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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΑ

08:30 - 10:30
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11:00 - 13:00

ΔΟΜΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΣΗΜΕΙΑ

Σκοπός επιμόρφωσης
Μεθοδολογία επιμόρφωσης 
Διδακτικές προτάσεις 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Διδακτικές προτάσεις 
Καταληκτική συζήτηση

Διήμερο Εκπαιδευτικού 2016-2017
6 – 8 Σεπτεμβρίου 2016



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας

που αφορά στη διδασκαλία της γλώσσας,

με την αξιοποίηση ποικίλων διδακτικών εργαλείων.



Yπό έμφαση στόχος σχολικής χρονιάς 2016 - 2017

Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
με έμφαση στην εφαρμογή,

κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας 
(προγραμματισμός, διδασκαλία, αξιολόγηση), 

των Αναδομημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων 
και, ιδιαίτερα, των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας.



Yπό έμφαση στόχος σχολικής χρονιάς 2016-2017

Η κάθε σχολική μονάδα εφαρμόζει τους Δείκτες Επιτυχίας και 
Επάρκειας ως: 

 «τις συνιστώσες ενός ελάχιστου πυρηνικού προγράμματος» που
καθορίζει τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις κλειδιά, τις οποίες ο
μαθητής σε κάθε τάξη και στάδιο ανάπτυξής του αναμένεται να
καλλιεργήσει ως προσδοκώμενα αποτελέσματα

 «οδοδείκτες» που καθοδηγούν τον προγραμματισμό της διδασκαλίας σε
επίπεδο μαθήματος, σε επίπεδο διδακτικής ενότητας και σε επίπεδο
τετραμήνων ή σχολικού έτους

 «εργαλεία στόχευσης» κατά τη διδασκαλία, ώστε η διδακτική
μεθοδολογία, η επιλογή των δραστηριοτήτων και η διαχείριση του χρόνου
να καταστούν αποτελεσματικές

 «εργαλεία αποτίμησης» του βαθμού στον οποίο οι μαθητές/τριες έχουν
επιτύχει την επιδιωκόμενη μάθηση τη συγκεκριμένη στιγμή.



 Κάθετες και οριζόντιες κλιμακώσεις Δεικτών, έτσι ώστε να φαίνεται και να 
κατανοείται σφαιρικά η «εξελικτική πορεία» τους.

 Ενσωμάτωση Δεικτών σε θεματικές - διδακτικές ενότητες, με την αξιοποίηση 
κειμένων, εντός και εκτός του σχολικού εγχειριδίου (δείγματα για όλες τις 
τάξεις) 

 Διακειμενικές συνδέσεις για όλες τις τάξεις 

 «Κατάλογος Εργαλείων» για την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου.

 Δείγματα Αξιολογήσεων, μέσω των οποίων να μπορεί να αξιολογείται η 
εφαρμογή Δεικτών.

 Πλαίσια Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλιών (με βάση Δείκτες) -
Υποστηρικτικό υλικό 
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ellinika/index.html

«Βοήθειες» που αναπτύχθηκαν υποστηρικτικά 
προς το έργο των εκπαιδευτικών,  

εκ μέρους της Ομάδας Εργασίας των Ελληνικών:

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/ellinika/index.html


«Βοήθειες» που αναπτύχθηκαν υποστηρικτικά 
προς το έργο των εκπαιδευτικών.... 

Διακειμενικές συνδέσεις 
για κάθε ενότητα των 
σχολικων εγχειριδίων

Κάθετες και οριζόντιες κλιμακώσεις 
Δεικτών

Ενσωμάτωση Δεικτών 
σε διδακτικές/ θεματικές ενότητες



«Βοήθειες» που αναπτύχθηκαν υποστηρικτικά...

Δείγματα αξιολογήσεων

Πλαίσια σχεδιασμού και οργάνωσης 
διδασκαλιών (με βάση Δείκτες) 

Κατάλογος εργαλείων





Μεθοδολογία Επιμόρφωσης 

Παρουσίαση – Κατανόηση - Αξιοποίηση Διδακτικών Εργαλείων        
για το μάθημα των Ελληνικών

 Κατάλογος Διδακτικών Εργαλείων Κατανόησης και Παραγωγής Λόγου
http://archeia.moec.gov.cy/sd/87/katalogos_ergaleion_katanoisi

s_paragogis_graptou_proforikou_logou.pdf

 Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Ελληνικών 
http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/programmata_

spoudon.html

http://archeia.moec.gov.cy/sd/87/katalogos_ergaleion_katanoisis_paragogis_graptou_proforikou_logou.pdf
http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/programmata_spoudon.html


