολζξων, χριςθ μθ ςυνεχοφσ λόγου, 
λόγιεσ μετοχζσ, ςτίξθ, εγκλίςεισ, χριςθ ςυγκεκριμζνου ρθματικοφ 
προςϊπου, λεξιλόγιο, ςχιματα λόγου, μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε 
Α.Ι.7.3. 

Α.Ι.8.5. Οπτικι γωνία του ομιλθτι/ςυντάκτθ 
Α.Ι.8.6. χζςθ κειμενικοφ είδουσ –λεξιλογίου – φφουσ  – επικοινωνιακισ 

περίςταςθσ  
 

 

  
Α.Ι.9. Σοποκετοφνται 

κριτικά ζναντι των 
πλθροφοριϊν/ 
απόψεων/ιδεϊν του 
κειμζνου και 
καλλιεργοφν τθν 
κριτικι τουσ ςκζψθ, 
διαμορφϊνοντασ τθ 
δικι τουσ προςωπικι 
άποψθ/κζςθ. 

 

 
Α.Ι.9.1.  Θζςεισ - αντικζςεισ που προβάλλονται 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 
Α.Ι.9.4. Σρόποι και μζςα πεικοφσ, βλζπε Α.Ι.5.4. 

 
Ελεφκερθ 
διερεφνθςθ 
κζματοσ 
(διακεματικι 
εργαςία, 
ςυνεντεφξεισ, 
εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ, χριςθ 
πθγϊν κ.ά.) 
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Α.ΙΙ. Αναγνωρίηουν και 

κατανοοφν τθ μορφι του 
προφορικοφ/γραπτοφ 
λόγου ςε επίπεδο 
κειμζνου, παραγράφου, 
πρόταςθσ, λζξθσ. 

 

  

 
Α.ΙΙ.1. Αναγνωρίηουν και 

κατανοοφν τθ δομι του 
κειμζνου και τα 
οργανωτικά πρότυπα  
ςυγκεκριμζνων  
κειμενικϊν ειδϊν. 

 
 

 
 
 

 
A.ΙΙ.1.1. Εξωτερικά δομικά ςτοιχεία, ανάλογα με το κειμενικό είδοσ 

 ε επίπεδο κειμζνου (πρόλογοσ, κφριο κζμα, επίλογοσ) 

 ε επίπεδο παραγράφου (κεματικι περίοδοσ, λεπτομζρειεσ, κατακλείδα) 
 

Α.ΙΙ.1.2.  Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου (αιτιολόγθςθ, ςφγκριςθ-αντίκεςθ, 
αναλογία, οριςμόσ, παραδείγματα, διαίρεςθ, αίτιο-αποτζλεςμα, ςυνδυαςμόσ 
μεκόδων)   

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

1. Άρκρο 

 Πρόλογοσ: εκτίκεται το κζμα ι θ προβλθματικι του 

 Κφριο μζροσ: παράκεςθ επαρκοφσ αποδεικτικοφ υλικοφ για: 
- διαςαφινιςθ τθσ κυρίαρχθσ ιδζασ 
- τεκμθρίωςθ τθσ κζςθσ-ιςχυριςμοφ που διατυπϊκθκε ςτθν ειςαγωγικι 

παράγραφο 
- αναςκευι 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, ευχι, προτροπι, επιβεβαίωςθ των 
επιχειρθμάτων 

 Επιφϊνθςθ: καταλθκτικόσ χαιρετιςμόσ 
3. Επίςθμθ Επιςτολι  

 Χωροχρονικό πλαίςιο 

 Προςφϊνθςθ 

 Πρόλογοσ: αφορμι - κζμα - ςκοπόσ 
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 Κφριο μζροσ: απόδειξθ κζςθσ μζςω λογικϊν επιχειρθμάτων, τεκμθρίων, 

παραδειγμάτων, μαρτυριϊν και απόκρουςθ αντίπαλων επιχειρθμάτων 

 Επίλογοσ: ανακεφαλαίωςθ 

 Επιφϊνθςθ – Τπογραφι 

4α.Αποδεικτικό Δοκίμιο 

 Ειςαγωγι: ζκκεςθ του προβλθματιςμοφ με απϊτερο ςκοπό τθν πρόκλθςθ 
ενδιαφζροντοσ 

 Ανάπτυξθ: παράκεςθ του αποδεικτικοφ υλικοφ με λογικι/ςυνειρμικι 
οργάνωςθ 

 Επίλογοσ: ςυμπυκνωμζνθ παρουςίαςθ του κφριου μζρουσ 
4β. τοχαςτικό δοκίμιο: 

