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Ενέργεια δεύτερη: Εργάζομαι  κατά  
παράγραφο-κρατάω σημειώσεις και κάνω 
διάγραμμα

Δομικά στοιχεία του κειμένου

Το κείμενο αποτελείται από 
παραγράφους

Η περίοδος αποτελείται από 
προτάσεις

κύρια πρόταση δευτερεύουσα πρόταση
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από περιόδους
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• Ιδιότητες των εννοιών
• Διασαφήσεις, επεξηγήσεις
• Συγκρίσεις
• Αντιθέσεις
• Αναλογίες
• Αιτίες
• Αποτελέσματα
• Προϋποθέσεις
• Πρόβλημα–λύση 
• Ενέργειες–σκοποί
• Συμπεράσματα
• Άποψη του συγγραφέα ή άλλων και 

επιχείρημα  
(προβλέψεις, επιφυλάξεις, ενδοιασμοί, 
ανησυχίες, θετικές ή αρνητικές 
αξιολογικές κρίσεις)

• Προβληματισμοί
• Αυθεντίες (γνώμες ειδικών)
• Τεκμήρια

– Παραδείγματα
– Αφηγήσεις περιστατικών, γεγονότων 
– Επικαιρικά ή ιστορικά γεγονότα
– Εμπειρικές αλήθειες
– Στατιστικά στοιχεία
– Αριθμητικά δεδομένα
– Πορίσματα ερευνών ή μελετών 
– Πειράματα

• Ιστορική αναδρομή
• Βιώματα
• Εμπειρίες
• Συναισθήματα

Λέξεις κλειδιά είναι:

1. τα ουσιαστικά και οι 
ονοματικές φράσεις που 
δηλώνουν τα θέματα/ έννοιες

2. τα ρήματα και οι ρηματικές 
φράσεις που δηλώνουν τις 
πληροφορίες για το θέμα της 
κάθε περιόδου

3. οι λέξεις συνοχής που 
δηλώνουν τη λογική σχέση των 
πληροφοριών και των θεμάτων

Οι πληροφορίες μπορεί να είναι:

Εμφανίζονται και 
στον πρόλογο ως 
αφορμή σύνταξης 
του κειμένου

«Κάθε κείμενο απαρτίζεται από μικρές νοηματικές ενότητες, τις παραγράφους. Επομένως ένας τρόπος για να 
κρατήσουμε πλήρεις σημειώσεις είναι να εργαστούμε κατά παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή εντοπίζουμε τα κύρια 
συστατικά της παραγράφου, δηλαδή το θέμα  της και τις σημαντικές λεπτομέρειες, αυτές που έχουν σημασία για 
την ανάπτυξη μας παραγράφου. ́ Ετσι, αν συγκεντρώσουμε τις σημειώσεις μας από κάθε παράγραφο-μέρος του 
κειμένου, θα έχουμε τα κύρια σημεία ολόκληρου του κειμένου.» δηλαδή το διάγραμμα. (́ Εκφραση- Έκθεση 
β Λ́υκείου.  Ενότητα Σημειώσεις σ.243). 

§ περίοδος 1

περίοδος 3 

περίοδος 2 

περίοδος 4

περίοδος 5 

θέμα του 
κειμένου

α.1 Ποιές μπορεί να είναι οι πληροφορίες σε μια παράγραφο

α. Γιατί εργάζομαι κατά παράγραφο
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Σκοπός:
Αιτιολόγηση ή ανασκευή άποψης

Αιτιολόγηση

Διατύπωση άποψης 

Επιχειρήματα,τεκμήρια, αυθεντίες Λεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Αίτιο-Αιτιατό

Λεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Σκοπός:
Η απόδειξη της σχέσης αιτίου-αποτελέσματος

Σχέση αιτίου-αιτιατού

Αιτίες + Αποτελέσματα

Λεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Σκοπός:
Η επεξήγηση ή η τεκμηρίωση     

Παραδείγματα

Παραδείγματα

Διατύπωση άποψης

Σκοπός:
Η διευκρίνιση του περιεχομένου της έννοιας  

Ορισμός

Οριστέα έννοια + γένος + ειδοποιός διαφορά

Περιγραφή των γνωρισμάτων της 
έννοιας

Λεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Λεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Σκοπός:
Η ανάλυση και διευκρίνιση των μορφών της έννοιας
  

Διαίρεση

Διαιρετέα έννοια + μέλη της διαίρεσης/
μορφές

Διασαφήσεις για κάθε μορφή της έννοιας

Σκοπός:
Η ανάδειξη των διαφορών μεταξύ εννοιών των οποίων 
το περιεχόμενο συγχέεται

Σύγκριση-Αντίθεση

Διατύπωση αντίθεσης

Διαφορές των δύο εννοιώνΛεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Σκοπός:
Η επεξήγηση μιας άγ νωστης έν νοιας μέσω μιας 
έννοιας οικείας στον αναγνώστη         

Αναλογία

Θεματική 
Περίοδος Διατύπωση αναλογίας

Ομοιότητες των δύο εννοιώνΛεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Λεπτομέρειες

Θεματική 
Περίοδος

Σκοπός:
Η ανάλυση της θέσης  του συγ γραφέα με  χρήση 
ποικίλων πληροφοριών      

Συνδυασμός Μεθόδων

Ποικίλες πληροφορίες

Διατύπωση άποψης 

Αξιοποιώ όσα διδάσκομαι για τους τρόπους ανάπτυξης της παραγράφου για να αναγνωρίσω το 
είδος των πληροφοριών
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Δευτερεύουσες πληροφορίες του κειμένου θεωρούνται όλες οι προτάσεις που δεν προσθέτουν 
καινούριες πληροφορίες, αλλά απλώς επεξηγούν, αναλύουν ή επαναλαμβάνουν όμοιες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα: 
• κάποιες δευτερεύουσες προτάσεις 
• επεξηγήσεις 
• κάποια παραδείγματα-στατιστικές 
• σχήματα λόγου καλολογικά (οξύμωρο, υπερβατό, επίθετα που εκφράζουν αξιολογικές κρίσεις, διάλογοι, 

στίχοι ποιητών κ.λπ.)
• η άρνηση σε περίπτωση άρνησης και κατάφασης (σχήμα παραλληλίας)
• η ερώτηση σε περίπτωση ερώτησης και απάντησης 
• αφηγήσεις-περιγραφές (όταν δεν λειτουργούν ως τεκμήρια).
• επαναλήψεις

α.2 Πώς διακρίνω τις κύριες από τις δευτερεύουσες πληροφορίες

Σύντομος ορισμός: Γένος και ειδοποιός διαφορά  της οριστέας έννοιας
Διευκρινίσεις: Ιδιότητες της συγκεκριμένης ή αφηρημένης έννοιας

Μορφές/είδη της διαιρετέας έννοιας 
Ιδιότητες κάθε είδους/μορφής

Οι διαφορετικές ιδιότητες των  δυο εννοιών

Ιστορική αναδρομή (αναφορά στο παρελθόν) 
και εγχρονισμός (εστίαση στη σύγχρονη εποχή) 

Οι μεταβολές που παρατηρούνται στη σύγχρονη εποχή καθώς και οι αιτίες

Οι ομοιότητες δυο εννοιών για να διευκρινιστεί το περιεχόμενο αυτής που 
είναι άγνωστη στον αναγνώστη.

Αιτίες, προϋποθέσεις, κίνητρα, παράγοντες, συνθήκες        αποτελέσματα 
(θετικά ή αρνητικά)

Άποψη του συγγραφέα (προβληματισμοί -ερμηνείες- προτάσεις)
        
Επιχειρήματα, τεκμήρια, αυθεντίες

Άποψη του συγγραφέα ή περιγραφή της έννοιας
        
Παραδείγματα ως τεκμήρια ή ως διευκρίνιση αντίστοιχα
ή αφήγηση γεγονότων, συμπεριφορών, εκδήλωσης φαινομένων.
Γι' αυτό διδασκόμαστε αφήγηση.

