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-Η ανάπτυξη της παρουσίασης βασίζεται σε έναν γλωσσικό, κειμενικό και 

κοινωνιοκεντρικό διδακτικό προσανατολισμό, με βάση τα μη λογοτεχνικά κείμενα και 

τις λειτουργίες τους (αφηγήσεις, περιγραφές, οδηγίες, επιχειρήματα).  
 

-Σημειώνεται πως τα διδακτικά εργαλεία για την κατανόηση μη λογοτεχνικών 

κειμένων, που παρατίθενται στη συνέχεια, αξιοποιούν, επιλεκτικά και στοχευμένα, τις 

δυνατότητες ποικίλων γλωσσοδιδακτικών προσεγγίσεων.  
 

-Δεν παρουσιάζονται διδακτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιούνται για 

σκοπούς όλων των κειμενικών ειδών, τα οποία παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες 

συναντήσεις (π.χ., προβλέψεις, διακειμενικές συνδέσεις, πολυεπίπεδες ερωτήσεις).  
 

-Τα παραδείγματα δεν λειτουργούν ως «έτοιμα διδακτικά σχήματα» και, επομένως, 

δεν απαιτείται ούτε και συνεπάγεται η εφαρμογή όλων αυτών των διδακτικών 

επιλογών.  
 

-Θεμελιώνεται στην παραδοχή ότι η επίτευξη των γλωσσοδιδακτικών στόχων άπτεται 

της ικανότητας των εκπαιδευτικών να κάνουν τις κατάλληλες διδακτικές επιλογές, 

ανάλογα με την περίσταση μάθησης. 

 

 

Πλαίσιο ανάπτυξης της παρουσίασης: όρια και δυνατότητες 
  



 
Ενημέρωση - Συζήτηση γύρω από θέματα  

που αφορούν στη διδασκαλία της γλώσσας  
 

        

       

Γενικά, η αναστοχαστικότητα και η διαλογικότητα 

 

Α. Είναι εποικοδομητική, γιατί το γλωσσικό μάθημα χρειάζεται να σχετίζεται με 

το εκάστοτε πλαίσιο διδασκαλίας και να βασίζεται σε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη 

κάποιες διαστάσεις του, όπως:  

 

 τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών (π.χ., ηλικία, γλωσσική επάρκεια, 

ενδιαφέροντα) 

 το διδακτικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών της τάξης, του σχολείου (π.χ., στόχοι 

   διδασκαλίας, σχετική αυτονομία στον σχεδιασμό της διδακτικής πράξης) 

 το κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου (π.χ., γεωγραφική θέση, αγροτικό ή αστικό 

   περιβάλλον)  

   […] 

 

Β. Είναι αναγκαία, γιατί είναι οι εκπαιδευτικοί που:  

 

  καλούνται να μεταφέρουν τη γλωσσοδιδακτική θεωρία στην πράξη 

  εφαρμόζουν και στηρίζουν «νέες ιδέες» και «καινοτομίες» στο γλωσσικό 

    μάθημα 

  αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα και πιθανές θετικές προεκτάσεις κατά τη  

    μαθησιακή πράξη 

  μπορούν να διαγνώσουν την επιτυχία ή την αποτυχία γλωσσοδιδακτικών    

    προτάσεων, προσεγγίσεων και πρακτικών, κατά την εφαρμογή τους 

  αξιολογούν τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών/τριών τους. 

    […] 



Κείμενα 

Αφηγήσεις Περιγραφές 

Οδηγίες Επιχειρήματα 

Κείμενα 



Από Σχολική 

Γραμματική 

Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού 



Αφηγήσεις 

Λειτουργία Διαδικασία (process) Προϊόν (product) 

  

Αφηγούμαι 

Αφηγούμαι μία ιστορία, ένα γεγονός 

(ή μία σειρά γεγονότων), στη βάση 

του χρονικού άξονα. 

-Πραγματικές, αληθοφανείς ή φανταστικές ιστορίες 

-Παραμύθια (κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας) 

-Μύθοι (συνήθως για εξαγωγή ενός ηθικού 

διδάγματος) 

-Προσωπικές ή βιωματικές αναδιηγήσεις (π.χ., 

κατάθεση στην αστυνομία για ένα γεγονός όπου 

ήμουν μάρτυρας)  [...] 



