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ΥΔΖ ΣΡΟΠΟΤ ΔΞΔΣΑΖ – ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ 



ησλ Κεηκέλσλ  ηα πζηαηηθά ζηνηρεία 

1. ζέκα 

2. πεξηερόκελν/πιεξνθνξίεο* 

3. νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ* 

4. έθθξαζε-γισζζηθή δηαηύπσζε 

ησλ πιεξνθνξηώλ* 

1. πεξηγξαθηθά 

2. αθεγεκαηηθά 

3. επηρεηξεκαηνινγηθά *Με βάση αυτά τα στοιχεία γίνεται η 

αξιολόγηση 

ΣΗ 

ΜΑΘΑΗΝΩ 

Δθθξαζηηθνί ηξόπνη: 

1. Πεξηγξαθηθόο 

2. Αθεγεκαηηθόο 

3. Απνθαληηθόο  (απνθαίλνκαη- δηαηππώλσ 

άπνςε) 

τα οποία κατηγοπιοποιούνται ανάλογα με 

τον κυπίαπχο εκυπαστικό τπόπο που 

χπησιμοποιείται σε αυτά 



Πνηθηιίεο θεηκέλσλ: γιώζζα θαη πεξηερόκελν 

Παξαηεξνύκε  



Ζ λόηηα πιεπξά ηεο αιακίλαο αληακείβεη θαη 

ηνλ πην απαηηεηηθό. Σν ηνπίν γίλεηαη μαθληθά 

άγξην κε έληνλε θαη ππθλή βιάζηεζε. 

Πινύζηνο πεπθώλαο μεδηπιώλεηαη δεμηά θη 

αξηζηεξά ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ δξόκνπ κε 

αλαδσ-νγνλεηηθέο κπξσδηέο, κειίζζηα θαη 

ηηηηβίζκαηα. Ο θηδίζηνο δξόκνο ηεο θαζόδνπ, 

πνπ νδεγεί ζηνπο λόηηνπο παξαιηαθνύο 

νηθηζκνύο, Κνιώλεο, Άγ. Γεκήηξηνο, αηεξιί, 

Καλάθηα, ζπκκεηέρεη ζην θξπθηό πνπ παίδνπλ 

νη αρηίδεο ηνπ ήιηνπ κε ηηο θπιισζηέο ησλ 

δέληξσλ, αθήλνληαο κηθξά αλαπάληερα 

μέθσηα, αγλάληη ζην γαιάδην ηνπ νπξαλνύ θαη 

ηεο ζάιαζζαο. Οη ήζπρεο θπκαηόβξερηεο 

ηαβεξλνύιεο ζηηο βνηζαισηέο παξαιίεο 

πξνζθαινύλ ηνλ θνιπκβεηή λα γεπηεί ην ςεηό 

ρηαπνδάθη θαη ηα θάζε ινγήο όζηξαθα 

ζπλνδεία νύδνπ. 

1. Πεξηγξαθηθό 

Πνην είλαη τν ζέκα; 

 

Λεμηιόγην: ηη δειώλνπλ; 

Τα νπζηαζηηθά (αθεξεκέλεο ή ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο;) 

Τα ξήκαηα 

Τα επίζεηα 

  

Πεξηερόκελν: Πνηεο πιεξνυνξίεο πεξηέρεη τν θείκελν; 

ερωτιςεισ: 



Πϊσ είναι θ 
νότια πλευρά 
τθσ αλαμίνασ  

Θέμα: 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

Ριματα-ουςιαςτικά- επίκετα 



Πώο είλαη; Πεξηγξαθηθά θείκελα 

• ζνασ άνκρωποσ 

• ζνα ηϊο 

• ζνα κτίςμα 

• ζνα αντικείμενο 

• ζνασ τόποσ 

• μία κατάςταςθ 

Η πεπιγπαυή 

αποτελεί την ππώτη 

ύλη για την 

αυήγηση! 