 Αφετθρία: γνϊμθ, περιςτατικό, είδθςθ, ςκζψθ, διαμάχθ 

 Ανάπτυξθ: ελεφκερθ πραγμάτευςθ του κζματοσ, περιιγθςθ ςτον χϊρο των 
ιδεϊν, ςυνειρμικζσ μεταβιβάςεισ 

 υμπζραςμα 
Α.ΙΙ.1.4.Εςωτερικά δομικά ςτοιχεία, ενδεικτικά: λογικι, χωρικι και χρονολογικι 

ςειρά, αλλθλουχία, ενότθτα, ςυνοχι και ςυνεκτικότθτα μζςω διαρκρωτικϊν 
λζξεων/φράςεων, επιρρθμάτων, ςυνδζςμων, επανάλθψθ λζξεων/ φράςεων, 
μορίων/ φράςεων που δείχνουν τθ ςτάςθ του ομιλθτι/ςυντάκτθ κ.ά.  

 

 
Α.ΙΙ.2.(Ανα)γνωρίηουν και 

αξιολογοφν τα 
εκφραςτικά μζςα και 
άλλεσ γλωςςικζσ επιλογζσ 
του ομιλθτι/ςυντάκτθ. 

 

 
Α.ΙΙ.2.1. Γλωςςικά χαρακτθριςτικά ςυγκεκριμζνων κειμενικϊν ειδϊν, ενδεικτικά:  

 Άρκρο: μακροπερίοδοσ λόγοσ, ρθτορικά ερωτιματα, χριςθ πακθτικϊν 
μετοχϊν κ.ά. 

 Ομιλία: ρθτορικά ερωτιματα, χριςθ κυρίωσ αϋ, βϋ πλθκυντικοφ προςϊπου, 
χριςθ ςτερεότυπων εκφράςεων, εξωγλωςςικά – παραγλωςςικά ςτοιχεία, 
ςτοιχεία προφορικότθτασ 

 Επίςθμθ επιςτολι: ρθτορικά ερωτιματα, κυριολεξία – μεταφορά κ.ά. 

 Δοκίμιο: λογιότερθ γραμματικι, επιςτθμονικι λιτότθτα και ακρίβεια ςτθν 
ζκφραςθ και άλλα ςτοιχεία που κυμίηουν επιςτθμονικό/ςτοχαςτικό, αλλά 
και λογοτεχνικό λόγο: 

α. Αποδεικτικό δοκίμιο 
- χριςθ αναφορικισ/λογικισ γλϊςςασ(επιςτθμονικι διατφπωςθ) 
- τεχνικζσ ομαλισ μετάβαςθσ: ςυνεκτικά μόρια και εκφράςεισ, φράςεισ 

«γζφυρεσ» 
- μακροπερίοδοσ λόγοσ, υποτακτικι ςφνταξθ, πακθτικι ςφνταξθ, χριςθ γϋ 

ρθματικοφ προςϊπου 
- χριςθ αφθρθμζνων εννοιϊν  
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- επιγραμματικι και αποφκεγματικι διατφπωςθ 
β.  τοχαςτικό δοκίμιο 

- χριςθ ποιθτικισ/ςυγκινθςιακισ γλϊςςασ (λογοτεχνικι διατφπωςθ με 
μεταφορικζσ εκφράςεισ) 

- χριςθ αϋ και βϋ ρθματικοφ προςϊπου 
- αςφνδετο ςχιμα  
- ςτοιχεία προφορικότθτασ ςτθν ζκφραςθ  
- γλϊςςα λυρικι, φορτιςμζνθ ςυναιςκθματικά που κρατά τθν εικονοπλαςτικι 

τθσ δφναμθ 
Α.ΙΙ.2.2. Γεωγραφικζσ/κοινωνικζσ γλωςςικζσ ποικιλίεσ (θλικία, φφλο, μόρφωςθ, 