Ποικίλες πληροφορίες

Τρόποι ανάπτυξης 
παραγράφου

Ορισμός

Διαίρεση

Σύγκριση-αντίθεση

Σύγκριση-αντίθεση
Παρελθόντος-παρόντος

Αναλογία

Αίτιο-αιτιατό 
(αποτέλεσμα)

Αιτιολόγηση

Παραδείγματα

Συνδυασμός μεθόδων

Αξιοποιώ όσα διδάσκομαι για τους τρόπους ανάπτυξης των παραγράφων 
και αναγνωρίζω τις κύριες πληροφορίες
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Στα αυθεντικά κείμενα ο συνδυασμός και η εναλλαγή τρόπων οργάνωσης αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση, 
γι' αυτό η αναγνώριση των κύριων πληροφοριών είναι δύσκολη .

Αναγνωρίζω εύκολα τις  κύριες πληροφορίες  
της παραγράφου

Αντιμετωπίζω δυσκολίες στην αναγνώριση 
των κύριων πληροφοριών της παραγράφου

1. Όταν η έκταση της παραγράφου είναι μικρή
2. ' Οταν η θεματική πρόταση είναι ρητά διατυπωμένη 

στην αρχή της παραγράφου

3. ' Οταν οι περίοδοι είναι μέσης έκτασης-απλή υπόταξη

4. 'Οταν υπάρχουν γλωσσικοί δείκτες συνοχής
5. ' Οταν η  παράγραφος αναφέται σε μία  ή δύο θέννοιες 

που σχετίζονται
6. ' Οταν η γλώσσα χρησιμοποιείται με την αναφορική 

της λειτουργία

7. Όταν η παράγραφος αναπτύσσεται με έναν τρόπο 
οργάνωσης και οι πληροφορίες είναι ομοειδείς

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις διαβάζω κατά περίοδο

1. ' Οταν η έκταση της παραγράφου είναι μεγάλη
2. '  Ο ταν η θε ματ ι κ ή πρότασ η δε ν ε ίναι ρητά 

διατυπωμέ ν η σ τ ην αρχ ή τ ης παραγράφου ή 
απουσιαζει

3. ' Οταν κυριαρχεί μακροπερίοδος λόγος, διαδοχική 
υπόταξη

4. ' Οταν απουσιάζουν οι γλωσσικοί δείκτες συνοχής
5. ' Οταν παρατηρείται εναλλαγή θεμάτων/εννοιών 

και αναφορά πολλών εννοιών.
6. '  Ο τ α ν  η  γλ ώ σ σ α  χ ρη σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  μ ε  τ η ν  

συνυποδηλωτική της σημασία , αξιοποιούνται 
σύμβολα, λέξεις που περικλείονται σε σημεία 
στίξης

7. Ποικίλες πληροφορίες
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Η δομή της περιόδου

Κάθε περίοδος αναφέρεται σε ένα  ή περισσότερα θέματα.

Σύμφωνα με τη δομολειτουργική γραμματική:
• το θέμα της περιόδου είναι αυτό για το οποίο γίνεται λόγος·
• το υπόλοιπο μέρος της πρότασης «σχολιάζει» αυτό το θέμα· αποτελεί το σχόλιο στο θέμα και τείνει να 

τοποθετηθεί στο τέλος της πρότασης·
• το θέμα αναφέρεται σε ένα στοιχείο για το οποίο έχει ήδη γίνει λόγος ή ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με το 

ευρύτερο θέμα.

[Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Δομολειτουργική-επικοινωνιακή, Χρ. Κλαίρης - Γ. Μπαμπινιώτης, «Το θέμα της 
πρότασης», σελ. 684]

Η περίοδος αποτελείται από 
προτάσεις

κύρια πρόταση δευτερεύουσα πρόταση

δευτερεύουσα πρόταση

Η παράγραφος αποτελείται 
από περιόδους

§ περίοδος 1

περίοδος 3 

περίοδος 2 

περίοδος 4

περίοδος 5 
όπου      : σύνδεσμοι

α.3 Γιατί διαβάζω κατά περίοδο

Προϋποθέσεις 

• Να γνωρίζω πολύ καλά το θέμα / έννοια του κειμένου και όλες τις έννοιες που αναφέρονται σε αυτό.

• Να γνωρίζω τους τρόπους ανάπτυξης της παραγράφου.

• Εξοικείωση με το λεξιλόγιο των κειμένων πειθούς και των κειμένων που προσεγγίζουν τη λογοτεχνία.

• Να αναγνωρίζω τις λογικές σχέσεις των πληροφοριών από τους γλωσσικούς δείκτες συνοχής.
• Να γνωρίζω τη δομή της περιόδου.

Σκοπός: 
Κάθε παράγραφος δομείται από περιόδους. Επομένως, πρώτα πρέπει να αναγνωρίσω το είδος των 
πληροφοριών σε κάθε περίοδο. Όταν βεβαιωθώ ότι έχω αποκωδικοποιήσει σωστά το είδος όλων των 
πληροφοριών σε κάθε περίοδο, τότε μπορώ να διακρίνω ποιες είναι οι κύριες πληροφορίες της 
παραγράφου και να παραλείψω τις δευτερεύουσες.
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Τα θέματα/έννοιες διατυπώνονται Οι πληροφορίες για το/α θέμα/τα διατυπώνονται 
με ρηματικές φράσεις

(Ουσιαστικά & προσδιορισμοί)

άλλη/ες έννοια/ες
(ονοματική φράση ή  
ονοματικές προτάσεις) 

 επιρρηματικοί προσδιορισμοί

επιρρηματικές  προτάσεις

Όταν πρόκειται για νέο/α θέμα/τα,  
δηλώνεται/ονται με νέα/ες λέξη/εις 

Όταν πρόκειται για το ίδιο θέμα,
δηλώνεται με

• επανάληψη λέξης 
• παράλειψη λέξης 
• αντικατάσταση λέξης από 

– συνώνυμη 
– αντωνυμία 
– γενικότερο όρο 
– υπερώνυμα
– συνυπώνυμα 
– λέξεις με νοηματική συγγένεια από

τον ίδιο θεματικό χώρο [σελ. 68]

• επίθετα
• γενική προσδιοριστική
• προθετικά σύνολα
• αναφορικές 

προσδιοριστικές 
προτάσεις

Επομένως, διαβάζω κατά περίοδο σε περίπτωση μοκροπερίοδου λόγου για να εντοπίσω:

με μία λέξη

με ονοματικές φράσεις

• τελικές (σκοπός)
• αιτιολογικές (επιχείρημα;)
• αποτελεσματικές (αποτέλεσμα)
• συμπερασματικές (συμπέρασμα)
• υποθετικές (προϋπόθεση)
• αντιθετικές (αντίθεση)
• χρονικές (χρονική σχέση)

β. τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό/ά.α. το/α θέμα/τα

 ρήματα

που δηλώνουν
• ιδιότητες
• συγκρίσεις
• αποτελέσματα
• αλήθειες
• προϋποθέσεις 

κ.τ.λ.

Προσοχή: Λόγω της πολυποίκιλης σύνταξης στη νέα ελληνική γλώσσα, το θέμα της περιόδου
• δεν είναι πάντα το υποκείμενο της πρότασης

• δεν βρίσκεται πάντα στην αρχή της πρότασης

• μπορεί να προηγείται η ρηματική φράση και να ακολουθεί το θέμα.

!

Ιδιαίτερα σε περίπτωση που σε κάθε περίοδο εισάγονται νέες έννοιες/θέματα , ενεργοποιώ την 
παλίνδρομη ανάγνωση. Δηλαδή, αναγνωρίζω το είδος των πληροφοριών σε κάθε παράγραφο και στη 
συνέχεια επισημαίνω τη λογική σχέση που έχουν οι επόμενες πληροφορίες με τις προηγούμενες.
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Ονοματική και ρηματική φράση

Η ονοματική φράση είναι ένα λεκτικό σύνολο που έχει ως πυρήνα ένα ουσιαστικό ή οποιαδήποτε λέξη που 
μπορεί να μπει σε θέση ουσιαστικού. Μπορεί όμως να συνδυάζεται με άλλα μέρη του λόγου και να αποτελεί μαζί 
τους ονοματική φράση. 
Η ρηματική φράση είναι το λεκτικό σύνολο στο οποίο συνδυάζεται το ρήμα με τα στοιχεία που το συμπληρώνουν 
(ονοματικές φράσεις και επιρρηματικές φράσεις).