 



 Αθήγεζε θαη επηρεηξεκαηνινγία 

1. Πνην είλαη τν ζέκα ηνπ θεηκέλνπ; 

2. Πνηεο είλαη νη πιεξνυνξίεο ζην πξώην κέξνο; 

3. Πνηεο είλαη νη πιεξνυνξίεο ζην δεύηεξν κέξνο; 

4. Καηαγξάςηε τα ξήκατα ηνπ α΄θαη β΄κέξνπο ζηηο ζηήιεο πνπ αθνινπζνύλ 

 

5. Τη παξαηεξείηε; 

6. Τη ξόιν παίδνπλ νη εξωτεκατηθέο πξντάσεηο  ζηηο δπν ηειεπηαίεο 

παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ; 

   Οη ζεκεξηλνί άλζξσπνη θαηαλαιώλνπλ πνιινύο από ηνπο θπζηθνύο πόξνπο ηόζν γξήγνξα, πνπ ε 

θύζε δελ πξνιαβαίλεη λα ηνπο μαλαδεκηνπξγήζεη.[…] Αο ζθεθηνύκε θαιύηεξα, ινηπόλ, πώο θηάζακε ζε 

απηό ην ζεκείν, γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε θαιύηεξα ηη κπνξνύκε θαη πξέπεη λα θάλνπκε. 

Είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδνπκε όηη ε θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα δελ ήηαλ πάληα έηζη. Γηα 

ρηιηάδεο ρξόληα, ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν, νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δνύζαλ θησρηθά ζε κηθξά ρσξηά θαη 

ζε κέξε όπνπ ππήξρε ηξερνύκελν λεξό θαη θπζνύζαλ άλεκνη. Καηαλάισλαλ ιίγα πξάγκαηα, 

ηθαλνπνηώληαο ηηο πην βαζηθέο αλάγθεο ηνπο, θαη ην έθαλαλ κε ηξόπν πνπ δελ έθαλε θαθό ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ ηνπο, γηαηί αλαθύθισλαλ ζρεδόλ ηα πάληα θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά 

αλαλεώζηκνπο πόξνπο. 

  Όκσο, εδώ θαη δύν αηώλεο πεξίπνπ άξρηζε κηα πνιύ κεγάιε αιιαγή, γλσζηή θαη σο βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε. Σε κεξηθέο ρώξεο αξρηθά, νη άλζξσπνη αλαθάιπςαλ πξώηα ηνλ αηκό θαη θαηαζθεύαζαλ ηηο 

αηκνκεραλέο, έπεηηα ηνλ ειεθηξηζκό θαη ηηο ειεθηξηθέο κεραλέο. Με ηηο κεραλέο απηέο, πνπ είραλ πνιύ 

κεγαιύηεξε δύλακε από ηα δώα, κπνξνύζαλ λα θηηάμνπλ πνιύ πεξηζζόηεξα, θαιύηεξα θαη θηελόηεξα 

πξντόληα θαη λα βειηηώζνπλ ηε δσή ηνπο. 

   Γηα ηελ παξαγσγή, όκσο, όισλ απηώλ ησλ ζαπκαζηώλ πξαγκάησλ, πνπ κεγάισζαλ θαη βειηίσζαλ 

πάξα πνιύ ηε δσή καο, απαηηνύληαη νινέλα πεξηζζόηεξα κέηαιια θαη ελέξγεηα, πνπ κάζακε λα ηα 

παίξλνπκε από κε αλαλεώζηκνπο νξπθηνύο θπζηθνύο πόξνπο. Bεβαίσο, γηα ηα κέηαιια δελ κπνξνύζακε 

λα θάλνπκε αιιηώο. Aιιά εγθαηαιείςακε θαη ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, γηαηί δελ κπνξνύζακε ή 

δε ζειήζακε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ ηδηνξξπζκία ηνπο. 

 
   Γηα λα βειτηώσνπκε τε δωή καο, κπνξνύκε θαη πξέπεη λα αιιάμνπκε πνιιά πξάγκατα στε 

ρξήσε τωλ κε αλαλεώσηκωλ υπσηθώλ πόξωλ: 

• Mπνξνύκε θαη πξέπεη να περιορίσουμε τη σπατάλη θαη λα θαηαλαιώλνπκε κόλν όζα πξντόληα έρνπκε 

πξαγκαηηθά αλάγθε. Γηαηί λα επεξεαδόκαζηε από ηηο δηαθεκίζεηο ή από ην ηη θάλνπλ νη άιινη (θίινη, 

ζπγγελείο, γείηνλεο…); Γηαηί λα αγνξάδνπκε πξάγκαηα πνπ δελ ηα ρξεηαδόκαζηε ή λα πεηάκε εθείλα πνπ 

κπνξνύκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα αξθεηό θαηξό αθόκα; 

• Mπνξνύκε θαη πξέπεη να ανακυκλώνουμε όσα υλικά γίνεται –όπσο ην γπαιί ή ην ραξηί– θαη θπξίσο ηα 