κοινωνικι τάξθ, ιδεολογία, επάγγελμα κ.ά.) 
Α.ΙΙ.2.3. Ειδικζσ γλϊςςεσ: οι γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφν οι ειδικοί ςε κάποιον τομζα 
 
(επαγγελματικό, επιςτθμονικό κ.ά.), ςτον οποίο οι λζξεισ/εκφράςεισ λαμβάνουν  

κάποια ςυγκεκριμζνθ ςθμαςιολογικι εξειδίκευςθ, θ οποία κακορίηεται από 
τθ χριςθ τουσ (π.χ. θ λζξθ «αντίςταςθ» ςτθ Φυςικι ι θ ζκφραςθ 
«πειναςμζνο χϊμα» ςτθ γεωργία). 

Α.ΙΙ.2.4. Γλωςςικά χαρακτθριςτικά του προφορικοφ λόγου 

 Επανεκκίνθςθ προτάςεων με αναδιατφπωςθ 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 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. «Συγγνϊμθ» 
«Μπορείτε να το επαναλάβετε;», « Δεν το κατάλαβα αυτό.») 

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

Α.ΙΙ.2.5.  Εκφραςτικά μζςα – ςχιματα λόγου  
Α.ΙΙ.2.6.  Μθ γλωςςικά ςτοιχεία, βλζπε Α.Ι.7.3. 
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Α.ΙΙΙ. Αξιολογοφν 

τoπροφορικό/γραπτό 
κείμενο με ςαφι και 
κακοριςμζνα κριτιρια. 

 
Α.ΙΙΙ.1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ  

α.  υνάφεια ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ τφπου/είδουσ  -  ςκοποφ - επικοινωνιακισ 
περίςταςθσ 

β.  Επάρκεια πλθροφοριακοφ και νοθματικοφ περιεχομζνου (επαρκισ αιτιολόγθςθ, 
εγκυρότθτα και ορκότθτα επιχειρθμάτων και άλλου υποςτθρικτικοφ 
υλικοφ),ςυνάφεια φφουσ - ςκοποφ –επικοινωνιακισ περίςταςθσ, ) 

γ.  Οργάνωςθ/δομι λόγου, γλωςςικζσ/λεξιλογικζσ επιλογζσ, ςφνταξθ, ζκφραςθ, ςτίξθ, 
ορκογραφία, εξωγλωςςικά/παραγλωςςικά ςτοιχεία, ςτοιχεία 
προφορικότθτασ  

Α.ΙΙΙ.2.  Αποτελεςματικότθτα του κειμζνου με βάςθ τθν αξιοποίθςθ του αποδεικτικοφ 
υλικοφ (επαρκισ αιτιολόγθςθ, πειςτικι τεκμθρίωςθ, εγκυρότθτα και ορκότθτα 
επιχειρθμάτων, ςυνάφεια αποδεικτικοφ υλικοφ - ςκοποφ - φφουσ - 
επικοινωνιακισ περίςταςθσ - γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν επιλογϊν) 

 

 

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
 

 
Β.α.  Παράγουν 

προφορικά/ 
γραπτά κείμενα 
ςε ποικίλα 
κειμενικά είδθ,  
αξιοποιϊντασ 
κυρίωσ τον 
επιχειρθματολο- 

   γικό  λόγο.  
 
 
 

 
Β.Ι. Παράγουν 

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

 

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

εμπειριϊν (ςυμμετοχι ςτα  ενδοςχολικά /εξωςχολικά δρϊμενα για ςκοποφσ 

ενθμζρωςθσ, διαμαρτυρίασ,  διατφπωςθσ αιτιματοσ, πεικοφσ, 

προβλθματιςμοφ κ.ά.) 

Β.Ι.β. Ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ 

 

 

 

Β.Ι.1.  Εγγράφουν ςτο 

κατάλλθλο για τθν 

επικοινωνιακι ανάγκθ 

κειμενικό είδοσ. 

 
Β.Ι.1.1. Κειμενικά  είδθ, ενδεικτικά: Γραπτι Ομιλία που κα εκφωνθκεί, Επίςθμθ 

Επιςτολι, Άρκρο, Δοκίμιο, Δομθμζνθ υηιτθςθ – υηιτθςθ με τθ μορφι 
αντιπαράκεςθσ  επιχειρθμάτων  -  "Αγϊνεσ  Λόγου", Διαφιμιςθ 

Β.Ι.1.2.  Λειτουργίεσ, κανόνεσ, ςυμβάςεισ, χαρακτθριςτικά κειμενικϊν ειδϊν, βλζπε  
Α.Ι.3.2. 

