
Περίγραμμα Περιεχομζνου ΑΠ  Νζασ Ελληνικήσ Γλϊςςασ Αϋ Λυκείου 
 

Ειςαγωγικά 
Η διδαςκαλία τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλώςςασ ςτο Λφκειο επιτυγχάνεται μζςα από τθν επεξεργαςία ποικίλων 
κειμζνων (προφορικών/γραπτών, γλωςςικών/μθ γλωςςικών, πολυτροπικών, αςυνεχών),  τα οποία ανικουν ςε 
ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ, όπου (ςυν)υπάρχουν οι κειμενικοί τφποι τθσ Περιγραφισ, τθσ  Αφιγθςθσ, τθσ 
Επιχειρθματολογίασ, των Οδθγιών, μζςα από τον προβλθματιςμό ςυγκεκριμζνων κεματικών ενοτιτων. Ο/Η 
φιλόλογοσ ςτοχεφει, μζςω τθσ επικοινωνιακισ - κειμενοκεντρικισ προςζγγιςθσ, ςτθν καλλιζργεια των 
τεςςάρων βαςικών δεξιοτιτων: Κατανόθςθ Προφορικοφ/Γραπτοφ Λόγου – Παραγωγι Προφορικοφ/Γραπτοφ 
Λόγου, ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ Δείκτεσ Επιτυχίασ – Δείκτεσ Επάρκειασ. 
Ο/Η διδάςκων/ουςα αξιοποιεί τόςο τα διδακτικά εγχειρίδια Ζκφραση Ζκθεση Τεφχος Α΄ ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 
Θεματικοί Κφκλοι, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»,  Γλωσσικές ασκήσεις, Γενικό Λφκειο, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»,Πολιτική 
Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, ΥΑΠ και Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», όςο και άλλο υποςτθρικτικό 
υλικό, ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι. 
 
Περιεχόμενο φλησ 
Ι. Κειμενικοί τφποι μζςα από ςυγκεκριμζνεσ θεματικζσ ενότητεσ, ενδεικτικά: Γλώςςα – Λόγοσ και διάλογοσ 

(το άτομο και θ κοινωνία), Ελλθνικι Γλώςςα – Λεξιπενία – Γλωςςομάκεια, Διάλογοσ δφο γενεών 
(Κοινωνικοποίθςθ και κοινωνικόσ ζλεγχοσ), Ψυχαγωγία – Ελεφκεροσ χρόνοσ, Ακλθτιςμόσ – Βία και 
παραβατικότθτα, Εφθβεία – Αγάπθ – Ζρωτασ,  Υγεία – Διατροφι, Μόδα- Ενδυμαςία, Το γζλιο, 
Επικαιρότθτα: 

 Περιγραφή (υποκειμενική – αντικειμενική): ατόμου/προςώπου, χώρου, κτθρίου, αντικειμζνου - το 
ςχόλιο/ γνώμθ και θ οπτικι γωνία ςτθν περιγραφι – Η Περιγραφι ςτθν Αφιγθςθ 

 Αφήγηςη (ρεαλιςτικι – μυκοπλαςτικι) - αφθγθματικό περιεχόμενο  - αφθγθματικι πράξθ, 
αφθγθματικά είδθ – φφοσ και ςκοπόσ τουσ, είδθ αφθγθτι, οπτικι γωνία αφιγθςθσ, αφθγθματικζσ 
τεχνικζσ – ο χρόνοσ ςτθν αφιγθςθ, διάκριςθ περιγραφισ –αφιγθςθσ, 

 Επιχειρηματολογία (πεικώ) – Τρόποι και μζςα πεικοφσ: επίκλθςθ ςτθ λογικι/ςτθν αυκεντία/ςτο 
ςυναίςκθμα 

 Οδηγίεσ (χρθςτικά – πλθροφοριακά κείμενα) 
 
ΙΙ. Κειμενικά είδη προφορικοφ και γραπτοφ λόγου 

 Κείμενα για επεξεργαςία και κατανόθςθ: ποικίλα κειμενικά είδθ (βαςικά χαρακτθριςτικά – 
λειτουργίεσ)   

 Κειμενικά είδθ για παραγωγι γραπτοφ επικοινωνιακοφ λόγου: Επιςτολι, Ομιλία, Άρκρο (είδθ, βαςικά 
χαρακτθριςτικά, δομι, γλωςςικά ςτοιχεία) 

