
ΣΚΛΗΘΡΙΩΤΗΣ   ΣΤΑΘΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   Β- Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
    Οι  εξετάσεις  αξιολόγησης  στο μάθημα  της  ΕΚΘΕΣΗΣ-ΕΚΦΡΑΣΗΣ  περιλαμβάνουν, ως γνωστόν,  ένα  κείμενο αναφοράς  
και  στη συνέχεια ασκήσεις  οι οποίες  σχετίζονται  μ΄αυτό.  Συγκεκριμένα, ζητείται  να γραφεί περίληψη  σε  προκαθορισμένο 
αριθμό λέξεων , ακολουθούν λεξιλογικές  ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης ή  ανάπτυξης, ασκήσεις  σε γραμματοσυντακτικά 
φαινόμενα και τέλος  ζητείται η γραφή κειμένου παραγωγής λόγου – συνήθως  επικοινωνιακού χαρακτήρα. 
 Στην εκατοντάβαθμη βαθμολογική κλίμακα  η περίληψη βαθμολογείται  από 0-25, οι λεξιλογικές και λοιπές ασκήσεις  από 0-25 
και το κείμενο παραγωγής λόγου από 0-40. 

 
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ [ΕΚΘΕΣΗ] 
 
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Κύριοι στόχοι της περίληψης είναι η κατανόηση του κειμένου, ο διαχωρισμός του αναγκαίου από το περιττό, η δημιουργία ενός 
νέου κειμένου λόγου που καταγράφει με σαφήνεια  τα ουσιώδη νοήματα του πρωτότυπου  σε συνεχή και συνεκτικό λόγο. 
Εννοείται ότι αντενδείκνυνται  ο σχολιασμός των  ιδεών του αρχικού κειμένου, οι υπερβολικές αφαιρέσεις, η προβολή  
προσωπικών απόψεων, η μίμηση  του ύφους του συντάκτη του πρωτότυπου,  η συνεχής χρήση  ακέραιων φράσεων του  
κειμένου αναφοράς.  
   
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
 
  Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:   [0-12] 
  Β. ΓΛΩΣΣΑ-ΥΦΟΣ:   [0-08] 
  Γ. ΔΟΜΗ             :   [0-5] 
 
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ) 
 
Στόχος  του κειμένου παραγωγής λόγου  ( έκθεσης ) είναι η προβολή των προσωπικών ιδεών πάνω στο θέμα που ζητείται να 
αναπτυχθεί με σαφήνεια και πληρότητα  στα πλαίσια του  επικοινωνιακού πλαισίου που  δίνεται.  
  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  [0-20] 
Β. ΕΚΦΡΑΣΗ : [0-12] 
Γ. ΔΟΜΗ :  [0-8] 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  - γενικές οδηγίες – 
  
Για  το γράψιμο μιας σωστής περίληψης απαιτούνται : 
 
-Δυο  προσεκτικές αναγνώσεις του κειμένου. Αν, μάλιστα, το κείμενο είναι πολυσύνθετο νοηματικά  η 
ανάγνωση απαιτείται να είναι ιδιαίτερα σχολαστική. 
-Εντοπισμός των άγνωστων ή δυσνόητων λέξεων ή φράσεων  – αν υπάρχουν – και στη  συνέχεια προσπάθεια 
αποσαφήνισής τους ή από τα συμφραζόμενα και το γενικότερο νόημα του κειμένου ή, κυρίως για άγνωστες 
λέξεις, από την ετυμολογία τους. 
-Εντοπισμός των θεματικών προτάσεων της κάθε παραγράφου, των λέξεων ή φράσεων – κλειδιών που 
υπάρχουν στην παράγραφο και ταυτόχρονη υπογράμμισή τους. 
Αν το κείμενο δεν προσφέρεται για ασφαλή υπογράμμιση των κύριων ιδεών μπορούμε να βγάζουμε τα κύρια 
σημεία  - κατά σειρά -  κάθε παραγράφου ή ομοειδών παραγράφων 
Μπορούμε επίσης να κάνουμε συνδυασμό υπογράμμισης φράσεων – κλειδιών και  εξαγωγής κύριων σημείων. 
-Στη συνέχεια, τα κύρια σημεία, οι θεματικές προτάσεις και φράσεις , τα κυριότερα, δηλαδή, νοήματα  
καταγράφονται – με τη χρήση όσο είναι δυνατό συνώνυμων λέξεων ή φράσεων  - με τη σειρά που δίνονται στο 
κείμενο με τη βοήθεια διαρθρωτικών ή συνδετικών λέξεων σε ένα ενιαίο κείμενο μιας – ή αν το κείμενο είναι 
εκτενές – δύο ή και τριών παραγράφων. 
 
 
Τι  πρέπει και τι απαγορεύεται : 
 

- Στην περίληψη είναι δυνατό να καταγραφούν τα βασικά νοήματα όχι κατ΄ανάγκη με τη σειρά που 
υπάρχουν στο κείμενο αλλά  - αν το κείμενο ανακυκλώνει κάποιες ιδέες – σύμφωνα με τις νοηματικές 
ενότητές του . Αυτό όμως προϋποθέτει  άριστη κατανόηση του νοηματικού περιεχομένου και 
αφαιρετική ικανότητα 

- Οι υπερβολικές, όμως, αφαιρέσεις, ο σχολιασμός των ιδεών του κειμένου αλλά και έκφραση 
προσωπικής γνώμης ή η προσπάθεια μίμησης του ύφους του συγγραφέα απαγορεύονται 

      -       Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη  σύνδεση των νοημάτων. 
      -      Αν υπάρχουν παραδείγματα, αποφεύγεται η αναφορά τους. Εκείνο που ενδιαφέρει   είναι  η θεωρητική         
ιδέα που υποστηρίζουν.    
 