Αφηγήσεις 



Περιλαμβάνει μία θεματική πρόταση, έτσι ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον των 

αναγνωστών/στριών; Είναι γενική; Εμπεριέχει λεπτομέρειες; 

Εισαγωγική Παράγραφος: 

Τι έγινε μετά;             

 

Στο τέλος… 

 

Στην τελευταία παράγραφο, ολοκληρώνονται όσα γράφτηκαν και πώς;  

Εντοπίζονται νέες πληροφορίες ή θέματα; Κατάληξη;ΤΕΛΟΣ; 

Προεκτάσεις: 

Χαρακτήρες 

Τι έγινε; 

 

Πού; 

 

Πότε; 

Αφηγήσεις 



«Σχεδίασέ το για να το ερμηνεύσεις» (Sketch-to-stretch) 

Καθώς ένα αφηγηματικό κείμενο διαβάζεται, τα παιδιά σχεδιάζουν τη νοερή 

τους εικόνα. Σε ομάδες μοιράζονται τα σχέδιά τους και συζητούν τους λόγους 

που έδωσαν αυτή την ερμηνεία. Το σχέδιο μπορεί να προέλθει μέσω 

διάφορων δραστηριοτήτων και να συσχετισθεί με τον γραπτό λόγο π.χ.,:  

- Χωρίζεται ένα φύλλο σε τέσσερα μέρη και αριθμείται. 

- Σχεδιάζεται η πιο σημαντική στιγμή ή τι ενδιαφέρει περισσότερο. 

-Πορτρέτο πρωταγωνιστών. 

Αφηγήσεις 



Διαγραμματική απεικόνιση για αφηγηματικά κείμενα που χρησιμοποιούν 

συμβάντα /περιστατικά σε χρονολογική σειρά: 

Αφηγήσεις 



Περιγράμματα Κόμικς 

Αφηγήσεις 

Αξιοποίηση διάφορων σημειωτικών τρόπων (π.χ., γλώσσα, εικόνες, σύμβολα) 



Ενδείκνυται σε βιογραφίες, 

ημερολόγια, κείμενα Ιστορίας 

Αφηγήσεις 

H Γραμμή του Χρόνου (Time Line) 



Περιγραφές 

Λειτουργία Διαδικασία (process) Προϊόν (product) 

  

Περιγράφω 

Περιγράφω «κάτι», αντικείμενο, 

άνθρωπο, ζώο, τόπο, γεγονός, 

διαδικασία, εμπειρία κ.ο.κ., με 

λεπτομέρειες, στη βάση του χωρικού 

άξονα. 

 -Περιγραφές (π.χ., αντικειμένων, 

ανθρώπων, ζώων, τόπων κ.ο.κ.) 

- Διαφημιστικά φυλλάδια (π.χ., 

ταξιδιωτικά) 

[...] 

  



Αξιοποιώ σχεδιαγράμματα, νοητικούς χάρτες, διαγράμματα, κ.ο.κ. 

Περιγραφές 



Τίτλος: Ο κήπος του γίγαντα 

γρασίδι 
πουλιά παιδιά 

λουλούδια ροδακινιές 

σαν 
αστέρια 

πάνω στα δέντρα 

νόστιμα φρούτα 

ροζ  
λουλουδάκια 

λευκό  
λουλουδάκια 

τραγουδούσαν 

Περιγραφή σε ένα 

λογοτεχνικό 

αφηγηματικό 

κείμενο 



Σημειώσεις... 

Καταγράφονται σημειώσεις «πάνω στο κείμενο» κατά τη διάρκεια των 

«αναγνώσεών του» (γενικής ή και επιλεκτικής εστίασης), με ποικιλία 

τρόπων (π.χ., με υπογράμμιση, σε κύκλο, χρωμάτισμα λέξεων/ 

φράσεων). Επίσης, τα παιδιά εντοπίζουν σημαντικά περιγραφικά στοιχεία 

(νέες πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες που είναι ασαφείς) καθώς 

διαβάζουν, έτσι ώστε να τα επεξεργάζονται, πριν ολοκληρώσουν την 

ανάγνωση του κειμένου. 

 «Στρατηγική 3, 2, 1» 

  

Περιγραφές 



Περιγραφές 



Περιγραφές 



Περιγραφές 

Δομή περιγραφής προσώπου με 

εννοιολογικό χάρτη 

Σκιαγράφηση περιγραφής 

προσώπου  



Περιγραφές 

 Αξιοποίηση πέντε αισθήσεων 

Με βάση το κείμενο και όλους 

τους σημειωτικούς του τρόπους 

(π.χ., εικόνα). 