 Κειμενικά είδθ για παραγωγι προφορικοφ/γραπτοφ λόγου:  Συηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ ,  
Δραματοποιθμζνθ ςυηιτθςθ – υπόδυςθ ρόλων, Πρόγραμμα, Πρόςκλθςθ, Ανακοίνωςθ, Αφίςα, 
Ενθμερωτικό/Διαφθμιςτικό φυλλάδιο, Αίτθςθ κ.ά. (βαςικά χαρακτθριςτικά – λειτουργίεσ) 

 Διακεματικζσ εργαςίεσ, μικρζσ εργαςίεσ βιβλιοκικθσ, εργαςίεσ τφπου project κ.ά. 
 

ΙΙΙ. Κατανόηςη και Παραγωγή Προφορικοφ και Γραπτοφ Λόγου 
 

ΙΙΙ.1. Περιεχόμενο κειμζνου 

 Μορφζσ – κώδικεσ – παράγοντεσ – τρόποι επικοινωνίασ 

 Χαρακτθριςτικά γνωρίςματα προφορικοφ και γραπτοφ λόγου 

 Επικοινωνιακό – κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο – ιςτορικότθτα του κειμζνου (πλθροφορίεσ για τον 
δθμιουργό, πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χώρο και τον χρόνο, τα πρόςωπα και τα γεγονότα ςτα 
οποία αναφζρεται το κείμενο). 
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 Στρατθγικζσ για κατανόθςθ κειμζνου, γλωςςικι εξομάλυνςθ, εντοπιςμό και κριτικι αποτίμθςθ  των 
πλθροφοριών, κατανόθςθ του κεντρικοφ νοιματοσ του κειμζνου 

 Φφοσ και ςκοπόσ 

 Παραγλωςςικά – εξωγλωςςικά ςτοιχεία, ςτοιχεία προφορικότθτασ  

 Κριτικι τοποκζτθςθ επί των νοθμάτων που προβάλλονται ι υπονοοφνται ςτο κείμενο 

 Αξιολόγθςθ του κειμζνου με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια 
 

ΙΙΙ.2.  Μορφή κειμζνου 

 Κείμενα προφορικά/γραπτά, γλωςςικά/μθ γλωςςικά, μονοτροπικά/πολυτροπικά, αςυνεχι 

 Δομι κειμζνου/παραγράφου (οργανωτικά πρότυπα κειμενικών τφπων/ειδών – εξωτερικά  και 
εςωτερικά δομικά ςτοιχεία) 

       Τρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου (αιτιολόγθςθ, αναλογία) 

 Εκφραςτικά και άλλα γλωςςικά μζςα, ανάλογα με τον κειμενικό τφπο/είδοσ 

 Λεξιλογικά:  
- Στρατθγικζσ για γλωςςικι εξομάλυνςθ και εμπλουτιςμό λεξιλογίου, π.χ. ςυμφραηόμενα, χριςθ 

λεξικών 

 Γεωγραφικζσ γλωςςικζσ ποικιλίεσ (ιδιώματα και διάλεκτοι) και κοινωνικζσ ποικιλίεσ (θλικία, μόρφωςθ 
κ.ά.) - ειδικζσ γλώςςεσ 

 
ΙΙΙ.3. Γλωςςικζσ αςκήςεισ: Ετυμολογία, Παραγωγι – Σφνκεςθ, πολυςθμία, ςυνώνυμα - αντώνυμα, παρώνυμα - 

ομώνυμα, λόγιεσ λζξεισ, αποφκζγματα, παροιμίεσ κ.ά. 
 
ΙΙΙ.4. (Αυτο)αξιολόγηςη κειμζνου με ςαφή και καθοριςμζνα κριτήρια 

 Κριτιρια αξιολόγθςθσ περιεχομζνου, μορφισ (δομισ/οργάνωςθσ λόγου), γλωςςικών/μθ γλωςςικών 
ςτοιχείων, αποτελεςματικότθτασ 

 
ΙV. Πφκνωςη – απόδοςη κειμζνου  
          α. Σημειϊςεισ από προφορικό/γραπτό κείμενο(κατά παράγραφο ι κατά ενότθτα – διαρκρωτικζσ λζξεισ – 

διάγραμμα κειμζνου – είδθ/μορφζσ ςθμειώςεων) 
          β. Περίληψη προφορικοφ/γραπτοφ κειμζνου (περιεχόμενο, ζκταςθ, δομι/οργάνωςθ, γλωςςικά 