Συνδετικές λέξεις των περιόδων της περίληψης 
 
Αρχικά αναφέρεται, καταγράφεται, γίνεται λόγος, επισημαίνεται. 
Ο  συγγραφέας: αναφέρει – διαπραγματεύεται το - διαπιστώνει – προσθέτει – τονίζει -  θεωρεί ότι – κάνει 
λόγο – παραθέτει – εκθέτει – καταλήγει – κλείνει - συμπεραίνει . 
Αρχικά, στη συνέχεια, παράλληλα,συνακόλουθα, επιπρόσθετα, συγχρόνως, επίσης, κατά κύριο λόγο, 
καταληκτικά τονίζει, τέλος .  κ.α. 
 
Εννοείται ότι  κατά τη γραφή της περίληψης δεν επαναλαμβάνουμε σε κάθε περίοδο  ρήμα που αναφέρεται στο 
συγγραφέα αλλά ούτε και  τα παραπάνω συνδετικά . Είναι ανάγκη , για την ορθότητα του ύφους να 
χρησιμοποιούνται αυτά προσεκτικά και με μέτρο. 
 
 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΦΡΑΣΕΙΣ  - έκθεσης, περίληψης, ανάπτυξης παραγράφου - 

 
 

Στην περίληψη,  στην έκθεση αλλά και σε ποικίλα κείμενα παραγωγής λόγου, π.χ., σε ανάπτυξη 
παραγράφου,   τα επιμέρους νοήματα επιβάλλεται να συνδέονται, έτσι ώστε το κείμενο να αποκτά συνοχή, 
συνεκτικότητα , ενιαία μορφή. Σαν τέτοιες λέξεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι : παράλληλα, 
επιπρόσθετα, συνακόλουθα, επίσης, ακόμη, όμως, βέβαια, συγχρόνως, ( ο συγγραφέας ) αναφέρει, 
διαπραγματεύεται το …,τονίζει, επισημαίνει, συνεχίζει , παρατηρεί, σημειώνει, συμπεραίνει, καταληκτικά 
αναφέρει, κλείνει σημειώνοντας , κ.α. 
Στην παράγραφο, ιδιαίτερα, μετά τη θεματική περίοδο, όταν θέλουμε να περάσουμε στα σχόλια, είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε κάποια μεταβατική λέξη ή φράση, όπως : συγκεκριμένα, ειδικότερα, 
παρατηρείται ότι,  είναι φανερό, με τον τρόπο αυτό, πιο αναλυτικά, , λίγοι θα διαφωνούσαν με την άποψη ότι, 
κ.α.  Για την κατακλείδα ( συμπέρασμα  ) της παραγράφου, εισαγωγικές λέξεις είναι : συμπεραίνουμε,  άγεται , 
λοιπόν, το συμπέρασμα, καταληκτικά , τέλος,  κατά συνέπεια,  ή λέξεις παρόμοιας σημασίας.   
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
 
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ  ΜΕ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Σε  αυτήν υπάρχει τέτοια θεματική περίοδος που για να αναπτυχθεί  απαιτείται δικαιολόγηση όσων 
υποστηρίζονται. Απαντάμε, δηλαδή, στο γιατί (στην ανάπτυξη της θεμ. περιόδου ). 
 
Παράδειγμα : 
 
ΘΕΜ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας είναι επικίνδυνη τόσο για ειρηνικούς,        
                                 όσο  και    για  στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτό γίνεται αντιληπτό από το        
ΑΝΑΠΤΥΞΗ           ότι  και στις δυο περιπτώσεις οι κίνδυνοι  είναι υπαρκτοί . Άλλωστε  η  
                                 ιστορική εμπειρία το αποδεικνύει. Γιατί πρόκειται για ενέργεια  που δεν 
                                 μπορεί  να  αντιμετωπιστεί  αποτελεσματικά, καθώς η δράση της είναι 
                                 ολέθρια και μακροχρόνια. Γιατί , παρόλες τις προφυλάξεις ο κίνδυνος 
                                του ανθρώπινου λάθους ελλοχεύει  
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ  ΜΕ    ΑΙΤΙΑ  - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 
Εδώ, στη θεματική περίοδο διατυπώνεται η αιτία που οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα. Στα σχόλια ακολουθούν τα 
αποτελέσματα  Τότε η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο αιτίου – αποτελέσματος. 
 
Παράδειγμα : 
 
ΘΕΜ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Το φαινόμενο του ρατσισμού , ως γνωστόν, οφείλεται τόσο στις 
                                  προκαταλήψεις, όσο και σε οργανωμένα κοινωνικοοικονομικά 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ           συμφέροντα. Αυτά ήταν εκείνα που σε μέγιστο βαθμό καθόρισαν 
                                  αυτήν την αντικοινωνική συμπεριφορά. Από αυτόν ξεκινούν σειρές  
                                  προβλημάτων που ταλανίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες και θέτουν 
                                  σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. Όμως, όλοι οι άνθρωποι είναι 
                                  ίσοι και τέτοιες συμπεριφορές απειλούν την ανθρωπιά μας. 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΜΕ  ΑΝΑΛΟΓΙΑ           
 
Εδώ, η θεματική περίοδος είναι διατυπωμένη ως παρομοίωση και τα σχόλιά της  επιβάλλεται να αναπτυχθούν με  
εκτεταμένη παρομοίωση, συγκριτικά το ένα μέγεθος – ιδέα  με το άλλο, το συγκρινόμενο. 
 