Παραδείγματα 

• Το κράτος /πρόσφερε ως τώρα εκπαίδευση και λιγότερο παιδεία
• Η αισιοδοξία γ ια την πορεία του κόσμου κατά την τρίτη χιλιετία/ μπορεί να προκύπτει από τον 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου και της αποστολής της εκπαίδευσης
• Το παλιό μοντέλο, που ισχύει ακόμη στην Ελλάδα, και το οποίο στηρίζεται σε ποσοτικά κριτήρια (συσσώρευση 

γνώσεων στο παραδοσιακό γνωσιοκεντρικό σχολείο) /πρέπει να αντικατασταθεί από ποιοτικά κριτήρια
• Οι μαθητές και οι φοιτητές, όπως και κάθε άνθρωπος, /πρέπει να μάθουν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες για 

μάθηση, που τους δίνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους
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Δηλαδή, οι έννοιες που συμπληρώνουν το ρήμα 
μπορεί να έχουν τις εξής σχέσεις με το θέμα/έννοια 
της περιόδου: 
• θέμα και ιδιότητες
• Διασαφήσεις, επεξηγήσεις
• Αξιολογικές κρίσεις
• Συγκρίσεις
• Αντιθέσεις
• Αναλογίες
• αίτιο-αποτέλεσμα
• προϋπόθεση-αποτέλεσμα
• πρόβλημα-λύση 
• ενέργεια-σκοπός
• ενέργεια-αποτέλεσμα 
• προοπτικές ενός εγχειρήματος 
• άποψη του συγγραφέα ή άλλων και επιχείρημα 
• Συμπεράσματα
• Αυθεντίες (γνώμες ειδικών)
• Τεκμήρια

• Παραδείγματα
• Επικαιρικά ή ιστορικά γεγονότα
• Εμπειρικές αλήθειες
• Στατιστικά στοιχεία
• Αριθμητικά δεδομένα
• Πορίσματα ερευνών ή μελετών

• Ιστορική αναδρομή
• Προβλήματα-λύσεις
• Προβληματισμοί
• Αφηγήσεις περιστατικών, γεγονότων
• Βιώματα
• Εμπειρίες
• Συναισθήματα

Στην προκειμένη περίπτωση, τα ρήματα είναι οι «λέξεις- κλειδιά» για την κατανόηση του αρχικού κειμένου. 

Το ρήμα της πρότασης δηλώνει τη λογική σχέση ανάμεσα στα θέματα της  περιόδου:

 άλλο/α  θέμα/τα Το/τα  θέμα/-τα της πρότασης ρήμα 
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Μια σημαντική πρόκληση στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα είναι με ποιον τρόπο θα διαφυλαχθούν 
τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η απάντηση είναι: 
κατάλληλη αγωγή και παιδεία. Το ίδιο ισχύει για τα ηθικά διλήμματα που θέτει η ασύλληπτη 
επιστημονική πρόοδος (κλωνοποίηση, παραγωγή ανθρώπινων εμβρύων, μεταλλαγμένα προϊόντα, 
οικολογικές καταστροφές κ.α.). Το κράτος πρόσφερε ως τώρα εκπαίδευση και λιγότερο παιδεία. Η 
ευρύτερη καλλιέργεια είναι προσωπική κατάκτηση που απαιτεί θυσίες. Η διά βίου εκπαίδευση 
και κατάρτιση μετατοπίζει το κέντρο βάρους από το κράτος στο άτομο, το οποίο οφείλει να έρθει σε 
επαφή με πολλούς τομείς γνώσης σε διάφορες μορφές της. Η μετάδοση από την τοπική στην παγκόσμια 
κοινωνία προϋποθέτει γλωσσομάθεια, ανοχή στη διαφορετικότητα και στον πολυπολιτισμό, 
πνεύμα συνεργασίας και συναδέλφωσης στο "παγκόσμιο χωριό", στο οποίο έχει μεταβληθεί ο 
πλανήτης μας. Και εδώ στην Ελλάδα έχουν γίνει ορατές οι πολλαπλές όψεις της παγκοσμιοποίησης 
στην κοινωνιολογική και οικονομική εκδοχή της. Τα όρια των εθνικών κρατών, στην παραδοσιακή 
μορφή τους, εξαλείφονται, καθώς διακινούνται εκατομμύρια άνθρωποι, αγαθά και ιδέες, με 
απίστευτη ταχύτητα. Η εμμονή, όμως, στα οικονομικά συμφέροντα και στους κανόνες της 
ελεύθερης αγοράς, η επιβολή του καταναλωτικού προτύπου της αφθονίας, το διευρυνόμενο 
χάσμα ανάμεσα στα φτωχά και στα πλούσιο κράτη, η κρίση της δημοκρατικής συμμετοχής 
και τους κράτους πρόνοιας, η κοινωνική περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός και τόσα άλλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος δημιουργούν κλίμα ανησυχίας για το μέλλον.

Η αισιοδοξία για την πορεία του κόσμου κατά την τρίτη χιλιετία μπορεί να προκύπτει από τον 
επαναπροσδιορισμό του ρόλου και της αποστολής της εκπαίδευσης. Το παλιό μοντέλο, που ισχύει 
ακόμη στην Ελλάδα, και το οποίο στηρίζεται σε ποσοτικά κριτήρια (συσσώρευση γνώσεων στο 
παραδοσιακό γνωσιοκεντρικό σχολείο) πρέπει να αντικατασταθεί από ποιοτικά κριτήρια. Η απλή 
παροχή γνώσεων δεν ωφελεί πια. Οι μαθητές και οι φοιτητές, όπως και κάθε άνθρωπος, πρέπει 
να μάθουν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες για μάθηση, που τους δίνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Στην έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21° αιώνα τονίζεται 
ότι η δια βίου εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω τέσσερις πυλώνες, που αποτελούν 
διαφορετικά είδη μάθησης: 1. Μαθαίνω να αποχτώ τη γνώση, συνδυάζοντας ικανοποιητικά μια 
ευρύτατη γενική παιδεία με τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε ορισμένα θέματα. 
2. Μαθαίνω να ενεργώ με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκτώ όχι μόνο επαγγελματική κατάρτιση αλλά 
και γενικότερα τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω και να εργάζομαι αρμονικά σε ομάδες. 3. Μαθαίνω 
να συμβιώνω, κατανοώντας τους άλλους και έχοντας επίγνωση των κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων 
-συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση κοινών δράσεων και στη διευθέτηση των συγκρούσεων, με 
σεβασμό στις αξίες του πλουραλισμού, της αμοιβαίας κατανόησης και της ειρήνης.4. Μαθαίνω να ζω 
με τέτοιον τρόπο, ώστε να αναπτύσσω την προσωπικότητα μου και να μπορώ να ενεργώ με μεγαλύτερη 
αυτονομία και περισσότερη κρίση και προσωπική υπευθυνότητα. Για το λόγο αυτόν, η εκπαίδευση 
δεν πρέπει να παραμελεί την ανάπτυξη των ατομικών δυνατοτήτων, τη μνήμη, τη λογική κρίση, την 
αίσθηση του ωραίου, τις φυσικές ικανότητες του  ατόμου   και  τη  δεξιότητα της επικοινωνίας,  με 
παράλληλη ευαισθησία στη χρήση της μητρικής γλώσσας.

1. Εντοπίζω το/α θέμα/τα και τις σημαντικές πληροφορίες σε κάθε παράγραφο

Σημείωση: 

Οι λέξεις με έντονα γράμματα είναι τα θέματα/ έννοιες

Οι υπογραμμισμένες φράσεις είναι οι κύριες πληροφορίες

1

2

3

παράδειγμα
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              Αναγνωρίζω τη σημασία κάθε λέξης σε κάθε πρόταση
• ουσιαστικά
• επίθετα
• ρήματα
• μετοχές
• επιρρήματα
• προθετικά σύνολα 
• αντωνυμίες 
• σύνδεσμοι

            

1.

2.

3.
4.