ςτοιχεία, φφοσ) 
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Εισαγωγικά  
Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο επιτυγχάνεται μέσα από την επεξεργασία ποικίλων 
κειμένων (προφορικών/γραπτών, γλωσσικών/μη γλωσσικών, πολυτροπικών, ασυνεχών),  τα οποία ανήκουν σε 
συγκεκριμένα κειμενικά είδη, όπου (συν)υπάρχουν οι κειμενικοί τύποι της Αφήγησης, της Περιγραφής, της 
Επιχειρηματολογίας και των Οδηγιών μέσα από τον προβληματισμό συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων. Ο/Η 
φιλόλογος στοχεύει, μέσω της επικοινωνιακής - κειμενοκεντρικής προσέγγισης, στην καλλιέργεια των 
τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων: Κατανόηση Προφορικού/Γραπτού Λόγου – Παραγωγή Προφορικού/Γραπτού 
Λόγου, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Δείκτες Επιτυχίας – Δείκτες Επάρκειας. 
Ο/Η διδάσκων/ουσα αξιοποιεί τόσο τα διδακτικά εγχειρίδια Έκφραση  Έκθεση Τεύχος B΄, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 
Θεματικοί Κύκλοι, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Γλωσσικές ασκήσεις, Γενικό Λύκειο,  ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Πολιτική 
Αγωγή Β΄ Λυκείου, ΥΑΠ, όσο και άλλο υποστηρικτικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 
 
Περιεχόμενο ύλης 
 
Ι. Κειμενικοί τύποι μέσα από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, ενδεικτικά: Επικοινωνία – Πληροφόρηση – 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Κοινωνικός Αποκλεισμός – Ρατσισμός (διακρίσεις – προκαταλήψεις), 
Εργασία – Επάγγελμα – Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ανεργία, Τέχνη, Παράδοση: 

Ι.1. Αφήγηση: εμπειρική σύλληψη και απόδοσης της πραγματικότητας, ρεαλιστική (γεγονότα σύγχρονα του 
αφηγητή και γεγονότα του παρελθόντος)  

Ι.2. Επιχειρηματολογία: νοητική επεξεργασία της πραγματικότητα 

 Τρόποι – μέσα πειθούς:  
- Επίκληση στη λογική: επιχειρήματα, τεκμήρια κ.ά.  
- Επίκληση στο συναίσθημα: περιγραφή, αφήγηση κ.ά. 
- Επίκληση στην αυθεντία: ρήσεις προσωπικοτήτων, αποφθέγματα κ.ά. 
- Επίκληση στο ήθος του πομπού: αξιόπιστος λόγος, έπαινοι κ.ά. 
- Επίκληση στο ήθος του δέκτη: άμεσος ή λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισμός 
- Επίθεση   στο ήθος του αντιπάλου: κριτικές, κατηγορητήρια  

 Μορφές πειθούς (η πειθώ στη διαφήμιση, στον δικανικό/πολιτικό/επιστημονικό  λόγο) 
Ι.3. Περιγραφή στην Αφήγηση 
Ι.4. Οδηγίες: κατευθυντικός λόγος για επικοινωνία (χρηστικά – πληροφοριακά κείμενα)  
 
ΙΙ.  Κειμενικά είδη  

 Κείμενα για επεξεργασία και κατανόηση: ποικίλα κειμενικά είδη (βασικά χαρακτηριστικά – λειτουργίες) 

 Κειμενικά είδη για παραγωγή γραπτού επικοινωνιακού λόγου: Επιστολή, Ομιλία, Άρθρο 
(χαρακτηριστικά – λειτουργίες, δομή/οργάνωση - εξωτερικά και εσωτερικά δομικά στοιχεία - λεξιλόγιο, 
γλωσσικά στοιχεία) 