Παράδειγμα : 
  
 ΘΕΜ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Στις διακρατικές σχέσεις  ο ισχυρός συνήθως μεταχειρίζεται τον  
                                 αδύνατο σαν πιόνι. Έτσι, όπως ισχύει και σε κοινωνίες ζούγκλας 
                                  όπου ο δυνατός επιβάλλεται με τη δύναμη ή τον όγκο του και ο  
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ          ανίσχυρος υπομένει,  συμβαίνει και στη διεθνή πολιτική και 
                                  στρατιωτική σκηνή : Επικρατεί το δίκαιο του ισχυρότερου. Κάποιες 
                                  εξαιρέσεις που κάποτε ανακύπτουν,, απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  ΜΕΘΟΔΩΝ  
Ανάπτυξη παραγράφου με στοιχεία από τις προηγούμενες μεθόδους. 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ  Β ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
 
ΜΜΕ-ΕΙΔΗΣΗ-ΣΧΟΛΙΟ 
 
Ποια είναι τα απαραίτητα  χαρακτηριστικά  λειτουργίας ενός σωστού  -γραπτού ή ηλεκτρονικού -  μέσου 
μαζικής ενημέρωσης ; 
Αμεροληψία , αντικειμενικότητα, εξακρίβωση – διασταύρωση  γεγονότων είδησης, τήρηση κώδικα 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας, σαφής διαχωρισμός είδησης και σχολίου, τιμιότητα, σεβασμός της ιδιωτικής 
ζωής, πλουραλισμός  
 
Σχέση νέας γενιάς – πολυμέσων ( και internet ) : 
θετική, αφού ανοίγονται δρόμοι πληροφοριών και γνώσης. Απαιτείται, όμως, κριτική και επιλεκτική στάση 
απέναντι στον όγκο των πληροφοριών. Εδώ,  όμως, ο ρόλος του δασκάλου θεωρείται σπουδαίος και 
καθοδηγητικός 
 
Σχέση ΜΜΕ – Δημοκρατίας : 
Υπάρχει σχέση. Το ένα αποτελεί  βασική  προϋπόθεση υγιούς λειτουργίας του άλλου. Τα Μέσα οφείλουν να 
προωθούν τον πλουραλισμό, την πολυφωνία, τον ελεύθερο λόγο και έκφραση αλλά και να ελέγχουν την εξουσία 
απαιτώντας και αναζητώντας τη διαφάνεια. Η δημοκρατία λειτουργεί μόνο σε συνθήκες ελεύθερης διακίνησης 
και κριτικής ιδεών αλλά και πλήρους διαφάνειας στην πληροφόρηση του πολίτη  
 
Η σωστή λειτουργία των ΜΜΕ βοηθά στην αλληλοκατανόηση λαών και πολιτισμών ; 
 Σαφώς, αφού μέσω αυτών έρχονται κοντα   κοινωνίες, αναγνωρίζοντας ότι πολιτισμικά όσα τους ενώνουν είναι 
περισσότερα από όσα τους χωρίζουν. Σπάζουν , έτσι προκαταλήψεις και αντιπάθειες και παγιώνεται κλίμα 
αλληλοκατανόησης και συμπάθειας.  
 
Καταναλωτισμός – Διαφήμιση : σχέση  αγαστής συνεργασίας : 
ΟΟ  κκααττααννααλλωωττιισσμμόόςς  ––  ηη    αακκααττάάσσχχεεττηη  ππααρρααγγωωγγήή  κκααιι  ππρροοώώθθηησσηη  μμααζζιικκώώνν  ππρροοιιόόννττωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  ηη  σσυυνναακκόόλλοουυθθηη  
ππρροοββοολλήή  ττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  ααππόόκκττηησσήήςς  ττοουυςς  ––  υυπποοββοοηηθθεείίττααιι  σσηημμααννττιικκάά  ααππόό  ττηη  δδιιααφφήήμμιισσηη,,  κκααθθώώςς  ααυυττήή  
εεκκμμεεττααλλλλεεύύεεττααιι  ττηη  δδύύννααμμηη  εεππιιββοολλήήςς  ττηηςς  ααππόό  τταα    ΜΜέέσσαα  γγιιαα  νναα  ππεερρννάά  σσυυννεεχχώώςς  ααννάάγγκκεεςς  ννέέωωνν  ααγγοορρώώνν..  ΈΈττσσιι,,  
δδιιοογγκκώώννεεττααιι  σσυυννεεχχώώςς  ηη  κκααττααννααλλωωττιικκήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηη  σσυυσσσσώώρρεευυσσηη  κκεερρδδώώνν  σσττοουυςς  
ππααρρααγγωωγγοούύςς  ττωωνν  πποοιικκίίλλωωνν,,  άάχχρρηησσττωωνν  ήή  χχρρήήσσιιμμωωνν    ααγγααθθώώνν.. 
 
Σχέση τηλεόρασης – βιβλίου: 
Η τηλεόραση ως εύχρηστο μέσο που δεν απαιτεί ούτε  καν γνώση γραφής και ανάγνωσης, έχει μεγαλύτερη 
εμβέλεια από το βιβλίο. Το τελευταίο, άλλωστε, προυποθέτει κάποιο επίπεδο γνώσεων και  απαιτεί  επιμονή και  
προσπάθεια κατανόησης. Έτσι, πρακτικά η τηλεόραση παραγκωνίζει το βιβλίο διαθέτοντας, μάλιστα,  την 
εικόνα αλλά και τον ήχο σε συνδυασμό με το κύρος του παγκόσμια αποδεκτού  μέσου. Πάντως, μπορεί να 
βοηθήσει στην εξάπλωση του βιβλίου αν  το προωθήσει σοβαρά μέσω κατάλληλων εκπομπών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  
 
Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ο συγγραφέας συνθέτει ένα  βιογραφικό ή αυτοβιογραφικό κείμενο με στόχο να διδάξει έμμεσα, καθώς 
επιχειρεί να  τονίσει συγκεκριμένες πράξεις κάποιου προσώπου που για κάποιο λόγο αξίζει να  μνημονευθούν. 
Στο είδος αυτό της βιογραφίας ανήκει και η μυθιστορηματική αυτοβιογραφία, όπου ο συγγραφέας χωρίς να 
παραποιεί τα κύρια γεγονότα και την αλήθεια, αφηγείται δίπλα στα πραγματικά και φανταστικά γεγονότα – 
αποκυήματα της δημιουργικής φαντασίας του. 
 
Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
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Ο συγγραφέας, εδώ , καταγράφει τόσο καθαρά βιογραφικά στοιχεία ζωής , όσο και το έργο κάποιου 
αξιομνημόνευτου προσώπου, ενώ σχολιάζει παράλληλα τη γενικότερη παρουσία και προσφορά του στο χώρο 
δράσης του. Συνήθως, το βιογραφικό σημείωμα έχει δυο μέρη : το καθαρά βιογραφικό – που προηγείται – και το  
μέρος εκείνο όπου καταχωρείται το έργο του. Παρατηρείται, όμως, συχνά το φαινόμενο τα δυο αυτά μέρη να 
διαπλέκονται. 
Γ. ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Θεωρείται παραλλαγή της αυτοβιογραφίας το μυθιστόρημα με αυτοβιογραφικά στοιχεία αφού, σύμφωνα με 
αυτό , ενυπάρχει  και μυθοπλασία σε μια αυτοβιογραφία. 
Δ. (ΑΥΤΟ)ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
Συνήθως είναι ένα κείμενο ανεπίσημο –σημείωμα –  που γράφεται για ένα πρακτικό σκοπό –κυρίως για την 
απαρίθμηση των προσόντων κάποιου υποψήφιου να προσληφθεί σε μια εργασία -. Σε αυτό παρουσιάζονται τα 
συγκεκριμένα εργασιακά προσόντα ( τίτλοι σπουδών, γενικότερες γνώσεις και  ενδιαφέροντα, προϋπηρεσία ) 
αλλά και κάποια βιογραφικά στοιχεία (τόπος γέννησης, χρονολογίες απόκτησης τίτλων ή εργασίας) . 
Ε. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ  
Είναι προσωπικά κείμενα στα οποία ο συντάκτης τους θέλει να διασώσει γεγονότα τα οποία έζησε από κοντά  
ως αυτόπτης μάρτυρας ή πήρε ο ίδιος μέρος σε αυτά. Διαφέρουν από την αυτοβιογραφία γιατί σε αυτά ο 
συγγραφέας- πρωταγωνιστής δεν αφηγείται ολόκληρη τη ζωή του αλλά μόνο το κομμάτι εκείνο που συνδέεται 
με τη συμμετοχή του σε σημαντικά γεγονότα της εποχής του. Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρονται σε 
σημαντικά  στρατιωτικά ή πολιτικά γεγονότα και πρόσωπα. Έχουν έντονα υποκειμενικό χαρακτήρα και 
προσωπικό ύφος. Έτσι, αν και συγγενεύουν με την ιστορία , δεν μπορούν να θεωρηθούν ιστορικές πηγές. 
Πάντως, δίνουν την περιρρέουσα ιστορικοκοινωνικοπολιτική  ατμόσφαιρα της εποχής τους. 
ΣΤ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
Είναι κείμενο με προσωπικό χαρακτήρα, κατά κανόνα. Βέβαια, υπάρχει και μια μορφή ημερολογίου που 
λειτουργεί στα πλαίσια της γραφειοκρατικής διαδικασίας σε τομείς διοικητικούς – ημερολόγιο δημοσίων 
υπηρεσιών, ημερολόγιο του πλοίου, κ.λ.π.- και έχει συγκεκριμένη τυπολογία. 
Πάντως, στη βασική μορφή του είναι κείμενο όπου καταγράφονται από ένα άτομο σημαντικά γεγονότα της 
προσωπικής του ζωής αλλά και της γενικότερης δημόσιας της εποχής του. Συνήθως δε γράφεται για να 
δημοσιευθεί ή για να διαβαστεί από άλλους πλην του ίδιου του συντάκτη του. Έτσι έχει προσωπική γραφή. 
Χαρακτηριστικά του είναι επίσης οι χρονικοί και τοπικοί προσδιορισμοί. Τα ημερολόγια προκαλούν το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη, καθώς εμπεριέχουν μέσα τους και ενδιαφέροντα στοιχεία εποχής του συντάκτη 
τους. 
Ζ. ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Είναι επιστολή στην οποία ο συντάκτης της βεβαιώνει ότι ένα πρόσωπο διαθέτει ή δε διαθέτει συγκεκριμένα 
εργασιακά προσόντα για να απασχοληθεί σε κάποια εργασία. Απευθύνεται στον μελλοντικό εργοδότη του 
προσώπου αυτού. 
ΣΣυυννήήθθωωςς  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττρρίίαα  μμέέρρηη..  ΣΣττοο  ππρρώώττοο,,  ττοονν  ππρρόόλλοογγοο,,  οο  σσυυννττάάκκττηηςς  ττηηςς  ααννααφφέέρρεειι  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  
πποουυ  γγννωωρρίίζζεειι  ττοονν  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο  ήή  δδιιααττυυππώώννεειι  έένναα  γγεεννιικκόό  σσχχόόλλιιοο  γγιιαα  ααυυττόόνν..  ΣΣττοο  δδεεύύττεερροο,,  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  
εεππιισσττοολλήήςς,,  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ααννααλλυυττιικκάά  τταα  ππρροοσσόόνντταα  ήή  τταα  εελλααττττώώμμααττάά  ττοουυ,,  εεννώώ  σσττοο  ττρρίίττοο  κκααιι  ττεελλεευυττααίίοο,,  ττοονν  εεππίίλλοογγοο  
ττηηςς  εεππιισσττοολλήήςς,,  σσυυννιισσττάά  ήή 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ  -  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΕΙΔΗ 
 
 
 
 
Ποια είναι η σημασία του ΣΕΠ  στο σημερινό σχολείο ; 
Πολυσύνθετη, καθώς είναι σε θέση να προσανατολίσει το νέο στο αχανές τοπίο της αγοράς εργασίας 
ανακαλύπτοντας τόσο τις κρυμμένες αρετές του, όσο και ενημερώνοντάς τον για επαγγέλματα που, τυχόν, δεν 
τα γνωρίζει. Απαραίτητη, όμως προϋπόθεση είναι η σοβαρότητα και η πληρότητα της λειτουργίας του. 
  
