
 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2015-2016»  

             8 - 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

Δρ Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή (ΠΛΕ) 

&  

Oμάδα  Εργασίας Ελληνικών  

 (Δημοτική Εκπαίδευση) 



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

 

 

 

Αναφορικά με το επιμορφωτικό μέρος της Ημερίδας ... 

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2015-2016»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΩΡΑ                                             

 

08:30 - 10:30 

 

 

 

10:30 - 11:00 

 

 

11:00 - 13:00 

 
 

ΔΟΜΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΣΗΜΕΙΑ                                           

Εισαγωγή 

Πλαίσιο επιμόρφωσης  

Διδακτικές προτάσεις (α) 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

Διδακτικές προτάσεις (β) 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Ανακοινώσεις 

Καταληκτική συζήτηση 

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2015-2016»  



Ενδεικτικά ζητήματα: 
 

  Γιατί εστίαση στον προφορικό λόγο;  

  Tι είναι ο προφορικός λόγος;  

  Ποια η σχέση προφορικού και γραπτού λόγου; 

  Ποια τα προφορικά κείμενα; 

  Ποιος ο ρόλος του προφορικού λόγου στη γλωσσική διδασκαλία; 

  Πώς αναπτύσσεται ο προφορικός λόγος στη σχολική τάξη;  

  Προσέγγιση, τρόποι και πρακτικές γλωσσικής διδασκαλίας για την 

    κατανόηση και την παραγωγή προφορικών κειμένων στη (δική σας) 

    σχολική τάξη; 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

 

 

 



       

Το «ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  2015-2016»,  

αναφορικά με το μάθημα των Ελληνικών,  

      οργανώνεται στη βάση του πλαισίου επιμόρφωσης της τελευταίας διετίας,                 

με έμφαση, δηλαδή,  

στην εξισορρόπηση και τη σύνθεση μεταξύ: 
 

 πράξης και θεωρίας (και αντίστροφα) 

 προτάσεων από «το κέντρο προς τη βάση» (και αντίστροφα) 

 ποικίλων γλωσσικών σχημάτων και διδακτικών επιλογών 

 «παραδοσιακών» και «σύγχρονων» προσεγγίσεων 
 

και, πρωτίστως, με σεβασμό  

 στο «συνεχές» της αναδιαμόρφωσης της γλωσσικής διδασκαλίας στην Κύπρο 

 στα διδακτικά πλαίσια των εκπαιδευτικών μας 

 στον τρόπο που αυτοί μετασχηματίζουν το «νέο» στις σχολικές τάξεις.   



     α) αναγνώριση και χρήση των βασικών γλωσσικών δομών (όπως είναι 

το αλφάβητο, η ορθογραφία, η γραμματική, οι κειμενικές συμβάσεις), β) 

επίγνωση των λειτουργιών των κειμενικών ειδών, με τις οποίες 

συναρτάται ο τρόπος δόμησής τους, γ) κατανόηση και δόμηση 

κειμένων (γραπτών, προφορικών, ψηφιακών, οπτικών), μέσα σε 

ποικίλα κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά συγκείμενα και δ) κριτική 

διερεύνηση και ανάλυση κειμένων. 

 

     

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

ΤΟ «ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»,  

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ (και όχι αθροιστικά),  

ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:  



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,             

η οποία: 

 σχεδιάστηκε και οργανώνεται, έχοντας έναν συγκεκριμένο θεματικό 

    προσανατολισμό. 

 

 έχει «διδακτικά όρια», εφόσον επικεντρώνεται σκόπιμα στην κατανόηση και 

την παραγωγή προφορικών κειμένων και σε σχετικά διδακτικά 

εργαλεία (με αριθμό διδακτικών προτάσεων και όχι με συνεκτικό σχέδιο 

διδασκαλίας). 

 

  μπορεί να καλύψει μέρος από το σύνολο των κειμένων και των διδακτικών 

 εργαλείων που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν, για σκοπούς παραγωγής και 

 κατανόησης προφορικών κειμένων. 