 Κειμενικά είδη για παραγωγή προφορικού/γραπτού λόγου: Δοκίμιο, Δημοσιογραφική είδηση (είδη 
δημοσιογραφίας, οργάνωση  και παρουσίαση της Είδησης, το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση), 
Βιογραφικό σημείωμα, Αυτοπαρουσίαση, Συνέντευξη για πρόσληψη, Συστατική Επιστολή, Παρουσίαση 
– Κριτική (βιβλίου ή/και άλλων κειμένων – άρθρων, δοκιμίων, επιφυλλίδων, χρονογραφημάτων, 
δημοσιογραφικών δημοσιευμάτων, πραγματειών κ.ά., θεατρικής παράστασης, κινηματογραφικού 
έργου, έργου τέχνης, μουσικού έργου/παράστασης κ.ά.) - Διαφορές Παρουσίασης - Κριτικής – 
Αντικειμενική  παρουσίαση και τεκμηριωμένη αξιολόγηση, Ελεύθερες συζητήσεις σε μικρές ομάδες, 
Δομημένη συζήτηση – «Αγώνες Λόγου» 

 Διαθεματικές εργασίες, μικρές εργασίες βιβλιοθήκης, εργασίες τύπου project κ.ά. 
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ΙΙΙ. Κατανόηση/Παραγωγή  Προφορικού και Γραπτού Λόγου 
ΙΙΙ.1. Περιεχόμενο κειμένου 

• Επικοινωνιακό – κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο – ιστορικότητα του κειμένου (πληροφορίες για τον 
δημιουργό,  πραγματολογικές αναφορές για τον χώρο, τον χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα στα οποία 
αναφέρεται το κείμενο)         

• Στρατηγικές για κατανόηση κειμένου, γλωσσική εξομάλυνση,  εντοπισμό και κριτική αποτίμηση των 
πληροφοριών (διάκριση μεταξύ κύριων – δευτερευουσών πληροφοριών/ιδεών και μεταξύ 
αδιαπραγμάτευτων αληθειών – αποδεικτικού υλικού – συμπεράσματος – άποψης ), κατανόηση  του 
κεντρικού νοήματος του κειμένου  

• Τρόποι και μέσα πειθούς – μορφές πειθούς 
• Ύφος και σκοπός 

 Παραγλωσσικά – Εξωγλωσσικά στοιχεία, στοιχεία προφορικότητας  
• Κριτική τοποθέτηση επί των νοημάτων που προβάλλονται ή υπονοούνται στο κείμενο 
• Αξιολόγηση του κειμένου, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 
  

ΙΙΙ.2. Μορφή κειμένου  
• Κείμενα προφορικά/γραπτά, γλωσσικά/μη γλωσσικά, μονοτροπικά/πολυτροπικά, ασυνεχή 
• Δομή κειμένου/παραγράφου (οργανωτικά πρότυπα κειμενικών τύπων/ειδών - εξωτερικά και εσωτερικά 

δομικά στοιχεία) 
• Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου 
• Εκφραστικά και άλλα γλωσσικά μέσα, ανάλογα με τον κειμενικό τύπο/είδος 
•   Λεξιλογικά: Στρατηγικές για γλωσσική εξομάλυνση και εμπλουτισμό λεξιλογίου, π.χ. συμφραζόμενα, 

χρήση λεξικών 
  
ΙΙΙ.3. Γλωσσικές Ασκήσεις: Ετυμολογία, Παραγωγή – Σύνθεση, λεκτικά  σύνολα της Αρχαίας Ελληνικής στη 
δημιουργία λέξεων στην Ελληνική και σε ξένες γλώσσες, λόγιες λέξεις/φράσεις, πολυσημία, συνωνυμία - 
αντωνυμία, παρωνυμία – ομωνυμία, ομοηχία, υπωνυμία - υπερωνυμία, μετωνυμία, ύφος - επίπεδα λόγου, 
στίξη κ.ά.  
 
ΙΙΙ.4. (Αυτο)αξιολόγηση κειμένου με σαφή και καθορισμένα κριτήρια 

 Κριτήρια αξιολόγησης περιεχομένου, μορφής (δομής/οργάνωσης λόγου), γλωσσικών/μη γλωσσικών 
στοιχείων, αποτελεσματικότητας 
 

ΙV. Πύκνωση – απόδοση κειμένου  
          α. Σημειώσεις από προφορικό/γραπτό κείμενο (κατά παράγραφο ή κατά ενότητα – διαρθρωτικές λέξεις – 

διάγραμμα κειμένου – είδη/μορφές σημειώσεων) 
                        β. Περίληψη προφορικού/γραπτού κειμένου (περιεχόμενο, έκταση, δομή/οργάνωση, γλωσσικά στοιχεία, 