ΚΚρριιττήήρριιαα  εεππιιλλοογγήήςς  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ::  
ΚΚααττάά  σσεειιρράά  σσπποουυδδααιιόόττηηττααςς  ::  κκλλίίσσεειιςς  ––  ττααλλέένντταα  ––  εεννδδιιααφφέέρροονντταα,,  κκοοιιννωωννιικκήή  ααννααγγννώώρριισσηη,,  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  ααπποολλααββέέςς,,  
δδυυννααττόόττηηττεεςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς,,  ππιιέέσσεειιςς  οοιικκοογγεεννεειιαακκοούύ  κκααιι  φφιιλλιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  
ττααχχεείίααςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς..  
  
  
ΕΕιιδδίίκκεευυσσηη  ::  υυππέέρρ  κκααιι  κκααττάά  ::  
ΥΥππέέρρ  ::  ΣΣυυννεεχχήήςς  δδιιεεύύρρυυννσσηη  γγννωωσσττιικκοούύ  ττοομμέέαα  εευυθθύύννηηςς  ττοουυ  εερργγααζζόόμμεεννοουυ,,  δδιιααρρκκήήςς  κκααλλυυττέέρρεευυσσηη  εεππιιδδόόσσεεωωνν,,  
σσυυννοολλιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  πποολλιιττιισσμμοούύ,,  εεμμφφααννήή  ππρραακκττιικκάά    ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  σσττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ζζωωήήςς,,  ννέέεεςς  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  ααππόό  
ττιιςς  πποοιικκίίλλεεςς  ννέέεεςς  εειιδδιικκόόττηηττεεςς..  
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ΚΚααττάά  ::  ΜΜοοννοομμέέρρεειιαα  ––  ααπποομμοοννωωττιισσμμόόςς,,  ααλλλλοοττρρίίωωσσηη,,  ααννίίαα  ––  ππλλήήξξηη,,  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  κκλλίίμμαα,,  ααππώώλλεειιαα  ττωωνν  
σσφφααιιρριικκώώνν  ααννθθρρώώππιιννωωνν  ααννααγγκκώώνν  κκααιι  εεκκφφρράάσσεεωωνν  
  
ΗΗ  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  σσττηηνν    πποολλιιττιισσμμιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  
ΤΤεερράάσσττιιαα..  ΧΧάάρρηη  σσεε  ααυυττήήνν  υυλλοοπποοιιοούύννττααιι  ππρραακκττιικκάά  όόλλεεςς  οοιι  εεμμππννεεύύσσεειιςς  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  μμυυααλλοούύ  κκααιι  δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι  
ττοο  ππρραακκττιικκόό  κκααιι  ππννεευυμμααττιικκόό  οοιικκοοδδόόμμηημμαα  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  πποολλιιττιισσμμοούύ..  ΜΜεε  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  οο  άάννθθρρωωπποοςς  εείίννααιι  σσεε  
θθέέσσηη  ααρρχχιικκάά  νναα  δδιιααμμοορρφφώώννεειι  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττοουυ,,  σσττηη    σσυυννέέχχεειιαα  νναα    ααννεεββάάζζεειι  ττοο  εεππίίππεεδδοο  πποοιιόόττηηττααςς  ττηηςς  ζζωωήήςς  ττοουυ  
κκααιι,,  ττέέλλοοςς  ,,  νναα  δδηημμιιοουυρργγεείί  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  γγιιαα  μμιιαα  σσυυννεεχχήή  υυλλιικκοοππννεευυμμααττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  σσεε  κκάάθθεε  εεππίίππεεδδοο  ζζωωήήςς..  
ΤΤέέλλοοςς,,  ααιισσθθηηττοοπποοιιεείί  κκααιι  ττιιςς  πποοιικκίίλλεεςς  ααννηησσυυχχίίεεςς  ττοουυ  ,,  όόππωωςς  κκααιι  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  έέκκφφρραασσηηςς  ττοουυ  υυψψηηλλοούύ  κκααιι  ωωρρααίίοουυ  ((  
ΤΤέέχχννηη  ))  
  
ΤΤεεχχννοολλοογγίίαα  κκααιι  εερργγαασσίίαα  ::  
ΑΑννααμμφφιισσββήήττηητταα,,  ηη  ττεεχχννοολλοογγιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ββεελλττίίωωσσεε  τταα  μμέέγγιισστταα  ττιιςς  εερργγαασσιιαακκέέςς  εεππιιδδόόσσεειιςς  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ..  
ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  άάννοοιιξξεε  ννέέοουυςς  οορρίίζζοοννττεεςς  σσττοο  εερργγαασσιιαακκόό  ττοοππίίοο  κκααιι  ββεελλττίίωωσσεε  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ππααρρααγγωωγγήήςς  ττωωνν  κκάάθθεε  
εείίδδοουυςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν..  ΤΤααυυττόόχχρροονναα,,  έέδδωωσσεε  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  σσεε  άάττοομμαα  μμεε  κκιιννηηττιικκάά  ήή    άάλλλλαα  ππρροοββλλήήμμαατταα    
δδίίννοοννττάάςς  ττοουυςς  ττηηνν  ααίίσσθθηησσηη  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  κκααιι  όόχχιι  ττοουυ  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ..  
ΌΌμμωωςς,,  σσεε  πποοιικκίίλλαα    εεππααγγγγέέλλμμαατταα    έέφφεερρεε  ττηηνν  ττυυπποοπποοίίηησσηη  κκααιι  ππεερριιόόρριισσεε  ττηη  δδηημμιιοουυρργγιικκήή  φφαανντταασσίίαα  ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  
ααίίσσθθηησσηη  ττηηςς  ααππόόλλυυτταα  ππρροοσσωωππιικκήήςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  σσυυννέέββααλλεε  κκααιι  σσττηη  δδιιόόγγκκωωσσηη  ττηηςς  ααννεερργγίίααςς,,  ααφφοούύ    
μμηηχχααννέέςς  κκααιι  σσυυσσκκεευυέέςς  ππεερριιόόρριισσαανν  τταα    εερργγααττιικκάά  χχέέρριιαα..  
ΈΈττσσιι,,  λλοοιιππόόνν,,    θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  υυππόό  όόρροουυςς  ηη  ττεεχχννοολλοογγίίαα  ββοοηηθθάά  σσττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  κκααττ  εεππέέκκτταασσηη  ττοουυ  
πποολλιιττιισσμμοούύ..  
  
ΡΡααττσσιισσμμόόςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκόόςς  ααπποοκκλλεειισσμμόόςς  
ΣΣεε  εεπποοχχήή  ππννεευυμμααττιικκήήςς  εελλεευυθθεερρίίααςς  κκααιι    εεδδρρααίίωωσσηηςς  ττωωνν  ααννθθρρωωππίίννωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν,,  οο  ρρααττσσιισσμμόόςς,,  ηη  ξξεεννοοφφοοββίίαα  κκααιι  
οο  κκοοιιννωωννιικκόόςς  ααπποοκκλλεειισσμμόόςς  θθεεωωρροούύννττααιι    ααππααρράάδδεεκκτταα  κκααιι  ααππάάννθθρρωωππαα  φφααιιννόόμμεενναα  ,,  γγιιααττίί  ::  
--ΧΧωωρρίίζζοουυνν  ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  κκααιι  σσππέέρρννοουυνν  ττοο  μμίίσσοοςς  
--ΔΔιιααμμοορρφφώώννοουυνν  κκοοιιννωωννιικκέέςς  ττάάξξεειιςς  εεκκμμεεττααλλλλεευυττώώνν  κκααιι  εεκκμμεεττααλλλλεευυοομμέέννωωνν  
--ΕΕννιισσχχύύοουυνν  ττοουυςς  οοιικκοοννοομμιικκάά  ιισσχχυυρροούύςς  
--ΠΠεερριιθθωωρριιοοπποοιιοούύνν  οομμάάδδεεςς  ααννθθρρώώππωωνν  μμεε  ααννυυπποολλόόγγιισσττεεςς  σσυυννέέππεειιεεςς  ((ββίίαα  ––  εεγγκκλληημμααττιικκόόττηητταα--  ααννααττααρρααχχέέςς  ))  
--  ΑΑννττιιββααίίννοουυνν    εευυθθέέωωςς    σσττοο  θθεεσσμμόό  ττωωνν  ααννθθρρωωππίίννωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  
--  ΔΔεε  σσυυμμββάάλλλλοουυνν  σσεε  οομμοοιιόόμμοορρφφηη  πποολλιιττιισσμμιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  
--ΥΥπποοθθάάλλπποουυνν  ττηηνν  ττρροομμοοκκρρααττίίαα    
  
ΕΕλλεεύύθθεερροοςς  χχρρόόννοοςς  κκααιι  εερργγαασσίίαα  
ΟΟ  εελλεεύύθθεερροοςς  χχρρόόννοοςς  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοοςς  ,,  γγιιααττίί  ::  

--  απελευθερώνει  από  κάθε  καταναγκασμό  απελευθερώνει από κάθε καταναγκασμό
--  δίνει  δημιουργική  διέξοδο  σε  ποικίλες  ικανότητες  και  δεξιότητες  δίνει δημιουργική διέξοδο σε ποικίλες ικανότητες και δεξιότητες
--  προσφέρει    δυνατότητες  σφαιρικής  ανάπτυξης  της  προσωπικότητας  προσφέρει δυνατότητες σφαιρικής ανάπτυξης της προσωπικότητας
--  ανανεώνει  και  φορτίζει  με  ενέργεια  ανανεώνει και φορτίζει με ενέργεια
--  ενισχύει  την  υγιή  κοινωνικότητα  ενισχύει την υγιή κοινωνικότητα

  
ΤΤεεχχννοολλοογγιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  ψψηηφφιιαακκήή  κκααττααππίίεεσσηη  
ΗΗ  ααννεεξξέέλλεεγγκκττηη  ααννάάππττυυξξηη  εεγγκκυυμμοοννεείί        πποοιικκίίλλοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς    ννέέααςς  μμοορρφφήήςς,,  όόππωωςς  ττηηνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  σσκκλλααββιιάά,,  ττηηνν  
ππααρρααββίίαασσηη  ττηηςς  ιιδδιιωωττιικκήήςς  ζζωωήήςς  κκααιι  ττωωνν  ππρροοσσωωππιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν,,  ττηηνν  υυπποοδδοούύλλωωσσηη  σσεε  ννέέεεςς  μμοορρφφέέςς  εεξξάάρρττηησσηηςς,,  
ττοονν  κκίίννδδυυννοο  γγεεννιικκόόττεερροουυ  εελλέέγγχχοουυ  κκααιι  χχεειιρρααγγώώγγηησσηηςς..  
  
