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ΠΡΟΣ: 1. : τις Διευθύνσεις και τους/τις  
Φιλολόγους των Σχολείων της Επιστημονικής μου 
Ευθύνης στο Ν. Χανίων και στο Ν. Ρεθύμνου  
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Κειμενικά Είδη. Θεωρία και Δραστηριότητες για το Γυμνάσιο και το 

Λύκειο 
 

Τα Κειμενικά Είδη  
(Η κατηγοριοποίησή τους σύμφωνα με το νέο ΠΣ της Γ΄ Λυκείου) 

 

 

Α. Περιγραφή 
Δομή της περιγραφής:  

1. Ονομασία του περιγραφόμενου αντικειμένου 
2. Ταξινόμησή του σε κάποιο γένος   
3. Παρουσίαση της εμφάνισης, των ιδιοτήτων, των λειτουργιών του κ.λ.π. 

 

Γλώσσα:  

1. Ρήματα: Ενεστώτας – Συνδετικά   
2. Επίθετα που δηλώνουν τις ιδιότητες των αντικειμένων (μέγεθος, χρώμα, σχήμα κ.λ.π.). 

Χαρακτηρίζονται από ακρίβεια  
3. Ειδικό λεξιλόγιο  
4. Συνδετικές/διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις  
5. Κειμενικοί δείκτες, επιρρηματικοί προσδιορισμοί του τόπου (πάνω, κάτω, μπροστά, πίσω, 

αριστερά, δεξιά κ.λ.π. 
 

Χρησιμοποιούνται σε:  

1. Προσωπικές, καθημερινές, τεχνικές περιγραφές  
2. Περιγραφικές αναφορές 
3. Επιστημονικές αναφορές  
4. Ορισμούς 

 

Περιγραφικά κείμενα (περιγράφουν μέσω της διαδικασίας της κατηγοριοποίησης των πραγμάτων 

σε κοινά/καθημερινά και τεχνικά πλαίσια νοήματος) 

 

mailto:pekeskritis@sch.gr
mailto:stergianizaneka@gmail.com
http://www.pdekritis.gr/pekes/
https://szaneka.academia.edu/


 Ερωτήσεις: 

1. Πως είναι (τα χαρακτηριστικά τους): 
 ένας άνθρωπος 
 ένα ζώο 
 ένα φυτό 
 ένα αντικείμενο 
 ένα πρόσωπο 
 ένας τόπος 
 ένα κτίσμα 
 ένα φαινόμενο 
 μια κατάσταση 
 

2. Ποιο είναι το θέμα; 

3. Τι δηλώνουν τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τα ρήματα, το ειδικό λεξιλόγιο; 

4. Ποιες πληροφορίες περιέχει το κείμενο; 

5. Που οργανώνονται οι πληροφορίες; (στον χώρο) 

Β. Αφήγηση 
Δομή της αφήγησης (μοντέλο των Labov & Waletzky, 1967):  

1. Προσανατολισμός: πληροφορίες για τους «ήρωες», τον χώρο και τον χρόνο· η αρχική 

κατάσταση.  

2. Περιπέτεια: το πρόβλημα που εμφανίζεται, τα γεγονότα που ανατρέπουν την αρχική 

κατάσταση· η δράση για την επίλυσή του, τα εμπόδια και το αποτέλεσμα της δράσης.  

3. Αξιολόγηση: σχολιασμός  των γεγονότων από τον αφηγητή.  

4. Λύση: η τελική έκβαση (συχνά ταυτίζεται με την αξιολόγηση).  

5. Κατάληξη: καταληκτικές φράσεις, συμπεράσματα, επιμύθιο κ.λπ. με τα οποία επιστρέφουμε 

στον παροντικό χρόνο, την αρχική κατάσταση. 

 

Γλώσσα:  

1. Ρήματα: συνήθως σε παρελθοντικούς χρόνους (κυρίως αόριστο ή ιστορικό ενεστώτα) 
2. Ρήματα που δηλώνουν κίνηση/δράση, ενέργειες, ρήματα κρίσης/βούλησης κ.λ.π.  
3. Διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις: δηλώνουν σχέσεις χρόνου, αιτίου και αποτελέσματος, 

σκοπού  
4. Ρυθμός: επαναλήψεις, παρηχήσεις κ.λ.π. 