ύφος) 
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Ειςαγωγικά  
Η διδαςκαλία τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Λφκειο επιτυγχάνεται μζςα από τθν επεξεργαςία ποικίλων 
κειμζνων (προφορικϊν/γραπτϊν, γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν, πολυτροπικϊν, αςυνεχϊν), τα οποία ανικουν ςε 
ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ. Ο/Η φιλόλογοσ ςτοχεφει, μζςω τθσ επικοινωνιακισ -κειμενοκεντρικισ 
προςζγγιςθσ, ςτθν καλλιζργεια των τεςςάρων βαςικϊν δεξιοτιτων: Κατανόθςθ Προφορικοφ/Γραπτοφ Λόγου – 
Παραγωγι Προφορικοφ/Γραπτοφ Λόγου, ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ Δείκτεσ Επιτυχίασ – Δείκτεσ 
Επάρκειασ. 
Ο/Η διδάςκων/ουςα αξιοποιεί τόςο τα διδακτικά εγχειρίδια Ζκφραση Ζκθεση, Γενικό Λφκειο, Τεφχος Γ΄, 
αναθεωρημζνη ζκδοση, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Αθήνα 2012, Ζκφραση Ζκθεση για το Γενικό Λφκειο, Θεματικοί 
Κφκλοι, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2012, Γλωσσικζς Ασκήσεις, Γενικό Λφκειο, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»,2012, Πολιτική 
Αγωγή Β΄ Λυκείου, ΥΑΠ, όςο και άλλο υποςτθρικτικό υλικό ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι. 
 
Περιεχόμενο φλησ 
 
Ι. Κειμενικοί τφποι μζςα από ςυγκεκριμζνεσ θεματικζσ ενότητεσ, ενδεικτικά: Παιδεία – Εκπαίδευςθ – 

Συνειδθτοποιθμζνοσ  -  Ενεργόσ πολίτθσ, Ο πόκοσ τθσ Ελευκερίασ και θ δφναμθ τθσ Εξουςίασ – 
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, Οικονομία – Καταναλωτιςμόσ – Διαφιμιςθ, Κφπροσ – Ελλάδα – Ευρϊπθ – 
Κόςμοσ – Το άτομο ωσ πολίτθσ τθσ χϊρασ του, ωσ Ευρωπαίοσ αλλά και ωσ παγκόςμιοσ πολίτθσ, 
Επιςτιμθ – Τεχνολογία, Οικολογία, Επικαιρότθτα:  

Ι.1.Επιχειρηματολογία 

 Τρόποι – μζςα πεικοφσ:  
- 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 κ.ά. 
- Επίκλθςθ ςτο ικοσ του δζκτθ: άμεςοσ ι λανκάνων αξιολογικόσ χαρακτθριςμόσ 
- Επίκεςθ ςτο ικοσ του αντιπάλου: κριτικζσ, κατθγορθτιρια 

 Μορφζσ πεικοφσ (θ πεικϊ ςτθ διαφιμιςθ, ςτον δικανικό/πολιτικό/επιςτθμονικό λόγο) 
Ι.2. Αφήγηςη/Περιγραφή ςτην Επιχειρηματολογία ωσ μζςο πεικοφσ (επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα του δζκτθ) 
Ι.3. Οδηγίεσ: κατευκυντικόσ λόγοσ για επικοινωνία (χρθςτικά – πλθροφοριακά κείμενα) 
 
ΙΙ. Κειμενικά είδη Προφορικοφ/Γραπτοφ Λόγου 

 Κείμενα για επεξεργαςία και κατανόθςθ: ποικίλα κειμενικά είδθ (βαςικά χαρακτθριςτικά – λειτουργίεσ) 

 Κειμενικά είδθ για παραγωγι γραπτοφ επικοινωνιακοφ λόγου: Άρκρο, Ομιλία, Επιςτολι, Δοκίμιο (είδθ, 
βαςικά χαρακτθριςτικά, λειτουργίεσ, δομι, γλωςςικά ςτοιχεία) 

 Κειμενικά είδθ για παραγωγι προφορικοφ/γραπτοφ λόγου, ενδεικτικά: Δομθμζνθ Συηιτθςθ – Συηιτθςθ 
με τθ μορφι αντιπαράκεςθσ επιχειρθμάτων  -  "Αγϊνεσ  Λόγου", Διαφιμιςθ  

 Διακεματικζσ εργαςίεσ, μικρζσ εργαςίεσ βιβλιοκικθσ, εργαςίεσ τφπου projectκ.ά. 
 