Διαγραμματική απεικόνιση 

Περιγραφές 



Αξιοποίηση Πλέγματος 

 
 

Πλανήτες Ηλιακού Συστήματος 

Χαρακτηριστικά 
 

Αφροδίτη Άρης Ερμής Δίας 

Μέγεθος 

Βαρύτητα σε 

σχέση με τη Γη 

Σύσταση της 

ατμόσφαιρας 

Διάρκεια 

Ημέρας και 

νύκτας 

Περιγραφές 

π.χ., με θέμα το 
Ηλιακό Σύστημα 



Λειτουργία Διαδικασία (process) Προϊόν (product) 

  

Δίνω οδηγίες 

Καθοδηγώ, με βάση τον άξονα της 

λογικής συσχέτισης των απαραίτητων 

πληροφοριών που χρειάζεται ο 

αποδέκτης, για να υλοποιήσει κάποιες 

ενέργειες. 

-Προσκλήσεις 

-Οδηγίες χρήσης συσκευών, παιχνιδιών, 

μεταφορικών μέσων… 

-Συνταγές     [...] 

Οδηγίες 



Οδηγίες 



Οδηγίες 



Οδηγίες 

Κομματιάζω... 

Συζητούνται τα διάφορα μέρη των οδηγιών, τα οποία ακολούθως 

ονοματίζονται. 

  

Δημιουργία εικόνων 

Δημιουργούνται σε σειρά εικόνες που απεικονίζουν τα βήματα τα οποία 

εμπλέκονται σε μια απλή διαδικασία. 

  

Χαμένες οδηγίες 

Ο/Η εκπαιδευτικός μοιράζει στις ομάδες το κείμενο με τις οδηγίες ενημερώνει 

τα παιδιά «ότι πρέπει να τις σειροθετήσουν».  

Αξιοποίηση εικόνων, φωτογραφιών κειμένων με οδηγίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Μετασχηματισμοί- Μετακείμενα 

 

• Μετατρέπω/ προσαρμόζω το ύφος μου (φιλικό ή επίσημο), σε άλλα 

συγκείμενα, ανάλογα με τον/την παραλήπτη/τρια;  

 

(π.χ., αγορίστικη σε κοριτσίστικη πρόσκληση,  

συνταγή σεφ σε συνταγή της γιαγιάς).  

 

 Σχολιάζονται οι αλλαγές και αντιπαραβάλλονται οι  

 μετασχηματισμοί με το αυθεντικό κείμενο.  

       

    Σημαντική η συζήτηση,  που είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί:  

    Τι αλλάζει; Γιατί; Λειτουργική Γραμματική; 

 

• Αν το κείμενο οδηγιών είναι σε συνεχή λόγο, το μετατρέπω σε ασυνεχή 

και το αντίστροφο; 

 

 

Οδηγίες 



-Στο κέντρο  Α3 χαρτονιών, τα οποία είναι τοποθετημένα κείμενα οδηγιών (ή 

αποσπάσματά τους στην αίθουσα), οι μαθητές/τριες φτιάχνουν το γκράφιτι, 

απαντώντας σε ερωτήματα που μπορεί να αφορούν:  

 

στο περιεχόμενο, στη δομή, στη γλώσσα [...] του κειμένου. 

 

-Το γκράφιτι θα περάσει από όλα τα παιδιά. 

Με το πέρας της διαδικασίας, ακολουθεί 

αντιπαραβολή των γκράφιτι και συζήτηση 

«Γκράφιτι» 

Οδηγίες 



«Γκράφιτι» 



«Γκράφιτι» 



 Παραδείγματα: «Γκράφιτι» 



Λειτουργία Διαδικασία (process) Προϊόν (product) 

  

Επιχειρηματολογώ 

Επιχειρηματολογώ, αναπτύσσοντας  τη 

θέση/άποψή μου, για να πείσω γύρω 

από την ορθότητα της θέσης μου ή για 

να πείσω τον αποδέκτη να αναλάβει 

συγκεκριμένη δράση, με βάση αιτιακές 

σχέσεις. 

-Άρθρα 

-Δοκίμια 

-Διαφημίσεις 

-Κριτικές βιβλίων, ταινιών    [...] 