α4. Πώς διαβάζω για να κατανοήσω τις πληροφορίες του κειμένου, αξιοποιώντας 
όσα διδάσκομαι για τα στοιχεία του κειμένου

               Αναγνωρίζω τον ρόλο κάθε πρότασης 
• ερωτηματικές 
• δευτερεύουσες ( ονοματικές ή επιρρηματικές)

              Αξιοποιώ την παλίνδρομη ανάγνωση,
δηλαδή αναγνωρίζω το είδος των πληροφοριών σε μια περίοδο και τη λογική σχέση τους με τις πληροφορίες  
της προηγούμενης περιόδου.

Αναγνωρίζω τα γλωσσικά σημεία συνοχής
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Λέξεις

Παραγωγή
ετυμολογία

Ουσιαστικά

Επίθετα

Ρήματα

Επιρρήματα

Σημασία

Κυριολεξία-μεταφορά
Ειδικό λεξιλόγιο
Συνώνυμα
Αντώνυμα
Γενικότερος όρος
Λέξεις νοηματικά συγγενείς από τον 
ίδιο θεματικό χώρο
Υπερώνυμα
Συνυπώνυμα

Σημασία 
των λέξεων σε 
σημεία στίξης

Εισαγωγικά
Παρενθέσεις

Τα σχήματα λόγου

Σχήμα λιτότητας
Σχήμα παραλληλίας
Επαναλήψεις
Αντιθέσεις
Αναλογίες

Τα ρήματα
Εγκλίσεις
Ρηματικά πρόσωπα
Ενεργητική και παθητική σύνταξη
Μετοχή

Γλωσσικά σημεία συνοχής Που δηλώνουν 
• το ίδιο θέμα
• νέο θέμα
• όμοιες πληροφορίες

Προτάσεις
Ερωτηματικές
Αναφορικές

Αξιοποιώ τη διδασκόμενη θεωρία για το λεξιλόγιο των κειμένων και τα είδη των προτάσεων
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α) με την κυριολεκτική τους σημασία
(λόγιο-αφηρημένο λεξιλόγιο)

Ειδικό λεξιλόγιο

Πολυσημία λέξεων

β) με τη συνυποδηλωτική τους σημασία:

Μεταφορικός λόγος

Σύμβολα 

Χρήση εισαγωγικών (« »)

α) επίθετα 

β) ονοματικά σύνολα αντί ρηματικών φράσεων
    (γενική αντικειμενική ή υποκειμενική)

γ) γενική προσδιοριστική

δ) αναφορικές προσδιοριστικες προτάσεις 

ε) με προθετικά σύνολα

Κατανοώ τη σημασία τους με βάση τις γνώσεις μου.

Κατανοώ τον επιστημονικό τομέα στον οποίο 
αναφέρονται (οικονομία, πολιτική, επιστήμη, 
τεχνολογία, γλώσσα, παγκοσμιοποίηση, κοινωνία, 
τέχνη, ηθική κ.λπ.).

Σε περίπτωση πολυσημίας κατανοώ τη σημασία 
των ουσιαστικών από τα συμφραζόμενα.

Τρέπω τη μεταφορά σε κυριολεξία

Κατανοώ την έννοια που συμβολίζεται

Πρέπει να κατανοήσω το περιεχόμενο της λέξης ή 
φράσης που περικλείεται σε εισαγωγικά.

• Συγκεκριμενοποιούν τις αφηρημένες  έννοιες. 
• Εκφράζουν θετικές ή αρνητικές αξιολογικές 

κρίσεις.

Τρέπω το ονοματικό σύνολο σε ρηματική φράση.

Προσδιορίζεται ή συγκεκριμενοποιείται η αφη-
ρημένη έννοια. Δεν απομονώνουμε το ουσιαστικό.

• Προσδιορίζουν το ουσιαστικό που 
συνοδεύουν. 

• Είναι αναγκαίοι προσδιορισμοί που 
διασαφηνίζουν το ουσιαστικό/έννοια.

Συγκεκριμενοποιούν την έννοια.

Λεξιλόγιο
Αναγνωρίζω τη σημασία κάθε λέξης

α. Ουσιαστικά, προσδιορισμοί και πληροφορίες

Εποπτικός 
πίνακας

1. Τα ουσιαστικά δηλώνουν έννοιες αφηρημένες 
και συγκεκριμένες και χρησιμοποιούνται:

2. Τα ουσιαστικά/έννοιες προσδιορίζονται με : 

Αναγνωρίζω τη σημασία κάθε λέξης
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Λεξιλόγιο

α) με σχήματα λόγου

Υπερβατό

Οξύμωρο

Σχήμα παραλληλίας

Αναλογία/παρομοίωση

Αντίθεση

β) Με σημεία στίξης που δηλώνουν
πληροφορία (λειτουργούν 
συνδηλωτικά, δηλαδή δηλώνουν
το είδος της πληροφορίας)

Παρενθέσεις [( )]

Κεραίες [- -]

Άνω και κάτω τελεία [:]

Κόμμα [,]

Τονίζεται η σημασία της λέξης που παρεμβάλλεται 
μεταξύ άρθρου και ουσιαστικού.

Συμβολοποιείται η αντίφαση, το παράδοξο.

Δίνεται έμφαση στην καταφατική πρόταση.

Τονίζονται οι ομοιότητες (δύο φαινομενικά ανόμοιων 
εννοιών).

Τονίζεται η διαφορά (δύο εννοιών ή παρελθόντος 
παρόντος)

Προστίθενται επεξηγήσεις: πρέπει να τις προσέξω.

Δίνεται έμφαση στην πληροφορία.

Πρέπει να αποκωδικοποιήσω την πληροφορία
που ακολουθεί.

• Μπορεί να πρόκειται για ασύνδετο, οπότε 
πρόκειται για όμοιες πληροφορίες.

• Μπορεί να ακολουθεί επεξήγηση κ.λπ.
• Μπορεί να πρόκειται για αναφορική 

παραθετική πρόταση κ.λπ.

3. Τα ουσιαστικά διευκρινίζονται: 
Αναγνωρίζω τη σημασία κάθε λέξης
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1. Βούληση

2. Γνώση 

3. Κίνηση, εξέλιξη 

4. Κτήση

5. Ψυχικές καταστάσεις-συναισθήματα

6. Ιδιότητα

7. Προσωπική άποψη

8. Απόψεις άλλων

1. Ιδιότητες 

2. Επεξήγηση 

3. Σύγκριση

4. Συμπεράσματα 

5. Αποτελέσματα (θετικά ή αρνητικά)

6. Αιτία

7. Προϋπόθεση

8. Πρόταση/μέτρα αντιμετώπισης

Ιστορική αναδρομή για σύγκριση 
παρελθόντος-παρόντος 

Προβλέψεις ή προοπτικές 

Ρήματα

Εποπτικός 
πίνακας

Η λεξική σημασία

Ρήματα που αναφέρονται σε πρόσωπα

1. Θέλω, προτιμώ, επιδιώκω κ.λπ.

2. Μαθαίνω, γνωρίζω, διδάσκομαι κ.λπ.

3. Έρχομαι, οδεύω, οπισθοδρομώ κ.λπ.

4. Έχω, κληρονόμησα, απέκτησα, διαθέτω κ.λπ.

5. Λυπάμαι, ενθουσιάζομαι, οργίζομαι, αγανακτώ 
περιφρονώ κ.λπ.

6. Είμαι, χαρακτηρίζομαι κ.λπ. & κατηγορούμενο

7. Πιστεύω, νομίζω

8. Λέγουν, λέγεται

Ρήματα που αναφέρονται σε αφηρημένες 
έννοιες

1. Σημαίνει, είναι, συνίσταται κ.λπ.

2. Διευκρινίζω, σημαίνει κ.λπ.

3. Υπερτερεί, διαφέρει, υπερέχει κ.λπ.

4. Συνάγεται, συμπεραίνουμε, καταλήγουμε κ.λπ.

5. Δραστηριοποιείται, εξελίσσεται, αναπτύσσεται, 
προοδεύει ή οπισθοδρομεί, παρεμποδίζεται, 
παρεκτρέπεται κ.λπ.

6. Ευθύνεται, πηγάζει, απορρέει, οφείλεται κ.λπ.