κέηαιια πνπ ηα παίξλνπκε από κε αλαλεώζηκνπο θπζηθνύο πόξνπο. Γηαηί λα πεηάκε ηα κεηαιιηθά 

θνπηηά, ηα γπάιηλα κπνπθάιηα, ηα ράξηηλα είδε (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά…), αληί λα ηα επηζηξέθνπκε γηα 

λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ; Γηαηί λα κε θηηάρλνπκε όια ηα πξντόληα έηζη, ώζηε όια ηα πιηθά ηνπο λα 

κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ;  

[…] H δωή καο κπνξεί λα γίλεη πνιύ θαιύτεξε. Tν θαθό είλαη όηη νη άλζξωπνη παγηδεύνληαη ζε απηό 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη υνβνύλταη τηο αιιαγέο. […] 

 

Λευτζρθσ Παπαγιαννάκθσ, ςτο Ανιχνεφοντας το Σήμερα, Παιδαγωγικό Iνστιτοφτο, 2002 (διασκευή) 
 

ερωτιςεισ: 



Θέμα: 

Η κατανάλωση 

πολλών φυσικών 

πόρων για την 

παραγωγή των 

αγαθών.  



Ση έγηλε; 
1. 2. 3. 4. 

Αθεγεκαηηθά 

• ξεπνξηάδ 

• εηδήζεηο 

• βηνγξαθίεο 

• ηζηνξία 

• απνκλεκνλεύκαηα 

• εκεξνιόγην 

• ινγνηερληθά 



Πραγμαηολογικά: 

 

Αλαθέξνληαη ζε κηα 

πξαγκαηηθόηεηα. 

 

Πεξηγξαθή αθεξεκέλσλ 

ελλνηώλ, θαηαζηάζεσλ, 

δεδνκέλσλ. 

  

• επηζηεκνληθά θείκελα 

• επηθπιιίδεο  

Επιτειρημαηολογικά:  

 

Αλαπηύζζνπλ απόςεηο θαη 

επηρεηξήκαηα 

 

• δηάινγνο 

• πνιηηηθόο ιόγνο 

• άξζξα 

• δνθίκηα 

 

Πξαγκαηνινγηθά θαη  

επηρεηξεκαηνινγηθά 
Ση είλαη θαη γηαηί ; 



Αυτό είναι κείμενο; 



Αυτό είναι κείμενο; 

  Ζ λόηηα πιεπξά ηεο αιακίλαο αληακείβεη θαη ηνλ πην 

απαηηεηηθό. Το ηοπίο γίλεηαη μαθληθά άγξην κε έληνλε 

θαη ππθλή βιάζηεζε. Πινύζηνο πεσκώνας 

μεδηπιώλεηαη δεμηά θη αξηζηεξά ηνπ 

αζθαιηνζηξσκέλνπ δξόκνπ κε αλαδσνγνλεηηθέο 

κπξσδηέο, κειίζζηα θαη ηηηηβίζκαηα. Ο θιδίζιος 

δρόμος ηεο θαζόδνπ, πνπ νδεγεί ζηνπο λόηηνπο 

παξαιηαθνύο νηθηζκνύο, Κνιώλεο, Άγ. Γεκήηξηνο, 

αηεξιί, Καλάθηα, ζπκκεηέρεη ζην θξπθηό πνπ παίδνπλ 

νη αρηίδεο ηνπ ήιηνπ κε ηηο θπιισζηέο ησλ δέληξσλ, 

αθήλνληαο κηθξά αλαπάληερα μέθσηα, αγλάληη ζην 

γαιάδην ηνπ νπξαλνύ θαη ηεο ζάιαζζαο. Οη ήζπρεο 

θπκαηόβξερηεο ηαβερνούλες ζηηο βνηζαισηέο 

παραλίες πξνζθαινύλ ηνλ θνιπκβεηή λα γεπηεί ην 

ςεηό ρηαπνδάθη θαη ηα θάζε ινγήο όζηξαθα ζπλνδεία 

νύδνπ. 

Είναι κείμενο επειδι: 
είναι μια ςειρά από προτάςεισ 
με ολοκλθρωμζνο νόθμα,  
οι οποίεσ ζχουν λογικι ςχζςθ 
μεταξφ τουσ, θ οποία 
δθλϊνεται με γλωςςικά ςθμεία 
ςυνοχισ (ςυνδετικζσ λζξεισ) 



ΤΝΟΥΖ 

 

 

§1 

§2 

§

3 

. 
 .   

