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κοποί  ενότθτασ 

• Να κατανοθκεί θ ζννοια των κειμενικϊν ειδϊν 
(Genres)  

• Να περιγραφοφν τα χαρακτθριςτικά των 
γενϊν λόγου ςτο νθπιαγωγείο (περιγραφι, 
αφιγθςθ, επιχειρθματολογία) 
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Περιεχόμενα ενότθτασ 

• Κειμενικά είδθ και Γζνθ λόγου 

• Περιγραφι, Αφιγθςθ, επιχειρθματολογία 

• Πολυτροπικότθτα 



Γζνθ Λόγου και Κειμενικά Είδθ 
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Σα κειμενικά είδθ  

χιμα 1:  
Μτφρ. από Knapp 
&Watkins 2005: 27 
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Περιγραφή, αφήγηςη, επιχειρηματολογία 

 

• Παραμζνουν ςθμαντικά για τθ διδαςκαλία, 
χρθςιμοποιοφνται με παραλλαγζσ και επεκτάςεισ 
ςτον εκπαιδευτικό λόγο. 

• Αποτελοφν βαςικοφσ άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ 
δομείται θ διδαςκαλία ςτο νθπιαγωγείο. 

 

Γζνθ λόγου  
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• Γλωςςικι αναπαράςταςθ αντικειμζνων, φαινομζνων, 
καταςτάςεων (οντοτιτων με ςτακερι ςφςταςθ/ ταυτότθτα 
,ςτατικόσ, φωτογραφικόσ τφποσ απεικόνιςθσ του 
πραγματικοφ-). 

• Απαντά ςτο τι είναι το αντικείμενο, ποια ςτοιχεία το 
ςυγκροτοφν, πϊσ οργανϊνεται ςτο χϊρο κτλ. 

• Οι οντότθτεσ γίνονται αντιλθπτζσ μζςω των αιςκιςεων, τισ 
επεξεργαηόμαςτε νοθτικά και τισ γνωςτοποιοφμε. 

• Σκοπόσ τθσ περιγραφισ είναι να απεικονίςουμε νοθτικά, για 
λογαριαςμό του ακροατι/αναγνϊςτθ (για ενθμζρωςθ, 
πλθροφόρθςθ, διερεφνθςθ κτλ), τισ ιδιότθτεσ αυτϊν των 
οντοτιτων. 

Αντικειμενικι περιγραφι (χριςθ γ’ προςϊπου). 

Τποκειμενικι περιγραφι (ανάμειξθ και προςωπικϊν κρίςεων). 

 

 

 

Περιγραφι 
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• Σκελετόσ: γνωςτζσ και άγνωςτεσ ςτον αποδζκτθ πλθροφορίεσ 
για τθν περιγραφόμενθ ζννοια (τα ςτοιχεία βρίςκονται ςε 
ςυμπαράκεςθ). 

• Κατηγοριοποίηςη (ςε ποια λογικι τάξθ ανικει), 
υποκατθγοριοποίθςθ (ποια άλλα ομοειδι ανικουν ςτθν ίδια 
τάξθ), κακεαυτι περιγραφι (τα γνωρίςματα του 
αντικειμζνου που το διαφοροποιοφν από τα υπόλοιπα). 

• Η επιλογι κακορίηεται από τθν πρόθεςη του ομιλθτι (π.χ. 
πλθροφοριακό/διαφθμιςτικό κείμενο), από τθν 
επικοινωνιακή περίςταςη (π.χ. περιγραφι ςε ςχολικι 
τάξθ/περιγραφι ςε επιςτθμονικό κείμενο), το βαθμό 
ςυμβατικότητασ κτλ. 

 

 

Οργανωτικά πρότυπα τθσ περιγραφισ  
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• Περιγραφι ςε πραγματικό χϊρο: ςυνικωσ χωρικι 
ακολουκία (από πάνω προσ τα κάτω, από δεξιά προσ 
τα αριςτερά). 

• Περιγραφι ςε ςυμβολικό χϊρο: ςυνικωσ λογικι 
ακολουκία (από τα απλά ςτα ςφνκετα, από τα 
λιγότερο ςτα περιςςότερο ςθμαντικά κτλ). 