Επιχειρήματα 

Επιστημική τροπικότητα ρημάτων: βαθμός αλήθειας και βεβαιότητας  

Δεοντική τροπικότητα των ρημάτων: βαθμός αναγκαιότητας 



Τοποθέτηση 

Επιχείρημα 1 

Επιχείρημα 2 

Επιχείρημα 3 

Συμπέρασμα 
Επαναφορά / Επικύρωση 

Τοποθέτησης 

Επιχειρήματα 

Επιχείρημα […] 
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Τοποθέτηση 

Επιχείρημα 1 

Επιχείρημα 2 

Επιχείρημα 3 

Συμπέρασμα 

Επαναφορά / Επικύρωση 

Επιχειρήματα 



Επιχειρήματα 



Επιχειρήματα 



Επιχειρήματα 

Τέσσερις γωνιές 

Ανάλογα με τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται σε κείμενο/α, τα παιδιά, 

ανάλογα με τη θέση που υιοθετούν, επιλέγουν «να πάνε σε μία από τις 

τέσσερις γωνιές της τάξης» που διακρίνονται ως εξής: «Συμφωνώ», 

«Διαφωνώ», «Συμφωνώ έντονα», «Διαφωνώ έντονα». Ανάλογα με τη γωνιά 

που επέλεξαν, δικαιολογούν τη θέση τους, με προφορικό ή και γραπτό 

λόγο, υποστηρίζοντας αντίστοιχα επιχειρήματα. 

 

Γραμμή «αμφιλεγόμενων» θεμάτων 

Με βάση κείμενο/α, κατατίθενται και καταγράφονται απόψεις ή και 

γλωσσικές επιλογές (π.χ., «νομίζω ότι», «είναι πιθανό», «είναι 

αδιαμφισβήτητο» κ.ο.κ.) σε διάφορες θέσεις στη γραμμή, ανάλογα με τα 

νοήματα που εκφράζονται στο κείμενο. 

 

Παράδειγμα: 



Επιχειρήματα 
 

Επίσημες και ανεπίσημες αντιπαραθέσεις 

Αξιοποιούνται τρέχοντα θέματα για παροχή αυθεντικών λόγων αντιπαράθεσης 

(debate). Ετοιμάζεται «Δίκτυο Συζήτησης». Ακολουθεί συλλογή, επιλογή και 

παρουσίαση σχετικών πληροφοριών/επιχειρημάτων. Τέλος, γίνεται 

αναστοχασμός για το ποια ήταν τα καλύτερα επιχειρήματα και γιατί. 
 

Παραδείγματα: 

 



Επιχειρήματα 



1. Προετοιμάζουμε τα παιδιά με την ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας τους γνώσης, 

εγείροντας ερωτήματα και ζητώντας τις προβλέψεις τους. 

2. Ανάγνωση του κειμένου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το Δίκτυο Συζήτησης. Σε 

ζευγάρια ανταποκρίνονται πρώτα, θετικά ή αρνητικά στο κεντρικό ερώτημα. 

Ταυτόχρονα, συμπληρώνουν τις στήλες «Ναι»-«Όχι», αιτιολογώντας την άποψή τους.  

3. Τα ζευγάρια των μαθητών/τριών μπαίνουν σε μεγαλύτερες ομάδες για να 

συζητήσουν και να συγκρίνουν τις ιδέες τους. Ευνοείται η διαφωνία και η πολυφωνία. 

Έντονες διαφωνίες συζητιούνται στην ολομέλεια. 

4. Χρόνος στις ομάδες για να αποφασίσουν το συμπέρασμά τους και το επιχείρημα 

που το υποστηρίζει καλύτερα. Ένα παιδί παρουσιάζει την άποψη της ομάδας. 

5. Τα παιδιά, ατομικά, γράφουν τις απαντήσεις/αντιδράσεις τους στη συζήτηση που 

προηγήθηκε. Επιδεικνύονται οι αποκρίσεις των παιδιών στο ερώτημα για να 

διαβαστούν από όλους/ες.  