 
Χρησιμοποιούνται σε:  

1. προσωπικές διηγήσεις  
2. ιστορικές διηγήσεις  
3. ιστορίες  
4. μύθους  
5. παραμύθια  
6. αφηγήσεις 

 
Αφηγηματικά κείμενα (αφηγούνται μέσω της διαδικασίας της διαδοχής προσώπων και γεγονότων -

πραγματικών ή πλαστών- στον χώρο και στον χρόνο): 

1. ρεπορτάζ 
2. ειδήσεις 
3. βιογραφίες 
4. ιστορία 
5. απομνημονεύματα 



6. ημερολόγιο 
7. λογοτεχνικά 

 

Ερωτήσεις: 

1. Τι έγινε; 
2. Ποιοι; 
3. Που; 
4. Πότε; 
5. Γιατί; 
6. Αποτελέσματα; 
7. Που οργανώνονται οι πληροφορίες; (στον χώρο και στον χρόνο) 

 

Γ. Επιχειρηματολογία 
Η δομή της επιχειρηματολογίας 

1. Τυπική δομή: ξεκινά από έναν ισχυρισμό/αποδεικτέα θέση  
2. Επιχειρήματα και τεκμήρια που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό/θέση   
3. Κατάληξη σε ένα συμπέρασμα 

Η γλώσσα της επιχειρηματολογίας 

1. Σαφήνεια (κυριολεξία, αποφυγή της πολυσημίας, ακρίβεια στη χρήση του λεξιλογίου, 
ειδικοί όροι κ.λπ.) 

2. Ονοματοποίηση: 
 Η διαδικασία μετατροπής ενός ρήματος ή ενός επιθετικού προσδιορισμού σε ουσιαστικό (π.χ. 

υπολογίζω > υπολογισμός, αλλάζω > αλλαγή, ικανός > ικανότητα, φτωχός > φτωχοποίηση). Η 
γραμματική αυτή μετατόπιση δεν αφορά μόνο την παραγωγή, αλλά έχει συνέπειες και στο νόημα, 
εφόσον οι ονοματοποιημένοι τύποι φέρουν τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά τόσο των 
ρηματικών διαδικασιών ή των ιδιοτήτων από όπου προέρχονται όσο και το αποτέλεσμα αυτών 
των διαδικασιών ή των ιδιοτήτων. Η ονοματοποίηση χαρακτηρίζει τα επιστημονικά κείμενα και 
τα «ακαδημαϊκά» είδη λόγου, όπως το δοκίμιο ή οι τεχνικές αναφορές, που επεξεργάζονται 
αφηρημένες και τεχνικές έννοιες. 

3. Παθητική σύνταξη (δίνει έμφαση στο αποτέλεσμα της ενέργειας -δημιουργεί επίσημο, 
τυπικό, απρόσωπο, ουδέτερο ύφος) 

4. Ρήματα που δηλώνουν αιτίες, αποτελέσματα, προτάσεις κ.λ.π. 
5. Διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που δηλώνουν σχέσεις χρόνου, αντίθεσης, αιτίου και 

αποτελέσματος, συμπεράσματος κ.λπ. 
6. Ρητορικά ερωτήματα 
7. Αποφαντικές (δηλωτικές) προτάσεις 
8. Επιστημική και δεοντική τροπικότητα 
 Διακρίνεται σε επιστημική, που σχετίζεται με τον βαθμό βεβαιότητας του ομιλητή (υπόθεση, 

δυνατότητα, πιθανότητα, βεβαιότητα), και δεοντική, που σχετίζεται με την αναγκαιότητα 
πραγματοποίησης αυτού για το οποίο γίνεται λόγος (επιθυμία, ευχή, πρόθεση, υποχρέωση). 
Εκφράζεται με ποικίλους τρόπους (επιρρήματα, απρόσωπα τροπικά ρήματα, συνδυασμοί 
μορίων, το ποιόν των ρηματικών ενεργειών, χρόνοι ή εγκλίσεις κ.λπ.) 