 

 
Β.Ι.2. Επιλζγουν τισ     

πλθροφορίεσ που κα  
   αναπτφξουν περιςςότερο,   

λιγότερο ι κα 

 

Β.Ι.2.1.  κοπόσ, βλζπε Β.Ι.α. – β. 
Β.Ι.2.2.  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 
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παραλείψουν, ϊςτε να 
εξυπθρετθκεί ο ςκοπόσ. 

 

              β. υγγραφικό ςτάδιο: καταγραφι ιδεϊν και ανάπτυξθ ςε ενιαίο κείμενο  
               γ. Μεταςυγγραφικό ςτάδιο, βλζπε Α.ΙΙΙ.1.  
 

 
Β.Ι.3. Επιλζγουν τουσ  
    κατάλλθλουσ τρόπουσ 

και μζςα πεικοφσ που κα 
χρθςιμοποιιςουν  

   ςτο κείμενό τουσ, 
ανάλογα με το κζμα, τον 
αποδζκτθ, τθν 
επικοινωνιακι περίςταςθ 
και τον ςκοπό του 
κειμζνου. 

 

 
Β.Ι.3.1. Σρόποι και μζςα  πεικοφσ –μορφζσ πεικοφσ και άλλο υλικό τεκμθρίωςθσ, 

ανάλογα με το κειμενικό είδοσ και τον ςκοπό, βλζπε Α.Ι.5.4. – 5. 
Β.Ι.3.2.  κοπόσ, π.χ. προβλθματιςμόσ 
 

 

 
Β.Ι.4. Διαμορφϊνουν  το    
          κατάλλθλο φφοσ. 
 

 
Β.Ι.4.1. Υφοσ 

 

 
Β.Ι.5. Χρθςιμοποιοφν το  
          κατάλλθλο κεματικό  
         λεξιλόγιο ι και           
         εξειδικευμζνθ  
         ορολογία. 
 

 
Β.Ι.5.1.Θεματικό Λεξιλόγιο ι και εξειδικευμζνθ ορολογία 
 

 

  
Β.ΙΙ. Οργανϊνουν τον     

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

 

  

 
Β.ΙΙ.1. Ακολουκοφν τθ δομι 

ςυγκεκριμζνου 
κειμενικοφ είδουσ και 
χρθςιμοποιοφν τουσ 
κατάλλθλουσ τρόπουσ 

 

Β.ΙΙ.1.1. Οργανωτικά πρότυπα προφορικϊν/γραπτϊν κειμενικϊν ειδϊν, βλζπε 
Α.ΙΙ.1.2.  

Β.ΙΙ.1.2. Δομι παραγράφου 
Β.ΙΙ.1.3. Σρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου  
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ανάπτυξθσ παραγράφου, 
αξιοποιϊντασ τα 
εξωτερικά και εςωτερικά 
δομικά ςτοιχεία. 

 

 
Β.ΙΙ.2. Αξιοποιοφν τα 

κατάλλθλα εκφραςτικά 
μζςα και άλλα γλωςςικά  

   και μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία.  

 

 
Β.ΙΙ.2.1. Εκφραςτικά μζςα και γλωςςικά/μθ γλωςςικά ςτοιχεία, ςυγκεκριμζνων 

κειμενικϊν τφπων, βλζπε Α.ΙΙ.2.1.  και Α.Ι.7.3. 
Β.ΙΙ.2.2. Γλωςςικά χαρακτθριςτικά του προφορικοφ λόγου, βλζπε Α.ΙΙ.2.4. 
Β.ΙΙ.2.3. Γεωγραφικζσ/κοινωνικζσ γλωςςικζσ ποικιλίεσ, βλζπε Α.ΙΙ.2.2. 
Β.ΙΙ.2.4. Ειδικζσ γλϊςςεσ, βλζπε Α.ΙΙ.2.3. 
 

 

 
Β.ΙΙΙ. Κρίνουν, αξιολογοφν  
         και βελτιϊνουν το                
        προφορικό/γραπτό     
        κείμενο που             
        παριγαγαν, με ςαφι         
        και κακοριςμζνα  
        κριτιρια αξιολόγθςθσ. 
 