Δίκτυο Συζήτησης 

Επιχειρήματα 



Επιχειρήματα 



Επιχειρήματα 

Παράδειγμα: Επιχειρήματα για «Θηρεύσιμο είδος η αλεπού;» 



Πλέγμα για Προβληματισμό «Θηρεύσιμο είδος η αλεπού;» 

 

 

 
 

Επιχειρήματα 

Κείμενα 
 

Διαταράσσουν 

την τροφική 

αλυσίδα της 

πανίδας της 

Κύπρου; 

Ζημιές στους 

γεωργούς, τους 

βοσκούς και τους 

κυνηγούς 

Καταστρέφει 

τους βιότοπους 

Πώς κρίνονται οι 

θέσεις-απόψεις 

Βουλής; 

«Η αλεπού διχάζει 

την κοινωνία» 

«Πόλεμος για το 

κυνήγι της 

κυπριακής αλεπούς» 

«Αβάσιμοι οι 

ισχυρισμοί για να 

συμπεριληφθεί η 

αλεπού ως θηρεύσιμο 

είδος…» 

 

«Τη νύφη θα 

πληρώσει η 

αλεπού;» 

Επιχειρήματα 



Σημειώσεις Τ 

Επιχειρήματα 



Επιχειρήματα 



 

Με βάση ένα κείμενο: 

-Ατομικά (1): Σημειώνω τα τέσσερα πιο πιθανά επιχειρήματα (υπέρ ή 

εναντίον), κατά την άποψή μου. 

-Στο ζευγάρι (2): Συζητώ με το ζευγάρι μου και ιεραρχώ τα επιχειρήματα, 

από το λιγότερο σημαντικό στο περισσότερο σημαντικό. 

-Στην ομάδα (4): Με τη βοήθεια ενός άλλου ζευγαριού, φτιάχνω ξανά την 

πυραμίδα και παρουσιάζω στην υπόλοιπη τάξη (π.χ., σε χαρτόνι Α3, στον 

Η/Υ), κατατάσσοντας τα επιχειρήματα. Σχολιάζουμε τις πυραμίδες ομαδικά  

ή και ατομικά. 
 

 

 

 

Ατομικά, Ζευγάρι, Ομάδα (1, 2, 4) 

Επιχειρήματα 



Επιχειρήματα 

Ατομικά, Ζευγάρι, Ομάδα (1, 2, 4) 

Ιεράρχηση των επιχειρημάτων του κειμένου, με βάση την άποψη του 

ατόμου, της δυάδας, της ομάδας 



Ιεραρχώ, κατατάσσω τα επιχειρήματα της επιστολής, την οποία ο Ινδιάνος 

στέλνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, για να τον πείσει να αλλάξει γνώμη σχετικά με 

το αίτημα αγοράς της γης των Ινδιάνων). 
 

Επιχειρήματα 



Επιχειρήματα 

Ιεράρχηση των επιχειρημάτων του κειμένου, με βάση την άποψη του 

ατόμου, της δυάδας, της ομάδας 

Ατομικά, Ζευγάρι, Ομάδα (1, 2, 4) 



… με βάση το μέγεθος ή και το χρώμα των σημειώσεων… 

Ιεράρχηση των επιχειρημάτων του κειμένου…  

Επιχειρήματα 



Επιχείρημα Γλωσσικά μέσα (παράδειγμα 

από κείμενο) 

Τεχνική επιχειρηματολογίας 

Η γη δεν ανήκει σε κανέναν 

άρα δεν αγοράζεται. 

«Επειδή ακριβώς δε μας 

ανήκουν… πώς είναι δυνατό 

να τα αγοράσετε;» 

• Αιτιολογική πρόταση / σύνδεσμος 

(επειδή) 

• Χρήση της λογικής ως τεχνικής 

επιχειρηματολογίας. 

• Τεχνική της ερώτησης 

Η γη έχει ιδιαίτερη 

συναισθηματική αξία για τους 

Ινδιάνους και δεν μπορούν να 

την αποχωριστούν. 

«Αλλά δε θα είναι κι εύκολο. 

Γιατί αυτή η γη είναι για μας 

ιερή.» 

• Επιχείρημα που χρησιμοποιεί τη 

συναισθηματική φόρτιση ως εργαλείο 

πειθούς. 

• Αιτιολογικός σύνδεσμος (γιατί) 

Η συμπεριφορά των λευκών 

θα φέρει καταστροφή.  

«Η απληστία του θα 

καταβροχθίσει τη γη και δε θα 

αφήσει πίσω της παρά μια 

έρημο» 

• Προειδοποίηση/Συνέπειες/ 

συναισθηματική φόρτιση 

• Χρήση συνοπτικού μέλλοντα που 

εκφράζει βεβαιότητα.  

• «Φορτισμένα» ρήματα, ουσιαστικά 

(καταβροχθίσει, απληστία, έρημος).  