 

 



10 Σίτλοσ Ενότθτασ 

• Σα περιγραφικά κατθγοριματα (που αποδίδουν ςτα 
πράγματα ςτακερζσ ι μεταβατικζσ ιδιότθτεσ) ςυνικωσ είναι 
τροποποιθτζσ ονοματικϊν φράςεων (επίκετα) και 
τροποποιθτζσ ρθματικϊν φράςεων (επιρριματα). 

• Κυριαρχία του ενεςτϊτα και τθσ εξακολουκθτικισ όψθσ 
(=δθλϊνει τθν αχρονικι διάςταςθ τθσ περιγραφισ), ςυχνι 
χριςθ ρθμάτων ςυςχζτιςθσ των ιδιοτιτων (ριματα είναι, 
ζχω, μοιάηω). (βλ. komvos.edu.gr) 

ΑΣΚΗΣΗ: Περιγραφή ςε μια τάξη νηπιαγωγείου 

Πϊσ κα κατανοιςουν τα παιδιά τισ βαςικζσ αρχζσ μιασ αποτελεςματικισ 
περιγραφισ; 

Σι παιχνίδι ι υπόδυςθ/ανάλθψθ ρόλων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί; 

 

 

Η γλϊςςα τθσ περιγραφισ 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/logos_keimeno/2_1_2/thema_2_1_2.htm
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• Eξιςτόρθςθ με οριςμζνθ ςειρά ςυμβάντων ι 
ενεργειϊν που μεταβάλλουν μια κατάςταςθ 
πραγμάτων ι διαπράττονται από τα πρόςωπα 
μιασ ιςτορίασ. 

• Η αφιγθςθ απαντά ςτο ερϊτθμα  πϊσ ςυνζβθ το 
χ, πϊσ εκτυλίςςεται το Χ. 
 

 

 

 

Αφιγθςθ  
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• Αιτιότθτα = ο τρόποσ που μια κατάςταςθ ι ζνα 
ςυμβάν επθρεάηει τουσ όρουσ εμφάνιςθσ μιασ 
άλλθσ κατάςταςθσ (αιτία, δυνθτικι αιτία, 
εξιγθςθ). 

• Χρονολογικι ςυνάφεια = ςειρζσ από ςυμβάντα 
και καταςτάςεισ. 
 

 

 

Γνωςτικά εργαλεία τθσ αφιγθςθσ 
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Kαθημερινζσ αφηγήςεισ (Labov & Waletzky 1967) 

1. Προςανατολιςμόσ: πλθροφορίεσ για ιρωεσ, 
τόπο, χρόνο, κατάςταςθ εκκίνθςθσ τθσ 
αφιγθςθσ (προαιρετικό). 

2. Περιπζτεια: κεμελιϊδεσ ςυςτατικό 

3. Αξιολόγθςθ: θ προςωπικι εμπλοκι του αφθγθτι 
ςτα δρϊμενα 

4. Λφςθ: (μπορεί να ςυμπίπτει με τθν αξιολόγθςθ) 

5. Κατάλθξθ: ςτερεότυπεσ καταλθκτικζσ φράςεισ 
που παραπζμπουν ςτθν αρχι τθσ ιςτορίασ. 

 

 

 

Οργανωτικό πρότυπο τθσ αφιγθςθσ 
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• Τποτακτικι ι παρατακτικι χρονικι ςφνδεςθ, ςφνδεςμοι-
ςυνδζτεσ αιτιότθτασ (επειδι, κακϊσ, αφοφ, ενϊ, ζτςι κτλ), 
χρονικι ςυνάφεια (φςτερα, μετά, πριν, ςτθ διάρκεια κτλ.). 

• Αόριςτοσ ι και παρατατικόσ, ςυνοπτικι ρθματικι όψθ. 

• Εμπειρία, μζγεκοσ ακροατθρίου, ο τρόποσ τθσ αφιγθςθσ, 
πρόκεςθ  του αφθγθτι είναι παράμετροι τθσ ποικιλίασ τθσ 
αφιγθςθσ. 

 

ΑΣΚΗΣΗ: Αφήγηςη ςε μια τάξη νηπιαγωγείου 

Πϊσ κα κατανοιςουν τα παιδιά τισ βαςικζσ αρχζσ μιασ αποτελεςματικισ 
αφιγθςθσ; Σι μζςα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν; 

 

 

 

 

Η γλϊςςα τθσ αφιγθςθσ 
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• Η γλϊςςα που επθρεάηει το δζκτθ.  