 

  αφορά σε παιδιά μεγάλων τάξεων (Ε΄ και ΣΤ΄), ως συνέχεια του περιεχομένου του 

«ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2014-2015». 

 

  στηρίζει και στηρίζεται (σ)το «συνεχές» του προφορικού και του γραπτού 

 λόγου. 

 

  προσδοκεί στην ανάπτυξη και υλοποίησή της, με τη συνέργεια της γνώσης και της 

εμπειρίας όλων των συνέδρων. 

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2015-2016»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΔΟΜΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

                                         

 

Διδακτικές προτάσεις (α) 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

10:30 - 11:00 

 

 

Διδακτικές προτάσεις (β) 

 

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2015-2016»  



 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

 
Με αφορμή την ακρόαση  

ενός προφορικού κειμένου...  

 

ΑΦΗΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΜΥΘΙ 



Ακρόαση παραμυθιού/1 
«ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ» 



Ακρόαση παραμυθιού/2 
(εναλλακτικά) 

«ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ» 



Ακρόαση παραμυθιού/3 
(εναλλακτικά) 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ -  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 



Ακρόαση παραμυθιού/4 
(εναλλακτικά) 

Sketch-to-stretch: 



Συλλογική αναδιήγηση 

1. Έναρξη 
Ξεκίνα  

την αναδιήγηση της ιστορίας... 

2. Εστίαση 
Πρόσθεσε περισσότερες 

λεπτομέρειες σε όσα είπε ο/η 

προηγούμενος/η... 

3. Αναδρομή 
Επίλεξε ένα σημείο που 

ειπώθηκε και ξεκίνα την ιστορία 

από εκεί... 

4. Περίληψη 
Επανάλαβε περιληπτικά  

όσα είπαμε μέχρι τώρα... 

5. Επέκταση 
Πρόσθεσε προσωπικά σχόλια, 

αντιδράσεις, κρίσεις...  



Γλωσσικά στηρίγματα προφορικής αφήγησης - αναδιήγησης 

Τρόπος δόμησης και σύνδεσης επεισοδίων   

 

 

 

 

• Ευτυχώς, Δυστυχώς... 

• Ξαφνικά, Αναπάντεχα... 

• Εκεί που δεν το 

περίμενε κανείς… 

• Μεμιάς.... 

• Θλιμμένος, 

Ενθουσιασμένος 

• Με λύπη, Με χαρά... 

• ... 

• Εκεί... 

• Λίγο πιο πέρα... 

• Έξω στον δρόμο... 

• Μέσα στην … 

• ... 

• Στην αρχή, Πρώτα,…         

• Ένα πρωί, Μια μέρα… 

• Τότε, Στη συνέχεια, 

• Λίγο μετά, Αργότερα… 

• Εκείνη τη στιγμή... 

• Την άλλη μέρα... 

• Μόλις... 

• Στο τέλος, Τελικά… 

• .... 

 



Κύκλος αναδιήγησης 



Θεατρικές Συμβάσεις 

«Καυτή καρέκλα» «Διάδρομος σκέψης» 



Ιδεοθύελλα- Εννοιολογικοί Χάρτες/1 
Ανάδυση πτυχών-προβληματισμών του θέματος 

 

• Ακρίβεια- υψηλό κόστος 

• Οργανωμένες- μη οργανωμένες 

παραλίες 

• Υπερβολική οικονομική 

εκμετάλλευση του φυσικού 

πλούτου  

• Σκουπίδια- μόλυνση παραλιών 

• Φασαρία- θόρυβος 

• Ψυχαγωγία- ξεκούραση 

• Ζώα και άνθρωποι στις 

παραλίες 

• Κίνδυνοι στις παραλίες 

• .... 

 



Αξιοποίηση - Παρατήρηση πολυτροπικού κειμένου 
«Πέντε αισθήσεις» - Ανάδυση θεματικού λεξιλογίου 



 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

 
Με αφορμή την παραγωγή  

επιχειρηματολογίας...  