9. Πλούσια στίξη 
 

Χρησιμοποιούνται σε: 

1. δοκίμια (προβάλλεται μια άποψη και παρέχονται στοιχεία για τη στήριξή της)  
2. εκθέσεις  
3. συζητήσεις/αντιπαραθέσεις (θεώρηση ενός θέματος από πολλές απόψεις)  
4. ερμηνείες 

 



Επιχειρηματολογικά κείμενα (επιχειρηματολογούν μέσω της διαδικασίας της ανάπτυξης μιας 

πρότασης ώστε να πείσει για την αποδοχή μιας άποψης – περιγράφουν αφηρημένες έννοιες, 

καταστάσεις, δεδομένα, ιδιότητες, μορφές, αιτίες, αποτελέσματα – αξιοποιούν επιχειρήματα, 

τεκμήρια, αυθεντίες) 

1. διάλογος 
2. πολιτικός λόγος 
3. άρθρα 
4. δοκίμια 
5. επιστημονικά κείμενα 
6. επιφυλλίδες 

Ερωτήσεις: 

1. Τι είναι; 
2. Γιατί; 
3. Πως οργανώνονται οι πληροφορίες; (με λογικές σχέσεις πληροφοριών π.χ. αιτία-

αποτέλεσμα, ενέργεια-σκοπός, πρόβλημα-λύση κ.λ.π.) 
 

Σύμφωνα με τον Toulmin (1958) τα επιχειρηματολογικά κείμενα έχουν μία τυπική οργανωτική 

δομή που περιέχει έξι δομικά συστατικά: 

 

• Ισχυρισμός (claim): Πρόκειται για μία σαφώς διατυπωμένη θέση την οποία ο πομπός επιχειρεί 

να αποδείξει, η κατευθυντήρια ιδέα του επιχειρήματος. Όταν αποδειχθεί η αλήθεια της, αποτελεί 

και το συμπέρασμα του επιχειρήματος. 

• Βαθμός βεβαιότητας (qualifiers): Είναι ο δείκτης που καθορίζει τη θέση του ισχυρισμού στο 

συνεχές με ακρότατα όρια την απόλυτη και την ελάχιστη ισχύ. 

• Δεδομένα (data - grounds): Πρόκειται για τα στοιχεία (παραδείγματα, στατιστικά δεδομένα, 

πορίσματα ερευνών, εμπειρικές αλήθειες, λογικά επιχειρήματα, αποδείξεις κ.τ.λ.) στα οποία ο 

πομπός βασίζει την αλήθεια του ισχυρισμού του. 

• Εγγυήσεις (warrants): Είναι οι απόψεις (γενικά αποδεκτές αλήθειες / αρχές / κανόνες / αξίες 

του πολιτισμού μας κ.τ.λ.) που συνδέουν τα Δεδομένα με τον Ισχυρισμό. 

• Υποστήριξη (backing): Ο πομπός χρησιμοποιεί στοιχεία (παραδείγματα, στατιστικά δεδομένα, 

πορίσματα ερευνών, εμπειρικές αλήθειες, λογικά επιχειρήματα, αποδείξεις κ.τ.λ.) για να 

αποδείξει την ισχύ των Εγγυήσεων. 

• Αντίκρουση (rebuttal): Ο πομπός καταγράφει (ή και αντικρούει) τον αντίλογο στο επιχείρημά 

του. 

 

Δ. Εξήγηση 
Δομή της εξήγησης:  

1. Εισαγωγικό στάδιο: κατηγοριοποίηση και περιγραφή του φαινομένου, του γεγονότος ή της 
έννοιας   

2. Κυρίως επεξηγηματικό μέρος: βήματα που οργανώνονται σε χρονική ή αιτιολογική σειρά 
(πώς, γιατί)   

3. Τελευταίο στάδιο (προαιρετικό): προσωπικές παρατηρήσεις, κρίσεις, ερμηνείες του 
πομπού 
 

Γλώσσα:  

1. Κοινά ουσιαστικά (συνήθως αφηρημένα), καθώς η εξήγηση αναφέρεται σε συγκεκριμένες 
διαδικασίες που αφορούν ευρύτερες κατηγορίες φαινομένων, γεγονότων ή εννοιών. 

2. Ρήματα (συνήθως σε ενεστώτα χρόνο) δράσης και ρήματα σκέψης. 
3. Συνδετικές/διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που δηλώνουν χρονικές και αιτιολογικές σχέσεις. 