• Με επιχειριματα και τεκμιρια υποςτθρίηεται μια 
επίμαχθ κζςθ με ςκοπό τθ μεταβολι τθσ γνϊμθσ, 
τθσ ςτάςθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ. 

 

 

 

 

Επιχειρθματολογία  
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• Κατθγόρθμα ιςχυριςμοφ περιγραφικό, επομζνωσ 
πρζπει να αιτιολογθκεί. 

• Κατθγόρθμα ιςχυριςμοφ αξιολογικό, επομζνωσ 
βάςει μια κλίμακασ αξιϊν. 

 

 

 

 

Μορφζσ τθσ επιχειρθματολογίασ 
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• Δικαιολόγθςθ και επαγωγικό ςυμπζραςμα 
(επαγωγικόσ ςυλλογιςμόσ) 

• Εξιγθςθ και παραγωγικό ςυμπζραςμα 
(παραγωγικόσ ςυλλογιςμόσ). 

 

 

 

 

Γνωςτικά εργαλεία τθσ 
επιχειρθματολογίασ  
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• Κακθμερινι επιχειρθματολογία 

• Eναρκτικι φάςθ τθσ αντιμαχίασ (αντίπαλεσ 
κζςεισ) 

• Κφρια φάςθ τθσ επιχειρθματολογίασ 
(επιχειριματα και τεκμιρια) 

• Καταλθκτικι φάςθ (αςυμφωνία, υπερίςχυςθ μιασ 
από τισ δφο απόψεισ, ςυγκεραςμόσ. 

• Ιςχυρζσ πεποικιςεισ, γνϊμεσ τρίτων. 

 

 

 

 

Οργανωτικό πρότυπο τθσ 
επιχειρθματολογίασ 
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• Ρθτορικά ςχιματα, ρθτορικζσ ερωτιςεισ, επανάλθψθ, 
παράφραςθ, ζλλειψθ. 

• Λογικοί ςφνδεςμοι και ςυνδζτεσ (αλλά, οφτε, ι, για 
παράδειγμα, ςτθν πραγματικότθτα, βζβαια, αντίκετα, 
τελικά, ζτςι, λοιπόν, ςυνεπϊσ κτλ), επιςτθμικι 
τροπικότθτα (νομίηω, πιςτεφω, υποκζτω, για μζνα, κατά 
τθ γνϊμθ μου, ζχω τθν αίςκθςθ κτλ), δεοντικι 
τροπικότθτα (πρζπει, χρειάηεται, είναι ανάγκθ, 
επιτρζπεται, απαγορεφεται κτλ). 

ΑΣΚΗΣΗ: Επιχειρηματολογία ςε μια τάξη νηπιαγωγείου 

Πϊσ κα κατανοιςουν τα παιδιά τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 
επιχειρθματολογίασ; Σι μζςα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν; 

 

 

 

 

 

Η γλϊςςα τθσ επιχειρθματολογίασ  



Σζλοσ Ενότθτασ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτo πλαίςιo του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ διδάςκουςασ. 

• Σο ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Σο ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 



θμειϊματα 
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θμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, Μαριάννα Κονδφλθ 2014.                
«Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι. Κειμενικά είδθ ςτο νθπιαγωγείο». Ζκδοςθ: 1.0. 
Πάτρα 2014.   Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/ 

 

 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/
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θμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Σο παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ, Όχι παράγωγα ζργα, Διανομι 4.0 *1+ ι 
μεταγενζςτερθ, Διεκνισ Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίεσ, διαγράμματα κ.λπ.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία 
αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «θμείωμα Χριςθσ Ζργων 
Σρίτων».                      

 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 
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θμείωμα Χριςθσ Ζργων Σρίτων 

Σο Ζργο αυτό κάνει χριςθ των ακόλουκων ζργων: 

Εικόνεσ/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίεσ 

χιμα1: <μετάφραςθ από το ςχιμα τθσ ςελ. 27 του Κnapp, P. & Watkins, M. (2005). 
Genre, text and grammar. Sydney: University of New South Wales.> 
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Διατιρθςθ θμειωμάτων 

Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει: 

 το θμείωμα Αναφοράσ 

 το θμείωμα Αδειοδότθςθσ 

 τθ διλωςθ Διατιρθςθσ θμειωμάτων 

 το θμείωμα Χριςθσ Ζργων Σρίτων  

μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ. 
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