 



Πρόσωπο με πρόσωπο/1 



Πρόσωπο με πρόσωπο/2 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

(δομημένος επιχειρηματολογικός λόγος) 



«Γραμμή του προβληματισμού»/1 

Διαβαθμισμένα επίπεδα ερωτήσεων 

 

 Συγκεκριμένο – Περιγραφικό: Ποιοι, Πού; Πότε; Τι;  

 Ερμηνευτικό: Γιατί;  

 Συγκριτικό: Σε τι μοιάζει/διαφέρει η άποψη/εμπειρία σας από…; 

 Αξιολογικό: Συμφωνείς/Διαφωνείς με… Γιατί; 

 Υποθετικό: Τι θα γινόταν αν; Πώς θα αισθανόσουν αν; 

 Λύση προβλήματος: Πώς θα άλλαζες την κατάσταση; Τι εισηγείσαι; 

 

  



Γλωσσικά στηρίγματα επιχειρηματολογίας 

Φράσεις που εκφράζουν άποψη 
 

• Πιστεύω… 

• Κατά τη γνώμη μου... 

• Συμφωνώ / Διαφωνώ... 

• Θεωρώ πως... 

• Η άποψη μου είναι ότι... 

 

 

 

Τρόπος δόμησης και σύνδεσης 

επιχειρημάτων 

• Καταρχάς, Πρώτα απ΄ όλα...  

• Επιπλέον, Επιπρόσθετα, Ακόμα... 

• Εξάλλου, Ας μην ξεχνάμε ότι... 

• Το πιο σημαντικό είνα πως... 

• Απ’ τη μια, Απ’ την άλλη... 

• Αντίθετα... 

• Ένας άλλος λόγος... 

• Για τον λόγο αυτό... 

• Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό... 

• Τέλος, Συμπερασματικά...  

• Πέραν τούτου... 

• Αφενός, Αφετέρου... 

 

Τρόποι ανάπτυξης επιχειρημάτων 

 

Αιτιολογικοί σύνδεσμοι: Επειδή, 

διότι, γιατί, αφού, μια και, μια που, 

καθώς… 

Αποτελεσματικές προτάσεις: με 

αποτέλεσμα να, ώστε να … 

Παραδείγματα: Για παράδειγμα, 

συγκεκριμένα … 

Στοιχεία, δεδομένα, γνώμες ειδικών: 

Σύμφωνα με έρευνα, όπως δηλώνει 

ο/η… 

Ρητορικές ερωτήσεις: Δεν θα ήταν 

πιο δίκαιο να…; 

 

 

• Νομίζω... 

• Κρίνω πως...  

• Υποθέτω ότι...  

• Έχω την πεποίθηση 

πως.... 

• Εκτιμώ ότι … 

• Έχω προσωπική 

άποψη για το γεγονός 

ότι… 

• Είμαι της γνώμης … 



Κύκλος επιχειρημάτων 



Σπασμένο τηλέφωνο/1 



Σπασμένο τηλέφωνο/2  
Στοχευμένη προεπιλογή γλωσσικών επιλογών που προβάλλουν άποψη 

- Λειτουργική Γραμματική 



Σπασμένο τηλέφωνο/3 
Στοχευμένη προεπιλογή γλωσσικών επιλογών που προβάλλουν άποψη 

- Λειτουργική Γραμματική 



Στρατηγική 1-2-4/ 1 



Στρατηγική 1-2-4  /2 



Στρατηγική Jigsaw 
(και για ανάπτυξη προφορικού λόγου: κατανόηση - παραγωγή)  



Λουόμενοι Υπέρ Λουόμενοι Εναντίον 

ΚΟΤ 

Δημοσιογράφοι - Έρευνα 

Λογοτέχνες 

Οργανωμένη ή μη οργανωμένη παραλία; 

Στρατηγική Fishbowl 
(και για ανάπτυξη προφορικού λόγου:  

κατανόηση - παραγωγή)  



Δίκτυο Συζήτησης 



Στρατηγική Fishbowl 
(και για ανάπτυξη προφορικού λόγου:  

κατανόηση - παραγωγή)  