7. Απαιτείται, απαιτεί, προϋποθέτει κ.λπ.

8. Πρέπει να, επιβάλλεται είναι αναγκαίο κ.λπ.  

Ρηματικοί χρόνοι

Παρελθοντικοί χρόνοι 

Μελλοντικοί χρόνοι 

Πληροφορίες

β. Ρήματα και επιρρήματα
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Ρήματα

Β´ ρηματικό πρόσωπο

Διάλογος

Ρηματικές εγκλίσεις

Προστακτική, προτρεπτική υποτακτική

Υποτακτική, δυνητική υποτακτική

• Ισοδυναμεί με εσωτερικό μονόλογο (στα 
λογοτεχνικά κείμενα)

• Απευθύνεται στον δέκτη

Απόψεις άλλων σε ευθύ λόγο

Προτροπή-συμβουλή

Επιθυμία, δυνατότητα, βούληση (ανάλογα με 
το ρήμα εξάρτησης)

Πληροφορίες

Ρηματικά πρόσωπα

Ά  ενικό ρηματικό πρόσωπο • Δήλωση άποψης (πιστεύω, νομίζω κ.λπ.)
• Βιώματα, εμπειρίες, αυτοβιογραφικά 

στοιχεία (στα λογοτεχνικά κείμενα)
• Στοχασμοί  του συγγραφέα

Επιρρήματα Πληροφορίες

αποφασιστικά, αναίτια, ασυνείδητα

πολύ, περισσότερο

ευθύς, αμέσως

εδω, παντού,εκεί

βέβαια, πράγματι, αντίθετα κ.λ.π.

ηθικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κ.λ.π.

α. Επιρρηματική σχέση

τρόπος 
ποσό 

χρόνος 

τόπος

β. Η στάση του συγγραφέα απέναντι
στα λεγόμενα 

γ. Η οπτική γωνία από την οποία ο συγγραφέας 
εξετάζει μια έννοια, δηλαδή ως προς την ηθική-
πολιτική διάσταση/πλευρά

παραδείγματα
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Κάθε παράγραφος αποτελείται από περιόδους οι οποίες συνδέονται με γλωσσικά στοιχεία συνοχής. 

Κύρια πρόταση
(κύριες πληροφορίες)

Δευτερεύουσα πρόταση
(συμπληρώνει κάποιον όρο 

της προηγούμενης πρότασης)

Δευτερεύουσα πρόταση
(συμπληρώνει κάποιον όρο 

της προηγούμενης πρότασης)

Περίοδος

Αναγνωρίζω τον ρόλο κάθε πρότασης της περιόδου

Δηλώνουν Δηλώνουν Δηλώνει

Ρητορικά
ερωτήματα

επιχειρήματα προβληματισμόμετάβαση σε θέμα

Ερώτηση-απάντηση Ερώτηση χωρίς 
απάντηση

(Υποτακτική σύνδεση)

Προτάσεις

1. Αποφαντικές (κρίσεως)

2. Ερωτηματικές

3. Κύριες

4. Δευτερέυουσες

α. Ονοματικές

Αναφορικές

Βουλητικές
Δ η λώνου ν ποι κ ί λε ς 
πληροφορίες,

Ειδικές Δηλώνουν Άποψη

Ενδοιαστικές Δηλώνουν Επιφύλαξη

Πλάγιες  
ερωτηματικές

Δηλώνουν 
Προβληματισμό

Προσδιοριστικές

Παραθετικές
Αναφορικές

Χρονικές

Τελικές

Δηλώνουν Χρόνο

Συμπερασματικές

Δηλώνουν Σκοπό

Αποτελεσματικές

Δηλώνουν Συμπέρασμα

Δηλώνουν ΑντίθεσηΠαραχωρητικές

Υποθετικές

Δηλώνουν Αποτέλεσμα

Δηλώνουν Προϋπόθεση

β. Επιρρηματικές

Δη λώνουν τόπο, χρόνο, 
τρόπο, ποσό, ανα λογ ία , 
συμφωνία

Αιτιολογικές Δ η λώνου ν ε π ι χε ί ρημα  
της αιτίας



18

 { Εργάζομαι  κατά  παράγραφο

Συμπλεκτικοί σύνδεσμοι
(και/κι, ούτε, μήτε)

Διαρθρωτικές λέξεις
(ακόμη, όπως, παράλληλα, επιπλέον, επιπρόσθετα, εξάλλου, άλλωστε, όχι μόνο δεν… αλλά και…) 

Κόμμα (,) – ασύνδετο σχήμα

Αναγνωρίζω τα γλωσσικά σημεία συνοχής που δηλώνουν όμοιες πληροφορίες

Αναγνωρίζω τις διαρθρωτικές λέξεις που δηλώνουν τις λογικές σχέσεις των πληροφοριών

Αναγνωρίζω τις περιπτώσεις στις οποίες ο συγγραφέας αξιοποιεί το σχήμα ερώτηση-απάντηση 
(υποφορά-ανθυποφορά) για μετάβαση από την μία περίοδο στην επόμενη.

Αναγνωρίζω τα γλωσσικά σημεία συνοχής που δηλώνουν ότι γίνεται λόγος για το ίδιο θέμα
Παράλειψη λέξης

Επανάληψη λέξης

Αντικατάσταση λέξεων με χρήση
• αντωνυμιών (προσωπικών, δεικτικών, αόριστων, αναφορικών)
• συνωνύμων
• λέξεων που ανήκουν στον ίδιο θεματικό χώρο 

και παρουσιάζουν νοηματική συγγένεια
• υπερωνύμων
• συνυπωνύμων
• γενικότερου όρου

Σκοπός: Να αποφεύγεται η επανάληψη της ίδιας λέξης.

§ περίοδος 1

περίοδος 3 

περίοδος 2 

περίοδος 4

περίοδος 5 

Αναγνωρίζω τα γλωσσικά σημεία συνοχής

1.

2.

3.

4.
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Π1 Μια σημαντική πρόκληση στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα/ είναι με ποιον 
τρόπο θα διαφυλαχθούν τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Π2 Η απάντηση είναι: / κατάλληλη αγωγή και 
παιδεία. Π3.Το ίδιο / ισχύει για τα ηθικά διλήμματα που θέτει η ασύλληπτη 
επιστημονική πρόοδος (κλωνοποίηση, παραγωγή ανθρώπινων εμβρύων, 
μεταλλαγμένα προϊόντα, οικολογικές καταστροφές κ.ά.). Π4 Το κράτος / πρόσφερε 
ως τώρα εκπαίδευση και λιγότερο παιδεία . Π5 Η ευρύτερη καλλιέργεια /
είναι προσωπική κατάκτηση που απαιτεί θυσίες. Π6 Η διά βίου εκπαίδευση 
και κατάρτιση / μετατοπίζει το κέντρο βάρους από το κράτος στο άτομο, το οποίο 
οφείλει να έρθει σε επαφή με πολλούς τομείς γνώσης σε διάφορες μορφές 
της. Π7 Η μετάδοση από την τοπική στην παγκόσμια κοινωνία / προϋποθέτει 
γλωσσομάθεια, ανοχή στη διαφορετικότητα και στον πολυπολιτισμό, πνεύμα 
συνεργασίας και συναδέλφωσης στο «παγκόσμιο χωριό», στο οποίο έχει 
μεταβληθεί ο πλανήτης μας. Π8 Και εδώ στην Ελλάδα έχουν γίνει ορατές / οι 
πολλαπλές όψεις της παγκοσμιοποίησης στην κοινωνιολογική και οικονομική 
εκδοχή της. Π9 Τα όρια των εθνικών κρατών, στην παραδοσιακή μορφή τους, 
/ εξαλείφονται, καθώς διακινούνται εκατομμύρια άνθρωποι, αγαθά και ιδέες, 
με απίστευτη ταχύτητα. Π10 Η εμμονή, όμως, στα οικονομικά συμφέροντα 
και στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, η επιβολή του καταναλωτικού 
προτύπου της αφθονίας, το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στα φτωχά και 
στα πλούσια κράτη, η κρίση της δημοκρατικής συμμετοχής και του κράτους 
πρόνοιας, η κοινωνική περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός και τόσα άλλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος/ δημιουργούν κλίμα ανησυχίας για 
το μέλλον.