Επιχειρήματα 



Περιγράμματα Κόμικς 

(αφήγηση, περιγραφή, οδηγίες, επιχειρηματολογία) 

-Από ποικιλία περιγραμμάτων κόμικς, τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν, το 

κατάλληλο, σύμφωνα με την κειμενική δομή του κειμένου που επιθυμούν ή πρέπει 

να γράψουν. 

- Ακολούθως, αιτιολογούν την επιλογή τους, ομαδικά ή ατομικά. 

- Μετά, συμπληρώνουν το περίγραμμα, με λέξεις, προτάσεις, παραγράφους, εικόνες, 

σύμβολα κ.τλ. 

-Μπορεί να ακολουθήσει και αντιπαραβολή των κόμικς των μαθητών/τριών. 

-Τα παιδιά, ακολούθως, γράφουν το κείμενό τους. 



Κείμενα Ως προς το περιεχόμενο Ως προς τη δομή Ως προς τη γλώσσα 

-Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος- 

Κατατρεγμός Εβραίων 

-Συνέπειες, αίτια πολέμου 

-Προσωπική στάση 

απόφαση έναντι του 

πολέμου 

 

-Ημερολόγιο 

-Εισαγωγικό σημείωμα 

-Αφήγηση, περιγραφή, 

επιχειρηματολογία- 

λογική και συγκινησιακή 

(μεικτό κείμενο, 

δυναμικότητα του 

κειμενικού είδους) 

- πρώτο πρόσωπο, 

επίθετα, ρήματα δράσης, 

παθητικές μετοχές, 

σχήματα λόγου, ρητορικές 

ερωτήσεις, υποθετικός 

λόγος, εναντιωματικές 

προτάσεις 

-Μέσα 19ου αιώνα  Βόρεια 

Αμερική, Ινδιάνοι-Λευκοί 

έποικοι 

-Σύνδεση με τόπο – φύση 

- Συνέπειες πολέμου 

-Επιστολή 

-Εισαγωγικό σημείωμα 

-Περιγραφή, 

επιχειρηματολογία-  

λογική και συγκινησιακή 

(υβριδικό κείμενο, 

δυναμικότητα του 

κειμενικού είδους) 

 

-Αιτιολογικές προτάσεις 

-Ρήματα δράσης 

-Ρητορικές ερωτήσεις 

-Χρήση συνοπτικού 

μέλλοντα στα ρήματα. 

-Επίθετα 

 

 

-Τουρκική Εισβολή στην 

Κύπρο, 1974 

-Συνέπειες πολέμου 

-Σύνδεση με τόπο – φύση 

-Ελπίδα- αισιοδοξία 

-Άρθρο εφημερίδας 

-Εισαγωγικό σημείωμα 

-Περιγραφή, αφήγηση 

διάλογος 

(υβριδικό κείμενο, 

δυναμικότητα του 

κειμενικού είδους) 

-Επίθετα 

-Ρήματα δράσης 

-Μικρές κοφτές προτάσεις 

-Ελλειπτικός λόγος 

Αντιπαραβολή κειμένων επί σκοπού, με αξιοποίηση «πλέγματος» κειμένων 



Τι μεταδίδει το κείμενο στον/ην αναγνώστη/στρια; 

-Ποιες πληροφορίες δίνει το κείμενο; 

-Εντοπίστε τα διαφορετικά είδη εικόνας που χρησιμοποιούνται  στο κείμενο 

(π.χ., φωτογραφία, βίντεο, ζωγραφιές, διαγράμματα). 

-Ποιες πρόσθετες πληροφορίες μεταδίδουν οι εικόνες στον αναγνώστη; 

-Ποια διαφορετικά είδη κειμενικών λειτουργιών μπορείτε να παρατηρήσετε; 

(π.χ., αφήγηση, περιγραφή, οδηγίες, επιχειρηματολογία) 

-Τι μεταδίδεται μέσω του γραπτού λόγου (της γλώσσας) του κειμένου 

στον/ην αναγνώστη/στρια; 

-Πώς η γραμματοσειρά, το χρώμα, η κίνηση, το μέγεθος των γραμμάτων 

προσθέτουν (ή διαφοροποιούν) το νόημα της δοσμένης πληροφορίας; 

-Το παρόν πολυτροπικό κείμενο είναι επιτυχημένο; Γιατί; Συζητήστε. 