  
  
ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗ  ––  ΚΚΡΡΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  
  
ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  ττηηςς    ΤΤέέχχννηηςς  ::  
--ΑΑιισσθθηηττιικκήή  ααππόόλλααυυσσηη  
--ΈΈκκφφρραασσηη  σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν  
--ΣΣυυννιισσττάά  ππρράάξξηη  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  
--ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  
--ΕΕυυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ππννεευυμμααττιικκήή  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  
--ΜΜέέσσοο  ααλλλληηλλοογγννωωρριιμμίίααςς  λλααώώνν  κκααιι  πποολλιιττιισσμμώώνν  
--ΣΣττοοιιχχεείίοο  εειιρρηηννιικκήήςς  σσυυννααδδέέλλφφωωσσηηςς  ττωωνν  λλααώώνν  
--ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  
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ΡΡόόλλοοςς  ττοουυ  κκααλλλλιιττέέχχννηη  ::  
--ΕΕκκφφρράάζζεειι  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  ττοουυ  ΥΥψψηηλλοούύ  κκααιι  ΩΩρρααίίοουυ  ααλλλλάά  κκααιι  τταα  εευυγγεεννέέσσττεερραα  ααννθθρρώώππιινναα  σσυυννααιισσθθήήμμαατταα  
--ΠΠρροοσσφφέέρρεειι  ααιισσθθηηττιικκήή  ααππόόλλααυυσσηη  
--ΠΠρροοββλληημμααττίίζζεειι  κκααιι  εευυααιισσθθηηττοοπποοιιεείί  
--ΠΠεερριιφφρροουυρρεείί  ωωςς  ππννεευυμμααττιικκόόςς  άάννθθρρωωπποοςς  τταα  ππννεευυμμααττιικκάά  κκεεκκττηημμέένναα  ααλλλλάά  κκααιι  σσυυλλλλοογγιικκέέςς  ααξξίίεεςς,,  οορράάμμαατταα,,  ηηθθιικκήή  
κκααιι  ιιδδααννιικκάά  
--ΨΨυυχχ--ααγγωωγγεείί  
--ΑΑννοοίίγγεειι  ννέέοουυςς  ππννεευυμμααττιικκοούύςς  δδρρόόμμοουυςς  σσττηηνν  ααννθθρρώώππιιννηη  έέκκφφρραασσηη  
  
ΤΤέέχχννηη  κκααιι  σσηημμεερριιννόό  σσχχοολλεείίοο  
--ΑΑνν  κκααιι  οο  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  εείίννααιι    νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  όόχχιι  μμόόννοο  γγννώώσσεειιςς  ααλλλλάά  κκααιι  ππννεευυμμααττιικκήή  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  ––άάρραα  κκααιι  
ααιισσθθηηττιικκήή  ααγγωωγγήή  --  ,,  ααυυττόό  σσττηηνν  ππρράάξξηη  δδεενν  ιισσχχύύεειι..  ΗΗ  εενναασσχχόόλληησσηη  μμεε  ττηηνν  ττέέχχννηη  ππααρρααμμέέννεειι  εερραασσιιττεεχχννιικκήή,,  σστταα  
ππλλααίίσσιιαα  ,,  κκύύρριιαα  ,,ττοουυ  μμααθθήήμμααττοοςς  ττηηςς  ΙΙσσττοορρίίααςς..  ΥΥππάάρρχχεειι  ααννάάγγκκηη,,  λλοοιιππόόνν,,  γγιιαα  οουυσσιιαασσττιικκόόττεερρηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  σσττοονν  
ττοομμέέαα  ααυυττόό..  ΈΈττσσιι  ::  
  --ΕΕππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  οουυσσιιαασσττιικκόόττεερρηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ααιισσθθηηττιικκήήςς  ααγγωωγγήήςς    ΕΕίίννααιι  ααννάάγγκκηη  νναα  θθεεσσμμοοθθεεττηηθθοούύνν  
πποολλιιττιισσττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  σσεε  κκάάθθεε  ββααθθμμίίδδαα  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  
--ΕΕππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  σσττεελλέέχχωωσσηη  ττωωνν  κκααλλλλιιττεεχχννιικκώώνν  μμααθθηημμάάττωωνν  μμεε  κκααττααρρττιισσμμέέννοουυςς  κκααθθηηγγηηττέέςς  
--ΠΠρρέέππεειι  νναα  ααλλλλάάξξεειι  ηη  ννοοοοττρροοππίίαα  πποουυ  θθεεωωρρεείί  ττηηνν  εενναασσχχόόλληησσηη  μμεε  ττηηνν  ττέέχχννηη  σσττοο  σσηημμεερριιννόό  σσχχοολλεείίοο  ππάάρρεερργγοο..  
  
ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ττέέχχννηηςς  ––  σσττρρααττεευυμμέέννηη  κκααιι  εελλεεύύθθεερρηη  ττέέχχννηη  
ΗΗ  σσττρράάττεευυσσηη  ττηηςς  ττέέχχννηηςς  σσεε    σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυςς  σσττεεννάά    κκοοιιννωωννιικκοοπποολλιιττιικκοούύςς  σσττόόχχοουυςς  ––  οολλοοκκλληηρρωωττιικκάά      κκααθθεεσσττώώτταα  
κκααιι  ιιδδεεοολλοογγίίεεςς  ––  κκααττααρργγεείί  ττηηνν  ααυυττοοττέέλλεειιάά  ττηηςς  κκααιι  ττηηνν  κκάάννεειι  μμέέσσοο  ππρροοππααγγάάννδδααςς..  ΟΟ  κκααλλλλιιττέέχχννηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  
λλεειιττοουυρργγεείί  ααππόόλλυυτταα  εελλεεύύθθεερροοςς  σσεε  σσυυννθθήήκκεεςς  εελλεεύύθθεερρηηςς  έέκκφφρραασσηηςς  κκααιι    ππααρρρρηησσίίααςς..  ΆΆλλλλωωσσττεε,,  ηη  ττέέχχννηη  ααππόό  ττηη  
φφύύσσηη  ττηηςς  ααννττιισσττρρααττεεύύεεττααιι  κκάάθθεε  λλοογγήήςς  κκααττααππίίεεσσηη  κκααιι  κκααττααννααγγκκαασσμμόό..    
ΌΌμμωωςς,,  οο  κκααλλλλιιττέέχχννηηςς  ωωςς  ππννεευυμμααττιικκόόςς  άάννθθρρωωπποοςς  δδεε  μμπποορρεείί  νναα  μμέέννεειι  αασσυυγγκκίίννηηττοοςς  σσεε  ππααννααννθθρρώώππιινναα  ππρροοββλλήήμμαατταα  
––  οοιικκοολλοογγιικκήή  κκαατταασσττρροοφφήή,,  φφττώώχχεειιαα  κκααιι  εεξξααθθλλίίωωσσηη,,  οολλοοκκλληηρρωωττιισσμμοοίί,,  κκααττααππάάττηησσηη  ααννθθρρώώππιιννηηςς  ααξξιιοοππρρέέππεειιααςς  κκααιι  
δδιικκααιιωωμμάάττωωνν,,  ααυυθθααιιρρεεσσίίεεςς  εεππιισσττηημμόόννωωνν,,  πποολλεεμμιικκέέςς  ααννααμμεεττρρήήσσεειιςς  --..  ΟΟφφεείίλλεειι  νναα  ααρρθθρρώώννεειι  λλόόγγοο  κκααιι  φφωωννήή    γγιιαα  νναα  
ππρροοββλληημμααττίίζζεειι  κκααιι  νναα  εευυααιισσθθηηττοοπποοιιεείί..  ΠΠάάννωω  ααππόό  όόλλαα,,  όόμμωωςς,,  εείίννααιι  έέννααςς  εελλεεύύθθεερροοςς  δδηημμιιοουυρργγόόςς  κκααιι  εεκκφφρράάζζεειι    ττηηνν  
ψψυυχχήή  κκααιι  τταα  σσυυννααιισσθθήήμμαατταα..  
  