4. Φράσεις πιθανολόγησης (π.χ. μπορεί, ενδέχεται, ίσως), καθώς συχνά η εξήγηση παίρνει τον 
χαρακτήρα των οδηγιών ή της επιχειρηματολογίας 

Χρησιμοποιούνται σε:  

1. εξηγήσεις (πώς)  
2. εξηγήσεις (γιατί)  
3. πραγματείες  
4. εξηγήσεις μέσω παραδειγμάτων 

 
Κείμενα εξήγησης (εξηγούν μέσω της διαδικασίας της διαδοχής των φαινομένων 

σε σχέσεις χρονικότητας ή/και αιτιότητας) 

1. επιστημονικά κείμενα 
2. πραγματείες 

 
Ερωτήσεις: 

1. Πως; 
2. Γιατί; 
3. Πως οργανώνονται οι πληροφορίες; (με αιτιολογικές σχέσεις πληροφοριών π.χ. αιτία-

αποτέλεσμα, αιτιολόγηση) 
 

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ 
Δομή των οδηγιών:  

1. Αρχή: αναφορά στον στόχο της δράσης (συχνά και στον τίτλο), σύντομη εισαγωγή (εξηγεί 
το περιεχόμενο των οδηγιών ή προτρέπει τον δέκτη να προσέξει το περιεχόμενο των 
οδηγιών)   

2. Συνέχεια: παρατίθεται λίστα με τα μέσα, συστατικά, υλικά κ.λπ.  
3. Τέλος: ακολουθία των βημάτων επίτευξης του στόχου   
4. Μπορεί να υπάρχουν σχόλια, εικόνες, σκίτσα ή αρίθμηση  
5. Μη διαδικαστικές οδηγίες:  Διαφοροποιούνται σημαντικά από τις προηγούμενες. Κοινό 

τους χαρακτηριστικό είναι η αρχική αναφορά στον στόχο. Η σειρά των προτροπών δεν έχει 
σπουδαίο ρόλο. 

 

Γλώσσα:  

1. Άμεσες ή έμμεσες (με τη χρήση αναφοράς ή έλλειψης) προσφωνήσεις. 
2. Ρήματα δράσης, για να αποδοθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την επίτευξη του 

στόχου. 
3. Ρήματα σε ενεστώτα χρόνο (για να δημιουργεί η αίσθηση διαχρονικότητας) και (συχνά) σε 

έγκλιση προστακτική ή προτρεπτική υποτακτική. 
4. Α’ πληθυντικό πρόσωπο, που δίνει έναν τόνο οικειότητας στο κείμενο και εντάσσει τον 

πομπό στην ίδια ομάδα ανθρώπων με τον δέκτη. 
5. Επιρρήματα που χρησιμοποιούνται, για να τροποποιηθούν σημασιολογικά τα ρήματα ή να 

προστεθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του στόχου. 
6. Χρονικές διαρθρωτικές/συνδετικές λέξεις/φράσεις, που τοποθετούν τις ενέργειες στην 

ορθή σειρά και αιτιολογικοί προσδιορισμοί για την αποσαφήνιση των αιτίων. 
7. Συνδετικές/διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που δηλώνουν προϋπόθεση, για να αποδοθεί μία 

προκείμενη πάνω στην οποία βασίζεται μία εντολή ή δήλωση. 
8. Φράσεις πιθανολόγησης (π.χ. μπορεί, ενδέχεται, ίσως) και ρητορικά ερωτήματα που 

περιορίζουν τον βαθμό της υποχρέωσης να ολοκληρωθεί ο στόχος (συνήθως στις μη 
διαδικαστικές οδηγίες). 



9. Κοινά ουσιαστικά (συνήθως συγκεκριμένα) που αποδίδουν τα μέσα, τα υλικά, τα συστατικά 
κ.λπ. 

Χρησιμοποιούνται σε:  

1. διαδικασίες  
2. οδηγίες  
3. εγχειρίδια  
4. συνταγές  
5. κατευθυντήριες οδηγίες 

 
Κείμενα οδηγιών (καθοδηγούν μέσω της διαδικασίας της λογικής διαδοχής δραστηριοτήτων ή 

συμπεριφορών) 

1. διαδικαστικά (π.χ. οδηγίες χρήσης)  
2. μη διαδικαστικά κείμενα (π.χ. συμβουλές για υποψήφιους/-ιες, που μπορεί να ανήκουν και 

στην επιχειρηματολογία) 
 

Ερωτήσεις: 

1. Πως; 
2. Προς ποια κατεύθυνση; 
3. Με ποια μέσα, υλικά κ.λ.π. 
4. Σε ποιο στάδιο, φάση; 

 
 

ΣΤ. Προϊόντα σύνθεσης κειμενικών ειδών 
1. Επιστημονικά πειράματα   
2. Επιθεωρήσεις/Αξιολογήσεις  
3. Ταξιδιωτικές εντυπώσεις 
4. Σχόλια   
5. Συνεντεύξεις   
6. Επιστολές   
7. Ειδήσεις/Νέα   
8. Άρθρα   
9. Ιστοσελίδες 

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες στα κειμενικά είδη 
 

Δίδονται στους μαθητές/-τριες ποικιλία κειμένων. 