Π1-Π3
Προβληματισμός / 
απάντηση

Νέα θέματα
Π4 –Π9
Εμπειρικές αλήθειες
Νέο θέμα

Νέα θέματα
(Προϋποθέσεις)

Αποτελέσματα στην 
Ελλάδα

Νέα θέματα-
επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης

Π10

Πολλά θέματα

Αποτέλεσμα

Αφού κατανοήσω το είδος της πληροφορίας σε κάθε περίοδο, με την παλίνδρομη ανάγνωση, 
αναγνωρίζω τις λογικές σχέσεις των πληροφοριών.

Π1-Π3  Με την παιδεία           • θα διαφυλαχθούν τα ιδανικά της ειρήνης, τη ελευθερίας και της  
κοινωνικής δικαιοσύνης 

• και θα αντιμετωπιστούν οι φόβοι λόγω των νέων επιστημονικών  
επιτευγμάτων

Π4-Π6 Η παιδεία και η 
διά βίου εκπαίδευση • προϋποθέτουν προσωπική προσπάθεια 

Π7-Π10  
Η παγκοσμιοποίηση     

• απαιτεί  παιδεία, δηλαδή νέες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, 
ωστόσο προκαλεί στον κόσμο και στην Ελλάδα πολλά οικονομικά 
και  κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν ανησυχία.

Στην περίληψη αποδίδω τις λογικές σχέσεις των θεμάτων/εννοιών. 

Ο συγγραφέας θεωρεί ότι μόνο με την παιδεία που κατακτάται με τη διά βίου εκπαίδευση από το άτομο θα 
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και η Ελλάδα λόγω της παγκοσμιοποίησης.

Η [/] δηλώνει το θέμα της πρότασης. Οι υπογραμμισμένες φράσεις δηλώνουν τη ρηματική φράση. Οι λέξεις με 
έντονα γράμματα δηλώνουν τα θέματα της πρότασης.

Αξιοποιώ την παλίνδρομη ανάγνωση  
Εντοπίζω το/α θέμα/τα σε κάθε περίοδο και αναγνωρίζω τη λογική σχέση που δηλώνει το ρήμα 
ανάμεσα στα θέματα της πρότασης. 
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«Όταν κρατούμε σημειώσεις, καλό είναι να επισημαίνουμε τις λέξεις/φράσεις που συμβάλλουν στην οργάνωση 
(διάρθρωση-συνοχή) του λόγου.  Με τις λέξεις/φράσεις αυτές, μαζί με την οργάνωση του κειμένου, αντιλαμβανόμαστε 
και τη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα.» (́ Εκφραση- Έκθεση β Λ́υκείου.  Ενότητα Σημειώσεις σ. 248)

2.

1. Kαταγράφουμε τις σημειώσεις χωρίς γλωσσικούς μετασχηματισμούς, για να αποφευχθεί η παραποίηση 
των πληροφοριών του κειμένου. Έτσι, μπορούμε να πυκνώνουμε και να παραφράζουμε ευρύτερα πληροφοριακά 
σύνολα. 
Βλέπε παραδείγματα σελ. 

Όταν καταγράφουμε τις κύριες πληροφορίες, γράφουμε

το θέμα αριστερά
Η κατα γραφή των θε μάτων α ρισ τε ρά σ τ ι ς 
σημειώσεις  δηλώνει 
• πότε γίνεται λόγος για το ίδιο θέμα και 
• πότε αλλάζει θέμα. 
Ετσι, γίνεται εμφανής  η αλληλουχία των θεμάτων 
και οι μεταξύ τους σχέσεις.

τις ρηματικές φράσεις δεξιά
Οι ρηματικές φράσεις μας βοηθούν 
• να καταγράψουμε σύνολα πληροφοριών που 

σχετίζονται με το ίδιο θέμα 
• Επίσης, μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε το είδος 

των πληροφοριών (π.χ. ιδιότητες, αποτελέσματα, 
αιτίες, άποψη κ.λπ.) που αναφέρονται στην έννοια.

Έτσι , είναι εύκολη η αναγνώριση των ενοτήτων του 
κειμένου.

Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο (̀ Εκφραση -̀ Εκθεση β λυκείου σελ. 246) «οι σημειώσεις ποικίλλουν από άτομο σε 
άτομο και έχουν μορφή ανάλογη με το σκοπό για τον οποίο γράφονται. Άλλοτε αποδίδουν τα κύρια σημεία του θέματος 
με κανονικές φράσεις και άλλοτε πάλι τα καταγράφουν τηλεγραφικά παραλείποντας ρήματα, άρθρα, συνδέσμους, 
αντωνυμίες, προθέσεις και γενικά όσες λέξεις εννοούνται εύκολα. Συνήθως στις σημειώσεις χρησιμοποιούνται: η 
αρίθμηση, οι συντομογραφίες και άλλα σύμβολα ή ακόμη και κάποιο σχήμα/σχεδιάγραμμα, οπότε οι σημειώσεις 
παίρνουν σχηματική μορφή. Οπωσδήποτε πάντως οι σημειώσεις έχουν έναν προσωπικό χαρακτήρα, αφού 
προορίζονται να εξυπηρετήσουν κυρίως το άτομο που τις κρατάει.»

Ωστόσο, εμείς προτείνουμε για καθαρά 
πρακτικούς σκοπούς 

ως προς τη μορφή των σημειώσεων τα εξής:

β. Πώς κρατάω σημειώσεις κάνω διάγραμμα
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Με την κατάλληλη αγωγή 
και παιδεία

Το κράτος

Η διά βίου εκπαίδευση 
και κατάρτιση

Η μετάδοση από την 
τοπική στην παγκόσμια 
κοινωνία

Στην Ελλάδα 

Όμως προβλήματα

Επαναπροσδιορισμός του 
ρόλου της εκπαίδευσης

Οι μαθητές πρέπει

θα διαφυλαχθούν τα ιδανικά 
της ειρήνης, της ελευθερίας και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης 

πρόσφερε λιγότερη παιδεία

μετατοπίζει το κέντρο βάρους 
από το κράτος στο άτομο

προϋποθέτει γλωσσομάθεια 
κ.λπ.

είναι ορατές οι πολλαπλές όψεις 
της παγκοσμιοποίησης στην 
κοινωνιολογική και οικονομική 
εκδοχή της 

προκαλούν ανησυχία 

δημιουργ ε ί  α ισ ιο δ ο ξ ία  α ν 
αντικατασταθούν τα ποσοτικά 
με ποιοτικά κριτήρια

να μάθουν να αξιοποιούν τις 
ευκαιρίες για μάθηση, που τους 
δίνονται σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους

β. (και) κρατάω σημειώσεις γ. Επεξεργάζομαι τις 
σημειώσεις

Ρηματικές φράσειςΘέματα

Στην έκθεση της Διεθνούς 
Επιτροπής της UNESCO 
για την εκπαίδευση στον 
21° αιώνα 

τονίζεται ότι η δια βίου εκπαί-
δευση πρέπει να στηρίζεται 
σ τους  πα ρ α κά τ ω τ έ σ σ ε ρι ς 
πυλώνες, που αποτελούν δια-
φορετικά είδη μάθησης

1. Ευρύτερη καλλιέργεια και 
δυνατότητα εμβάθυνσης

2. Επαγγελματική κατάρτιση 
και αρμονική συνεργασία

3. Κατανόηση των άλλων και 
σεβασμός των αξιών του 
πλουραλισμού

4. Ανάπτυξη της προσωπικό- 
τητας

1

2

3

παράδειγμα
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β. (και) κρατάω σημειώσεις γ. Επεξεργάζομαι τις 
σημειώσεις

Ρηματικές φράσειςΘέματα

Γι’ αυτό η εκπαίδευση  δ ε ν  π ρ έ π ε ι  να  πα ρ α μ ε λ ε ί 
την ανάπτυξη των ατομικών 
δυνατοτ ήτων, τ η μν ήμ η , τ η 
λογ ι κ ή κρίση , τ ην αίσθηση 
τ ο υ  ω ρ α ί ο υ ,  τ ι ς  φ υ σ ι κ έ ς 
ικανότητες του  ατόμου   και  τη  
δεξιότητα της επικοινωνίας,  με 
παράλ ληλη ευαισθησία στη 
χρήση της μητρικής γλώσσας
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                     Θεματικό κέντρο

γ. Επεξεργάζομαι τις σημειώσεις για να διασφαλίσω τα θετικά σημεία της περίληψης

Ενέργειες

Ενδέχεται ορισμένες φορές το κείμενο να συγκροτείται από  μία, δύο ή –σπάνια– περισσότερες θεματικές ενότητες. Οι 
παράγραφοι που έχουν κοινές πληροφορίες για το θέμα αποτελούν μια ξεχωριστή θεματική ενότητα. Σε ένα μέσης 
έκτασης κείμενο, όπως είναι τα δοκίμια, τα άρθρα, οι επιφυλλίδες, ο συγγραφέας δεν αναφέρεται σε όλα τα 
στοιχεία της έννοιας (ορισμός, αιτίες, αποτελέσματα, τρόποι αντιμετώπισης κ.λπ.) . 