  
ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ    --    ΚΚΡΡΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  
  
ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα    κκρριιττιικκήήςς  ::  
--ΑΑυυττοογγννωωσσίίαα  
--ΔΔιιόόρρθθωωσσηη  κκαακκώώςς  κκεειιμμέέννωωνν  
--ΧΧάάρρααξξηη  ννέέωωνν  σσττόόχχωωνν  δδρράάσσηηςς  
--ΥΥγγιιήήςς  σσυυννααγγωωννιισσμμόόςς  
--ΔΔιιεεύύρρυυννσσηη  ττωωνν  οορριιζζόόννττωωνν  δδρράάσσηηςς  κκααιι  έέκκφφρραασσηηςς  
--ΣΣυυννεεχχήήςς  ββεελλττίίωωσσηη  ααττοομμιικκώώνν  ––  σσυυλλλλοογγιικκώώνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  
  
ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑ  ––  ΕΕΚΚΦΦΡΡΑΑΣΣΗΗ    
    
ΝΝέέοοιι  κκααιι  γγλλώώσσσσαα    
ΣΣυυννήήθθωωςς  οοιι  σσηημμεερριιννοοίί  ννέέοοιι  δδυυσσκκοολλεεύύοοννττααιι  νναα  εεκκφφρράάσσοουυνν  ααππόόλλυυτταα  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  ττοουυςς  γγιιααττίί    δδεε  δδιιααθθέέττοουυνν  ττηηνν  
κκααττάάλλλληηλληη  γγλλωωσσσσιικκήή  ππααιιδδεείίαα..  ΈΈττσσιι  κκάάπποοιιοοιι  μμιιλλοούύνν  γγιιαα  λλεεξξιιππεεννίίαα  ττωωνν  ννέέωωνν..  ΌΌμμωωςς  ,,  λλεειιττοουυρργγοούύνν  κκααιι  κκάάπποοιιοοιι  
εεππιιππρρόόσσθθεεττοοιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  δδιιααφφοορροοπποοιιοούύνν  ττοο  γγλλωωσσσσιικκόό  ααιισσθθηηττήήρριιοο  ττωωνν  ννέέωωνν,,    όόππωωςς  ::  
--ΟΟ  δδιιααφφοορρεεττιικκόόςς  γγλλωωσσσσιικκόόςς  ττοουυςς  κκώώδδιικκααςς  
--ΗΗ  εειισσββοολλήή  ξξεεννιικκώώνν  λλέέξξεεωωνν  ααππόό  ττηηνν  εεππααφφήή  ττοουυςς  μμεε  ττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα  κκααιι  τταα  πποολλυυμμέέσσαα  
--ΗΗ  δδιιεεθθννοοπποοιιηημμέέννηη  γγλλώώσσσσαα  ττηηςς  δδιιαασσκκέέδδαασσηηςς  //  ππααιιχχννιιδδοομμηηχχααννέέςς,,  iinntteerrnneett,,  μμοουυσσιικκήή,,  κκιιννηημμααττοογγρράάφφοοςς  κκααιι  vviiddeeoo  //  
κκααιι  ψψυυχχααγγωωγγίίααςς..  
--ΗΗ    εελλλλιιππήήςς  γγλλωωσσσσιικκήή  ππααιιδδεείίαα  
--  ΗΗ  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  λλόόγγοουυ  ααππόό  ττηηνν  εειικκόόνναα,,  σσεε  μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό  
--  ΤΤοο  κκλλίίμμαα  ααννττιιππννεευυμμααττιικκόόττηηττααςς  
--  ΗΗ    έέμμφφαασσηη  σσττηηνν  κκααττααββοολλήή  ήήσσσσοοννοοςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  
  
ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ττηηςς  λλαακκωωννιικκόόττηηττααςς  
--ΕΕξξοοιικκοοννόόμμηησσηη  χχρρόόννοουυ    
..--ΣΣααφφήήννεειιαα  ––  αακκρριιββοολλοογγίίαα  
--ΤΤααχχύύττηητταα  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  
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--  ΣΣυυγγκκρράάττηησσηη  ττωωνν  κκυυρριιόόττεερρωωνν  ννοοηημμάάττωωνν  εεννόόςς  λλόόγγοουυ  ––  κκεειιμμέέννοουυ  
--  ΑΑπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  όότταανν  ααππααιιττεείίττααιι  άάμμεεσσαα  ηη  λλήήψψηη  ααπποοφφάάσσεεωωνν..  
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