 

Κφρι
α 

Δευτερεφουςα 

Δευτερεφουςα 

Αλάκεζα ζε παξαγξάθνπο  Αλάκεζα ζε πεξηόδνπο  Αλάκεζα ζε πξνηάζεηο 

Οη πξνηάζεηο ζπλδένληαη κε ζπλδέζκνπο 



ζπλδεζε ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ 

Σρόποσ που ςυνδζονται οι πλθροφορίεσ: 
Γηα λα βγαίλεη λόεκα, νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

ζπλδένληαη ρσξίο θελά, λα ππάξρεη αιιεινπρία: 

θσζική ακολοσθία ανάμεζα ζηις ιδέες, τωρίς 

άλμαηα. 

Ζ θσζική ζύνδεζη ησλ ηδεώλ 

καο, ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ε 

εκθαλήο δήισζε ησλ ινγηθώλ 

ζρέζεσλ ηνπο, νλνκάδεηαη ζσνοτή 

θαη επηηπγράλεηαη κε ζπλδεηηθέο 

ιέμεηο θαη θξάζεηο. 



1. θζμα 

2. περιεχόμενο/πληροφορίεσ 

3. οργάνωςη & ςυνοχή των πληροφοριών 

4. ζκφραςη-γλωςςική διατφπωςη των πληροφοριών 

Με ην ιεμηιόγην ησλ πξνηάζεσλ 
(κέξε ηνπ ιόγνπ) 

δειώλνληαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ. 

1. Άξζξν 

2. Οπζηαζηηθό 

3. Δπίζεην 

4. Αλησλπκία 

5. Ρήκα 

6. Μεηνρή 

7. Πξόζεζε 

8. Δπίξξεκα 

9. ύλδεζκνο 

10.Δπηθώλεκ

α 

ζπκπεξαζκα 



Από ηηο ιέμεηο θαηαιαβαίλσ ην 

πεξηερόκελν, δειαδή αλ ζην 

θείκελν ππάξρεη : 

αφιγθςθ γεγονότων 

περιγραφι 

διατφπωςθ απόψεων και 
επιχειρθματολογία 

Ση έγηλε; 

Πώο είλαη; 

Γηαηί είλαη; 

1. 2. 3. 4. 

α           β 



Γηα λα θαηαλνώ ηηο πιεξνθνξίεο ελόο 

θεηκέλνπ:   
ΓΗΑΒΑΕΩ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΟΓΟ- ΑΞΗΟΠΟΗΩ ΣΟ 

ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ 

1. Αλαγλσξίδσ ηη ζημαζία κάθε οσζιαζηικού  

(θπξηνιεμία, κεηαθνξά, εηδηθό ιεμηιόγην, πνιπζεκία) 

 

 

2. Αλαγλσξίδσ ηε ζημαζία ηων ρημάηων 

 

 

1. Αλαγλσξίδσ ηνπο ζσνδέζμοσς 

 

 

1. Αλαγλσξίδσ όιεο ηηο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο θαη  

θράζεις ζσνοτής 

 

γηαηί ηα οσζιαζηικά δηλώνοσν ηα θέμαηα 

γηα ηα νπνία γίλεηαη ιόγνο  

γηαηί έηζη καηαλαβαίνω ηις πληροθορίες ηνπ 

θεηκέλνπ 

γηαηί έηζη θαηαλνώ ην ρόλο ηων  δεσηερεσοσζών 

προηάζεων 

γηαηί δειώλνπλ ηηο λογικές ζτέζεις ησλ 

πιεξνθνξηώλ  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ «Αποκωδικοποιώ όλα τα μζρη του 
λόγου ςτη ςειρά που βρίςκονται ςε 
κάθε πρόταςη/περίοδο» 



Δθλαδι, δεν υπάρχει κείμενο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Υσξίο ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο θαη ηε 

ζσζηή ζύληαμε δελ ππάξρεη: 

1. Πεξηερόκελν 

2. Οξγάλσζε 

3. πλνρή 

Γι’ αυτό μαθαίνουμε: 
γραμματική-ςυντακτικό-κειμενολογία 



ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

(ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 
ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΙ:  ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ-

ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ-
ΚΕΙΜΕΝΟΛΟΓΙΑ 
πνπ είλαη νη επηζηήκεο πνπ κειεηνύλ 

ηε γιώζζα θαη ηελ επηθνηλσληαθή 

ιεηηνπξγία ηεο ζηα θείκελα 
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