´Ετσι σε ένα κείμενο :
• η μία ενότητα μπορεί να αναφέρεται σε αιτίες και η άλλη σε αποτελέσματα
• η μία ενότητα μπορεί να αναφέρεται σε κάποιο πρόβλημα και στην άλλη να προτείνονται λύσεις κ.λπ.
• ή στο κείμενο να αναπτύσσονται απόψεις για ένα θέμα. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε από την ύπαρξη επιχειρημάτων, 

τεκμηρίων και αυθεντίας.

Αναγνωρίζω το είδος των κύριων πληροφοριών από τις ρηματικές φράσεις και άλλες λέξεις που δηλώνουν π.χ. 
διαπιστώσεις, ιδιότητες, απόψεις και επιχειρήματα, αιτίες, αποτελέσματα κ.λπ.

Σκοπός: Ανάλογα με το είδος των πληροφοριών επιλέγω τα κατάλληλα ρήματα που δηλώνουν λεκτικές πράξεις. Π.χ. 
ο συγγραφέας διαπιστώνει, θεωρεί, ισχυρίζεται, αναφέρει τις αιτίες κ.λπ.

Από τις παραγράφους που έχουν όμοιες πληροφορίες αναγνωρίζω τον αριθμό των θεματικών ενοτήτωνκαι το 
νοηματικό / θρματικό κέντρο

Στο κείμενο υπάρχει συνοχή, δηλαδή νοηματική  αλληλουχία η οποία δηλώνεται με γλωσσικά στοιχεία συνοχής.
Οι σημειώσεις, επειδή είναι επιλεγμένα στοιχεία του κειμένου δεν έχουν συνοχή. 
Με την κάθετη καταγραφή των σημειώσεων είναι εύκολο να επισημάνουμε τις σχέσεις μιας παραγράφου με τις 
πληροφορίες της προηγούμενης. Αυτό μας βοηθάει στην αποτύπωση της συνεκτικότητας στην περίληψη (βλ. 
παραδείγματα ).

Σκοπός:  Να συνοψίσω ορισμένες πληροφορίες σε μακροπερίοδο λόγο χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους 
συνδέσμους. Π.χ. επειδή, ωστόσο, αν και κ.τ.λ.

Αναγνωρίζω τις λογικές σχέσεις ανάμεσα στις κύριες πληροφορίες .

Με τον όρο θεματικό / νοηματικό κέντρο εννοούμε τις ειδικές πληροφορίες που αναφέρονται στο θέμα - 
έννοια του κειμένου και οργανώνονται στο κύριο μέρος. 

Προσοχή!
Το νοηματικό κέντρο δηλαδή η θέση του συγγραφέα του συγγραφέα δεν βρίσκεται πάντα στην προλογική 
παράγραφο, δεδομένου ότι μπορεί ο συγγραφέας να αφιερώνει παραπάνω από μία παραγράφους για την εισαγωγή. 
Πολλές φορές βρίσκεται στον επίλογο, αν ο συγγραφέας ακολουθεί επαγωγική συλλογιστική πορεία, ή 
συνάγεται από τις σημαντικές πληροφορίες του κειμένου.

Σκοπός: Να επιλέξω αν στην εισαγωγική φράση θα αναφέρω το νοηματικό κέντρο ή το θέμα του κειμένου.

1.

2.

3.
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Με την κατάλληλη αγωγή 
και παιδεία

Το κράτος

Η διά βίου εκπαίδευση 
και κατάρτιση

Η μετάδοση από την 
τοπική στην παγκόσμια 
κοινωνία

Στην Ελλάδα 

Όμως προβλήματα

Επαναπροσδιορισμός του 
ρόλου της εκπαίδευσης

Οι μαθητές πρέπει

θα διαφυλαχθούν τα ιδανικά 
της ειρήνης, της ελευθερίας και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης 

πρόσφερε λιγότερη παιδεία

μετατοπίζει το κέντρο βάρους 
από το κράτος στο άτομο

προϋποθέτει γλωσσομάθεια 
κ.λπ.

είναι ορατές οι πολλαπλές όψεις 
της παγκοσμιοποίησης στην 
κοινωνιολογική και οικονομική 
εκδοχή της 

προκαλούν ανησυχία 

δημιουργ ε ί  α ισ ιο δ ο ξ ία  α ν 
αντικατασταθούν τα ποσοτικά 
με ποιοτικά κριτήρια

να μάθουν να αξιοποιούν τις 
ευκαιρίες για μάθηση, που τους 
δίνονται σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους

κρατάω σημειώσεις επεξεργάζομαι τις 
σημειώσεις

Ρηματικές φράσειςΘέματα

Στην έκθεση της Διεθνούς 
Επιτροπής της UNESCO 
για την εκπαίδευση στον 
21° αιώνα 

τονίζεται ότι η δια βίου εκπαί-
δευση πρέπει να στηρίζεται 
σ τους  πα ρ α κά τ ω τ έ σ σ ε ρι ς 
πυλώνες, που αποτελούν δια-
φορετικά είδη μάθησης

1. Ευρύτερη καλλιέργεια και 
δυνατότητα εμβάθυνσης

2. Επαγγελματική κατάρτιση 
και αρμονική συνεργασία

3. Κατανόηση των άλλων και 
σεβασμός των αξιών του 
πλουραλισμού

4. Ανάπτυξη της προσωπικό- 
τητας

αυθεντία

Σκοποί της δια βίου μάθησης

Τρόπος-αποτέλεσμα

εμπειρική αλήθεια 

εμπειρική αλήθεια

Νέα πραγματικότητα
προϋποθέσεις
                       &

Ελλάδα-εντοπισμός του 
προβλήματος

Αίτιο-αποτέλεσμα

τρόπος -αποτέλεσμα 
Προϋπόθεση

άποψη

1

2

3

παράδειγμα
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β. κρατάω σημειώσεις γ. επεξεργάζομαι τις 
σημειώσεις

Ρηματικές φράσειςΘέματα

Ενέργεια 3η:  

Γι’ αυτό η εκπαίδευση  δ ε ν  π ρ έ π ε ι  να  πα ρ α μ ε λ ε ί 
την ανάπτυξη των ατομικών 
δυνατοτ ήτων, τ η μν ήμ η , τ η 
λογ ι κ ή κρίση , τ ην αίσθηση 
τ ο υ  ω ρ α ί ο υ ,  τ ι ς  φ υ σ ι κ έ ς 
ικανότητες του  ατόμου   και  τη  
δεξιότητα της επικοινωνίας,  με 
παράλ ληλη ευαισθησία στη 
χρήση της μητρικής γλώσσας

Συμπέρασμα-άποψη του 
συγγραφέα

Νοηματικό κέντρο

 Γράφω

"Σύμφωνα με το σχολικό εγχειρίδιο (έκφραση-έκθεση β λ́υκείου σελ. 262) "η λογική σύνδεση των σημειώσεων ή η 
ανάπτυξη του διαγράμματος μπορούν να οδηγήσουν στην περίληψη."