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

 
Σεχνικι τθσ 
ςυλλογικισ  
επαναδιατφπωςθσ 
κειμζνου με ςτόχο τθ 
βελτίωςι του με 
ςαφι και 
κακοριςμζνα 
κριτιρια.  
 

 
β. Διακρίνουν ςε 

προφορικό/γρα
πτό κείμενο τισ 
βαςικζσ  

     πλθροφορίεσ 
και τισ 
καταγράφουν 
ςε ςθμεία 
(θμειϊςεισ) ι  
τισ αποδίδουν 
ςε ςυνεχι λόγο 
(Περίλθψθ).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β.V.  Εντάςςουν 
    τθν περίλθψθ κειμζνου 

 
B.IV.1.Σρόποι οργάνωςθσ ςθμειϊςεων 

Δομι παραγράφου - κεματικι περίοδοσ/νοθματικό κζντρο, ςθμαντικζσ  
λεπτομζρειεσ (ανάλογα με τθν πρόκεςθ και τον ςκοπό του ςυντάκτθ), λζξεισ-
φράςεισ κλειδιά, βαςικζσ διαρκρωτικζσ λζξεισ 

 Μορφζσ ςθμειϊςεων 
- Αναλυτικζσ ςθμειϊςεισ: εντοπίηεται θ κεματικι περίοδοσ, το κζμα, οι 

ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ 
- υνοπτικζσ ςθμειϊςεισ: διατφπωςθ του πλαγιότιτλου, που  βαςίηεται ςτθ 

κεματικι πρόταςθ και το νοθματικό κζντρο. 

 Άλλεσ μορφζσ ςθμειϊςεων 
- Νοθτικοί χάρτεσ: Διάγραμμα, με τθ βοικεια του οποίου αποτυπϊνονται  

ιδζεσ και ζννοιεσ. 
- Εννοιολογικοί χάρτεσ: Μζκοδοσ καταγραφισ ςθμειϊςεων, ςτθν οποία δίνεται 

ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ ιδζεσ και τθ μεταξφ τουσ ςφνδεςθ.  
Β.V.1.  Περίλθψθ  
Διπλι διαδικαςία: 
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ςε επικοινωνιακό 
πλαίςιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α. ανάγνωςθ-κατανόθςθ  
β. πφκνωςθ-ςφνκεςθ -αναδιάταξθ πλθροφοριϊν 

 Κατθγορίεσ: 
α. περίλθψθ ςυνεχοφσ γραπτοφ λόγου  
β. περίλθψθ ςυνεχοφσ ι ςυνομιλιακοφ προφορικοφ λόγου  

 Βιματα: ανάγνωςθ κειμζνου, εντοπιςμόσ και υπογράμμιςθ κφριων ςθμείων, 
ςχεδιαςμόσ 

 Ζκταςθ 
- υνοπτικι: βαςικά ςτοιχεία οι κεματικζσ περίοδοι των παραγράφων και οι 

ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ 
- Εκτενισ: βαςικά ςτοιχεία τα κεματικά κζντρα των παραγράφων ι των 

ευρφτερων νοθματικϊν ενοτιτων του κειμζνου 

 Δομι/Οργάνωςθ 
- 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, επιςθμαίνει, εξετάηει, 
πραγματεφεται, προτείνει, εξθγεί, εκτιμά, περιγράφει, απαρικμεί, 
αναςκευάηει, υπογραμμίηει, υπαινίςςεται, ςυμπεραίνει, προςπερνά βιαςτικά 

β. τθ χριςθ διαρκρωτικϊν λζξεων/φράςεων 

 Υφοσ: τυπικό/επίςθμο φφοσ. Πιςτότθτα ςτθν απόδοςθ του περιεχομζνου του 
αρχικοφ κειμζνου και τθσ οπτικισ γωνίασ του ομιλθτι/ςυντάκτθ. 

 Γλωςςικά χαρακτθριςτικά: ακρίβεια των λεξικϊν επιλογϊν, εναλλαγι απλϊν 
και ςφνκετων ςυντακτικϊν δομϊν, φροντίδα για τθ ςτίξθ και τθν 
παραγραφοποίθςθ κ.ά.    
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