 

Συλλέγοντας πληροφορίες  

από σημειωτικούς τρόπους πολυτροπικών κειμένων  

(π.χ., http://www.fpcatalogue.gr) 

http://www.fpcatalogue.gr/
http://www.fpcatalogue.gr/
http://www.fpcatalogue.gr/
http://www.fpcatalogue.gr/


Προβλέψεις με βάση την προεπισκόπηση 

σημειωτικών πόρων 

  
     -Απομόνωση του «γλωσσικού μέρους» και 

εστίαση, π.χ., σε  μία εικόνα του κειμένου 

      

     - Προβλέψεις για το περιεχόμενο, το κειμενικό 

είδος, την περίσταση επικοινωνίας, τη γλώσσα, 

το ύφος, την οπτική του κειμένου 

 

     - Σταδιακή προσθήκη «σημείων» του κειμένου, 

π.χ., μίας άλλης εικόνας 

 

     - Αναθεώρηση αρχικών προβλέψεων 

 

     - Αποκάλυψη του κειμένου και όλων των 

σημειωτικών πόρων που το συνθέτουν 

 

     - Επαλήθευση ή διάψευση των προβλέψεων για 

το γενικό νόημα ή και τα επιμέρους νοήματα του 

κειμένου 

    

 
 

Εργαλεία για πολυτροπικά κείμενα 





Αντιπαραβολή πολυτροπικών κειμένων 

 
Αναγνώριση των σημειωτικών τρόπων των κειμένων (π.χ., χρώμα, γραμματοσειρά) και κριτική 

αποτίμηση του ρόλου που διαδραματίζουν στη δόμηση νοημάτων και της οπτικής που μπορεί να 

εκφράζουν. 

 
Κριτική ανάλυση πολυτροπικού κειμένου  (π.χ., εντοπισμός στερεοτύπων φύλου                                                                                                              

αγόρι = γαλάζιο Vs κορίτσι= ροζ  

Εργαλεία για πολυτροπικά κείμενα 



Moνοτροπική ή Πολυτροπική «σύνθεση κειμένου»  

 
-Μετατροπή πολυτροπικού  κειμένου σε 

μονοτροπικό ή μετατροπή μονοτροπικού 

κειμένου σε πολυτροπικό και κριτική εκτίμηση 

του ρόλου που διαδραματίζουν οι διάφοροι 

σημειωτικοί τρόποι στη δόμηση του κειμένου 

και των νοημάτων του 

 

-Αφαίρεση ή προσθήκη σημειωτικών πόρων 

και σχετική αξιολογική συζήτηση 

Μετασχηματισμός  κειμένων μέσω της αλλαγής 

σημειωτικών πόρων                   

 

Mε «κριτική πρόθεση» και για σκοπούς 

παρέμβασης, μέσα από συγκεκριμένη κριτική 

στάση έναντι σε αυτά (στα νοήματα και τις 

οπτικές τους) 

 

π.χ., αλλαγή των χρωμάτων, για ανατροπή 

στερεοτύπων φύλου 
         

Εργαλεία για πολυτροπικά κείμενα 



Πληροφοριακό 
Επίπεδο 

Εντοπισμός και 
εξαγωγή πληροφορίας.  
 

Πληροφορίες που 
εντοπίζονται ρητά στο 
κείμενο. 

 

 

 

«Πάνω στις γραμμές» 

Συμπερασματικό- 
Επαγωγικό Επίπεδο:  

Κατανόηση και 
ερμηνεία κειμένου.  
 

Πληροφορίες που 
συμπεραίνονται από τα 
συμφραζόμενα, αλλά, 
δεν δηλώνονται ρητά 
μέσα στο κείμενο.  

 

 

 

«Μέσα στις γραμμές» 

Αξιολογικό-Κριτικό 
Επίπεδο: 

Προβληματισμός και 
αξιολόγηση, αναφορικά 
με το ύφος και το 
περιεχόμενο του 
κειμένου. 
 

Αξιολογικές κρίσεις σε 
σχέση με ό, τι 
διαβάζουν. Συσχετίζουν 
με την περίσταση 
επικοινωνίας. 
Εκφράζουν 
προσωπικές απόψεις 
και καταθέτουν νέες 
ιδέες. 

 

«Πέρα από τις 
γραμμές» 

Αξιολόγηση Κατανόησης Γραπτού Λόγου 

Σε τρία επίπεδα: 
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