"Από το διάγραμμα ενός κειμένου, μπορεί επίσης να προκύψει περίληψη του ίδιου κειμένου, συνοπτική ή πληρέστερη, 
οπότε αξιοποιούμε αναλόγως λιγότερα ή περισσότερα από τα στοιχεία που αποτυπώνει το διάγραμμα."

Σε πρόσφατο δημοσίευμα του Τύπου προβάλλεται η δια βίου παιδεία 
ως λύση για την αντιμετώπιση  των οικονομικών και κοινωνικών 
συνεπειών της παγκοσμιο-ποίησης και την εμπέδωση της ειρήνης. 
Ο αρθρογράφος αναφερόμενος στις νέες δεξιότητες που πρέπει να 
διαθέτουν οι νέοι, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Unesco, τονίζει ότι το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να επιδιώκει την πολύπλευρη 
ανάπτυξη των μαθητών/τριών ώστε να μπορούν να εξελίσσονται και 
μετά το σχολείο με τη δια βίου μάθηση.( λέξεις  περίπου 70 )
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Εργάζομαι κατά παράγραφο 
Εντοπίζω τα θέματα και τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτά

Είδος πληροφοριών και 
λογικές σχέσεις

Π1.Μια σημαντική πρόκληση στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα είναι 
με ποιον τρόπο θα διαφυλαχθούν τα ιδανικά της ειρήνης, της 
ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.Π2 Η απάντηση 
είναι: κατάλληλη αγωγή και παιδεία. Π3Το ίδιο ισχύει για τα ηθικά 
διλήμματα που θέτει η ασύλληπτη επιστημονική πρόοδος 
(κλωνοποίηση, παραγωγή ανθρώπινων εμβρύων, μεταλλαγμένα 
προϊόντα, οικολογικές καταστροφές κ.α.).Π4 Το κράτος πρόσφερε ως 
τώρα εκπαίδευση και λιγότερο παιδεία. Π5Η ευρύτερη καλλιέργεια 
είναι προσωπική κατάκτηση που απαιτεί θυσίες. Π6Η διά βίου 
εκπαίδευση και κατάρτιση μετατοπίζει το κέντρο βάρους από το 
κράτος στο άτομο, το οποίο οφείλει να έρθει σε επαφή με πολλούς τομείς 
γνώσης σε διάφορες μορφές της. Π7Η μετάδοση από την τοπική 
στην παγκόσμια κοινωνία προϋποθέτει γλωσσομάθεια, ανοχή στη 
διαφορετικότητα και στον πολυπολιτισμό, πνεύμα συνεργασίας και 
συναδέλφωσης στο "παγκόσμιο χωριό", στο οποίο έχει μεταβληθεί 
ο πλανήτης μας. Π8 Και εδώ στην Ελλάδα έχουν γίνει ορατές οι 
πολλαπλές όψεις της παγκοσμιοποίησης στην κοινωνιολογική 
και οικονομική εκδοχή της. Π9Τα όρια των εθνικών κρατών, στην 
παραδοσιακή μορφή τους, εξα λείφον ται , καθώς διακινούν ται 
εκατομμύρια άνθρωποι, αγαθά και ιδέες, με απίστευτη ταχύτητα. Π10.Η 
εμμονή, όμως, στα οικονομικά συμφέροντα και στους κανόνες 
της ελεύθερης αγοράς, η επιβολή του καταναλωτικού προτύπου 
της αφθονίας, το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στα φτωχά και 
στα πλούσιο κράτη, η κρίση της δημοκρατικής συμμετοχής και 
τους κράτους πρόνοιας, η κοινωνική περιθωριοποίηση και ο 
αποκλεισμός και τόσα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
κόσμος δημιουργούν κλίμα ανησυχίας για το μέλλον.

Π1 Προβληματισμός

Π2,3  Λύση των 
προβλημάτων (παιδεία)

(εμπειρικές αλήθειες)
Π4 κράτος & παιδεία
      
Π5 ,6 παιδεία ατομική 
υπόθεση (διά βίου 
εκπαίδευση)
Π7 παγκόσμια κοινωνία

νέες απαιτήσεις (για 
γνώσεις)
Π8 Στην Ελλάδα 
παγκοσμιοποίηση

Π9 αποτελέσματα
                    &
Π10 προβλήματα της 
παγκοσμιοποίησης:
οικονομικά, κοινωνικά, 
πολιτικά

Ανησυχία

Όταν ο χρόνος δεν επαρκεί για την καταγραφή των σημειώσεων (όπως π.χ. στο σχολείο), τότε καταγράφουμε το 
είδος των πληροφοριών δεξιά  στο κενό της φωτοτυπίας ώστε να μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες 
που θα οδηγήσουν στην περίληψη.

Πώς εργάζομαι όταν ο χρόνος δεν επαρκεί για την καταγραφή των σημειώσεων 

Στις Πανελλήνιες εξετάσεις ή όταν ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες, καταγράφουμε πλήρεις σημειώσεις.

παράδειγμα
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 { Εργάζομαι  κατά  παράγραφο

Π1 Η αισιοδοξία για την πορεία του κόσμου κατά την τρίτη χιλιετία 
μπορεί να προκύπτει από τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και 
της αποστολής της εκπαίδευσης. Π2Το παλιό μοντέλο, που ισχύει 
ακόμη στην Ελλάδα, και το οποίο στηρίζεται σε ποσοτικά κριτήρια 
(συσσώρευση γνώσεων στο παραδοσιακό γνωσιοκεντρικό σχολείο) 
πρέπει να αντικατασταθεί από ποιοτικά κριτήρια.Π3 Η απλή παροχή 
γνώσεων δεν ωφελεί πια. Π4 Οι μαθητές και οι φοιτητές, όπως και 
κάθε άνθρωπος, πρέπει να μάθουν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες για 
μάθηση, που τους δίνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Π1 Στην έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την 
εκπαίδευση στον 21° αιώνα τονίζεται ότι η δια βίου εκπαίδευση 
πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω τέσσερις πυλώνες, που 
αποτελούν διαφορετικά είδη μάθησης:Π2.α. Μαθαίνω να αποχτώ 
τη γνώση, συνδυάζοντας ικανοποιητικά μια ευρύτατη γενική παιδεία 
με τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε ορισμένα θέματα. Π3.β. Μαθαίνω 
να ενεργώ με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκτώ όχι μόνο επαγγελματική 
κατάρτιση αλλά και γενικότερα τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω και 
να εργάζομαι αρμονικά σε ομάδες.  Π4 γ. Μαθαίνω να συμβιώνω, 
κατανοώντας τους άλλους και έχοντας επίγνωση των κοινωνικών 
αλληλεξαρτήσεων -συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση κοινών 
δράσεων και στη διευθέτηση των συγ κρούσεων, με σεβασμό 
στις αξίες του πλουραλισμού, της αμοιβαίας κατανόησης και της 
ειρήνης. Π5δ. Μαθαίνω να ζω με τέτοιον τρόπο, ώστε να αναπτύσσω 
την προσωπικότητα μου και να μπορώ να ενεργώ με μεγαλύτερη 
αυτονομία και περισσότερη κρίση και προσωπική υπευθυνότητα. 
Π6.Για το λόγο αυτόν, η εκπαίδευση δεν πρέπει να παραμελεί την 
ανάπτυξη των ατομικών δυνατοτήτων, τη μνήμη, τη λογική κρίση, 
την αίσθηση του ωραίου, τις φυσικές ικανότητες του  ατόμου   και  τη  
δεξιότητα της επικοινωνίας,  με παράλληλη ευαισθησία στη χρήση 
της μητρικής γλώσσας.

Εργάζομαι κατά παράγραφο 
Εντοπίζω τα θέματα και τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτά

Είδος πληροφοριών και 
λογικές σχέσεις

Π6 άποψη του 
συγγραφέα

Θέμα του κειμέ νου:  Η δια βίου 
εκπαίδευση

Νοηματικό 
Κέντρο

Π1,2 Πρόταση για 
την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων
(επαναπροσδιορισμός 
του ρόλου του 
σχολείου)
Π4 ανάγκη για διά 
βίου εκπαίδευση

Π1 Αυθεντία (για 
ενίσχυση της 
πρότασης)

Π2,3,4,5 Σκοποί της 
δια βίου εκπαίδευσης