Διαλογική αντιπαράθεση (debate) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΔΟΜΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

                                         

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Ανακοινώσεις 

 

 

Καταληκτική συζήτηση 

 

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2015-2016»  



 

 
 

 Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου συμβάλλει στη δόμηση της κοινωνικής 

ταυτότητας και του κοινωνικού ρόλου του ατόμου. Στο πλαίσιο κάθε 

συνομιλιακής διεπίδρασης, διατυπώνονται απόψεις, εκφράζονται 

συναισθήματα, ανταλλάσσονται κρίσεις και γνώμες, διαμορφώνονται  

ανθρώπινες σχέσεις. Η διδασκαλία του προφορικού λόγου αποτελεί μία άμεση, 

οργανωμένη και στοχευμένη παρέμβαση για αποτελεσματική ανάπτυξή του.  

 

 
 

 Ο προφορικός λόγος είναι «επικοινωνία σε πλαίσιο» - «θεμέλιο της κάθε 

επικοινωνιακής πράξης», εφόσον συνιστά το μέσο για τη διατύπωση απόψεων, 

την έκφραση συναισθημάτων κ.ο.κ.  

 

 
 

 Ανάμεσα στον προφορικό και τον γραπτό λόγο δεν παρατηρούνται αυστηρώς 

διακριτά όρια. Αντιθέτως (και αναμενόμενα), παρατηρείται μείξη προφορικών 

και γραπτών στοιχείων (ως σημείων έκφρασης του ύφους). 

 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ή «θεωρία βάσει πράξης») 

 
Γιατί εστίαση στον προφορικό λόγο;  

Τι είναι ο προφορικός λόγος;  

Ποια η σχέση προφορικού και γραπτού  λόγου;  



 

 
 

 

 Η γλωσσική διδασκαλία περιλαμβάνει την κατανόηση και την παραγωγή 

προφορικού λόγου, σεβόμενη τον φυσικό τρόπο κατάκτησης της γλώσσας.              

Η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού λόγου αποτελούν αυτόνομες 

δεξιότητες, οι οποίες αναπτύσσονται παράλληλα και λειτουργούν 

υποστηρικτικά μεταξύ τους, ως αλληλένδετες διαδικασίες γνωστικού και 

κοινωνικού χαρακτήρα. 

 

 
 

 Γενικά, τα προφορικά κείμενα μεταφέρουν νοήματα τα οποία δομούνται με 

συγκεκριμένες γλωσσικές επιλογές, μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο (περίσταση 

επικοινωνίας ή και ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον). Υπάρχουν δύο μεγάλες διακριτές κατηγορίες προφορικών 

κειμένων: α) τα συνεχή προφορικά κείμενα (π.χ., δελτίο ειδήσεων, ανακοίνωση) 

και β) τα μη συνεχή προφορικά  κείμενα (π.χ., διάλογος, συνέντευξη).  

 

 
 

 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ή «θεωρία βάσει πράξης») 

 
Ποιος ο ρόλος του προφορικού λόγου στη γλωσσική διδασκαλία; 

Ποια τα προφορικά κείμενα; 



 

 
 

 

Προσδίδεται έμφαση στις λειτουργίες της γλώσσας. 

Επιλέγονται κατάλληλα προφορικά (και γραπτά) κείμενα για σκοπούς 

διδασκαλίας, που να διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενο, τη δομή και τη 

γλώσσα τους. 

Αξιοποιούνται τα ιδιαίτερα γλωσσικά, τα παραγλωσσικά και τα εξωγλωσσικά 

στοιχεία των διδασκόμενων προφορικών κειμένων.  

Διδάσκονται στρατηγικές / δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικών 

(και γραπτών) κειμένων, επιλέγονται κατάλληλα διδακτικά εργαλεία, 

αναπτύσσονται στοχευμένες διδακτικές προτάσεις... 