1. Δύο από τα κειμενικά είδη είναι α) η αφήγηση και β) η εξήγηση. Στην αφήγηση 
χρησιμοποιούνται ρήματα κυρίως σε παρελθοντικούς χρόνους, χωρίς να είναι σπάνια και η 
χρήση του ιστορικού ενεστώτα. Στην εξήγηση  επιλέγονται ρήματα (συνήθως σε ενεστώτα 
χρόνο) δράσης και ρήματα σκέψης. Με γνώμονα την παραπάνω διαπίστωση να εντοπίσετε 
στο κείμενο πέντε ρήματα προσδιορίζοντας κατά πόσο, κατά την άποψή σας υπηρετούν τον 
σκοπό της αφήγησης ή της εξήγησης. 

2. Σε ποιο είδος  (δίδονται στον μαθητή/-τρια τα χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών) 
ανήκει το κείμενο; Ποια χαρακτηριστικά του σας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα;  

3. Να τοποθετήσετε τα παρακάτω κείμενα σε κάποιο από τα κειμενικά είδη (δίδονται στον 
μαθητή/-τρια τα χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών) λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
μπορούσαν κάποια από αυτά να επιτελούν περισσότερες διαδικασίες. 

4. Στο κείμενο που κατατάξατε στις περιγραφές, και αφού λάβετε υπόψη σας τα 
χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της περιγραφής (δίδονται στον μαθητή/-τρια τα 



χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών) να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τον χώρο, τον 
χρόνο και τον σκοπό της επικοινωνίας (π.χ. απόσπασμα από διήγημα ή μυθιστόρημα ή 
ταξιδιωτικές εντυπώσεις από άρθρο σε ιστοσελίδα). 

5. Στο κείμενο που κατατάξατε στις αφηγήσεις, και αφού λάβετε υπόψη σας τα 
χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της αφήγησης (δίδονται στον μαθητή/-τρια τα 
χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών) να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τον χώρο, τον 
χρόνο και τον σκοπό της επικοινωνίας (π.χ. απόσπασμα από διήγημα ή μυθιστόρημα). 

6. Στο κείμενο που κατατάξατε στις επιχειρηματολογίες, και αφού λάβετε υπόψη σας τα 
χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της επιχειρηματολογίας (δίδονται στον μαθητή/-
τρια τα χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών) να προσπαθήσετε να αιτιολογήσετε τις 
γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα σε σχέση με τον επικοινωνιακό του στόχο (π.χ. ομιλία 
πολιτικού, δοκίμιο, άρθρο). 

7. Στο κείμενο που κατατάξατε στις επιχειρηματολογίες, ποιος είναι ο βασικός ισχυρισμός 
(αποδεικτέα θέση) του συγγραφέα; Σε ποια δεδομένα(τεκμήρια, παραδείγματα κ.τ.λ.) αλλά 
και εγγυήσεις στηρίζεται (αξιώματα, γενικές αρχές κ.τ.λ.); 

8. Στο κείμενο που κατατάξατε στις εξηγήσεις, και αφού λάβετε υπόψη σας τα χαρακτηριστικά 
του κειμενικού είδους της εξήγησης (δίδονται στον μαθητή/-τρια τα χαρακτηριστικά των 
κειμενικών ειδών), να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τον χώρο, τον χρόνο και τον σκοπό της 
επικοινωνίας (π.χ. επιστημονικό κείμενο εξήγησης κλιματικού φαινομένου). 

9. Στο κείμενο που κατατάξατε στις οδηγίες, και αφού λάβετε υπόψη σας τα χαρακτηριστικά 
του κειμενικού είδους της οδηγίας (δίδονται στον μαθητή/-τρια τα χαρακτηριστικά των 
κειμενικών ειδών), να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τον χώρο, τον χρόνο και τον σκοπό της 
επικοινωνίας (π.χ. απόσπασμα από διήγημα/μυθιστόρημα όπου ένας ήρωας απευθύνει 
παραινέσεις σε κάποιον άλλο). 
 

 
Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ 
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