ΙΙΙ. Κατανόηςη/Παραγωγή  Προφορικοφ και Γραπτοφ Λόγου 
ΙΙΙ.1. Περιεχόμενο κειμζνου 

 Επικοινωνιακό – κοινωνιοπολιτιςμικό πλαίςιο – ιςτορικότθτα του κειμζνου (πλθροφορίεσ για τον 
δθμιουργό,  πραγματολογικζσ αναφορζσ για τον χϊρο και τον χρόνο, τα πρόςωπα και τα γεγονότα ςτα 
οποία αναφζρεται το κείμενο) 

 Στρατθγικζσ για κατανόθςθ κειμζνου, γλωςςικι εξομάλυνςθ,  εντοπιςμόσ και κριτικι αποτίμθςθ των 
πλθροφοριϊν (διάκριςθ μεταξφ κφριων – δευτερευουςϊν πλθροφοριϊν/ιδεϊν και μεταξφ 
αδιαπραγμάτευτων αλθκειϊν – αποδεικτικοφ υλικοφ– άποψθσ –ςυμπεράςματοσ), κατανόθςθ  του 
κεντρικοφ νοιματοσ του κειμζνου 
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 Τρόποι και μζςα πεικοφσ – μορφζσ πεικοφσ 

 Ύφοσ και ςκοπόσ 

 Παραγλωςςικά – εξωγλωςςικά ςτοιχεία, ςτοιχεία προφορικότθτασ  

 Κριτικι τοποκζτθςθ επί των νοθμάτων που προβάλλονται ι υπονοοφνται ςτο κείμενο ι ςε 
ςυνεξεταηόμενα (πολυφωνικά) κείμενα 

 Αξιολόγθςθ του κειμζνου με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια 
 

ΙΙΙ.2. Μορφή κειμζνου – οργάνωςη λόγου 

 Κείμενα προφορικά/γραπτά, γλωςςικά/μθ γλωςςικά, μονοτροπικά/πολυτροπικά, αςυνεχι 

 Δομι κειμζνου/παραγράφου (οργανωτικά πρότυπα κειμενικϊν τφπων/ειδϊν) - εξωτερικά και 
εςωτερικά δομικά ςτοιχεία 

 Τρόποι ανάπτυξθσ παραγράφου 

 Εκφραςτικά και άλλα γλωςςικά μζςα: εκφραςτικά μζςα, ςχιματα λόγου, κυριολεξία – μεταφορά κ.ά.  

 Λεξιλογικά: ςτρατθγικζσ για εμπλουτιςμό λεξιλογίου, π.χ. ςυμφραηόμενα, χριςθ λεξικϊν 
  

ΙΙΙ.3. Γλωςςικζσ Αςκήςεισ 

 Ετυμολογία, Παραγωγι – Σφνκεςθ, λεκτικά  ςφνολα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ ςτθ δθμιουργία λζξεων ςτθν 
Ελλθνικι και ςε ξζνεσ γλϊςςεσ, λόγιεσ λζξεισ/φράςεισ, πολυςθμία, ςυνωνυμία - αντωνυμία, 
παρωνυμία, ομοθχία, υπωνυμία - υπερωνυμία, μετωνυμία, φφοσ - επίπεδα λόγου, ςτίξθ κ.ά. 
 

ΙΙΙ.4. (Αυτο)αξιολόγηςη κειμζνου με ςαφή και καθοριςμζνα κριτήρια 

 Κριτιρια αξιολόγθςθσ περιεχομζνου, μορφισ (δομισ/οργάνωςθσ λόγου), γλωςςικϊν/μθ γλωςςικϊν 
ςτοιχείων, αποτελεςματικότθτασ 
 

ΙV. Πφκνωςη – απόδοςη κειμζνου  
α. Σημειϊςεισ από προφορικό/γραπτό κείμενο(κατά παράγραφο ι κατά ενότθτα – διαρκρωτικζσ 

λζξεισ/φράςεισ – διάγραμμα κειμζνου – είδθ/μορφζσ ςθμειϊςεων) 
β. Περίληψη προφορικοφ/γραπτοφ κειμζνου (επικοινωνιακό πλαίςιο, περιεχόμενο, ζκταςθ, δομι/οργάνωςθ, 

γλωςςικά ςτοιχεία, φφοσ) 
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