Λαμβάνονται υπόψη διδακτικές αρχές, όπως είναι η δημιουργία πλούσιου και 

ποικίλου γλωσσικού περιβάλλοντος, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η 

αποσαφήνιση εννοιών, η εξοικείωση με διάφορα προφορικά κείμενα, η 

συνδιδασκαλία κειμένων, η κριτική ανάλυση και διερεύνηση κειμένων κ.ο.κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ή «θεωρία βάσει πράξης») 

 
Πώς αναπτύσσεται ο προφορικός λόγος στην τάξη; 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ή «θεωρία βάσει πράξης») 

 

    Προσέγγιση, τρόποι και πρακτικές γλωσσικής διδασκαλίας για την 

    κατανόηση και την παραγωγή προφορικών κειμένων στη (δική σας) 

    σχολική τάξη; 
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      Εγκύκλιος ΥΠΠ/ΔΔΕ, με θέμα «Νέα Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων» 

και ημερ. 27η Ιουλίου 2015 (http://enimerosi.moec.gov.cy/dde4611): Tο μάθημα 

μετονομάζεται σε «Ελληνικά». O χρόνος διδασκαλίας των Ελληνικών αυξάνεται 

κατά δύο δ.π. σε όλες τις τάξεις. 

 

    

 

http://enimerosi.moec.gov.cy/dde4611


 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /2 

 

 

       Εγκύκλιος ΥΠΠ/ΔΔΕ, με θέμα «Αναδόμηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων στη 

βάση Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας» και ημερ. 31η Ιουλίου 2015 

(http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp2700):  

 

      Γενικά, επιχειρείται αναδόμηση  των  Αναλυτικών  Προγραμμάτων  στη  βάση  

Δεικτών  Επιτυχίας («τι πρέπει να μάθει ο μαθητής» και Δεικτών  Επάρκειας  (πώς 

μπορεί να μάθει ο μαθητής αυτό που πρέπει να μάθει»). Λεπτομερέστερη 

ενημέρωση στο: (http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata). Σύμφωνα με 

την εγκύκλιο αυτή, «μετά  την  πρώτη ενημέρωση και τη μελέτη του περιεχομένου 

των Δεικτών, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο πρόγραμμα συνεχούς  

επιμόρφωσης  και  υποστήριξης  των εκπαιδευτικών, τόσο σε κεντρικό επίπεδο 

όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας, και θα αρχίσει σταδιακά η πιλοτική 

εφαρμογή των Δεικτών στη σχολική βάση». 

  

      Eιδικότερα, για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα («Ελληνικά») έχουν ετοιμαστεί Δείκτες 

Επιτυχίας και Επάρκειας για την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου 

(http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/deiktes_epitychias_eparkeias/dee

_dim_nea_ellinika.pdf), με βάση συγκεκριμένο πλαίσιο ανάπτυξης και αξιοποίησης 

(http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/analytika_programmata/archeio_

nea_elliniki_glossa.pdf). 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /3 

 

 

      Αναμένονται σύντομα Οδηγίες που θα αφορούν στη διδασκαλία της γλώσσας στο 

δημόσιο σχολείο και θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων 

και την ανάγκη ενοποίησης της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος, τόσο για 

γενικούς-επιστημολογικούς όσο και για ειδικούς-παιδαγωγικούς λόγους. 

 

      Στο ενιαίο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος των Ελληνικών, αποσαφηνίζεται 

ότι η σχέση γλώσσας και λογοτεχνίας είναι συλλειτουργική. Η διδασκαλία της 

λογοτεχνίας εντάσσεται στο ευρύτερο εννοιακό σύνολο της διδασκαλίας της 

γλώσσας, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυταξία της.  

       

      Στη βάση και των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων Δημοτικών Σχολείων (2015), 

γλώσσα και λογοτεχνία, έχοντας κοινούς και διακριτούς στόχους, διδάσκονται  

στον ίδιο χρόνο, με ενοποιήσεις αλλά και διαφοροποιήσεις ως προς την 

προσέγγιση και τις διδακτικές πρακτικές. 

 

  

 

 

  

 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ  

ΚΑΙ  

ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ! 
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