Γραμμή ενότητας - προβληματισμού

Κατάλογος Διδακτικών Εργαλείων Κατανόησης και 
Παραγωγής Λόγου 

Παράδειγμα



Κατάλογος Διδακτικών Εργαλείων Κατανόησης και 
Παραγωγής Λόγου 

Παράδειγμα

Προβλέψεις / Μαντεύω την ιστορία



Στρατηγική 3, 2, 1/ Σημειώσεις 

3 διαφορές μεταξύ 

_____ και ____

2 ομοιότητες μεταξύ 

τους 

1 ερώτημα που με 

απασχολεί ακόμη

Κατάλογος Διδακτικών Εργαλείων Κατανόησης και 
Παραγωγής Λόγου 

Παράδειγμα



Γραμμή αφήγησης/ Βουνό αφήγησης / Γραμμή συναισθημάτων 

Κατάλογος Διδακτικών Εργαλείων Κατανόησης και 
Παραγωγής Λόγου 

Παράδειγμα



Οργανόγραμμα – Τεχνική ομαδοποίησης ιδεών

Τα ρομπότ θα βελτιώσουν τη ζωή του ανθρώπου;

Κατάλογος Διδακτικών Εργαλείων Κατανόησης και 
Παραγωγής Λόγου 

Παράδειγμα



Οργανογράμματα για ανάπτυξη και οργάνωση ιδεών

Κατάλογος Διδακτικών Εργαλείων Κατανόησης και 
Παραγωγής Λόγου 

Παράδειγμα



Σημειώσεις Τ

Κατάλογος Διδακτικών Εργαλείων Κατανόησης και 
Παραγωγής Λόγου 

Παράδειγμα



Πλέγμα κειμένων

Κατάλογος Διδακτικών Εργαλείων Κατανόησης και 
Παραγωγής Λόγου 

Παράδειγμα



Βέννειο διάγραμμα

Κατάλογος Διδακτικών Εργαλείων Κατανόησης και 
Παραγωγής Λόγου 

Παράδειγμα



Jigsaw puzzle – Ομάδες ειδικών

Κατάλογος Διδακτικών Εργαλείων Κατανόησης και 
Παραγωγής Λόγου 

Παράδειγμα



Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Ελληνικών
Παράδειγμα

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα Διδακτέα





Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Ελληνικών
Παράδειγμα



Κείμενο-εαυτός:

π.χ., οικογενειακή σχέση με πρόσφυγες και

εισβολή 1974, σχετική επίσκεψη (π.χ.,

Πράσινη Γραμμή, Τύμβος της

Μακεδονίτισσας), συμμετοχή σε αντικατοχική

εκδήλωση/συναυλία.

Κείμενο-κείμενο/α:

π.χ., άλλα κείμενα σχολικού εγχειριδίου («Το

ημερολόγιο της Άννας Φρανκ», «Σπίτι μας

είναι η γη»), σχετικά λογοτεχνικά βιβλία,

χάρτες, ποιήματα, φωτογραφίες, ντοκιμαντέρ.

Κείμενο-κόσμος:

π.χ., Πρόσφυγες στον κόσμο, πώς βιώνεται η

προσφυγοποίηση σε άλλα κοινωνικο-

οικονομικά συγκείμενα, σε ποιες άλλες

περιπτώσεις οι άνθρωποι αναγκάζονται να

προσφυγοποιηθούν (π.χ., φτώχεια, φυσικές

καταστροφές).



Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Ελληνικών: Παράδειγμα





Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Ελληνικών: Παράδειγμα





 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ: Oι Δείκτες είναι έργο το οποίο εντάσσεται στην
αναδόμηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Εξ ορισμού, οι Δείκτες
«δείχνουν» τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα («για τον/τη
μαθητή/μαθήτρια») και τα αντίστοιχα διδακτέα («για τον/την
εκπαιδευτικό)».

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ= τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
= ο Σκοπός ή οι Σκοποί του μαθήματος για τη διδασκαλία συγκεκριμένου 
κειμένου ή θεματικής ενότητας.

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ= τα διδακτέα = τα απαραίτητα επιλεγμένα 
βήματα, στα οποία αναλύεται ο Σκοπός, για να επιτευχθεί = οι Στόχοι.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ



ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι Δείκτες Επιτυχίας και οι Δείκτες Επάρκειας μπορούν να δώσουν
στόχευση και συνοχή στην καθημερινή διδασκαλία. Επίσης, μπορεί
να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό στο:

α) «να προσδιορίσει τι επιδιώκει με τη διδασκαλία του» και

β) «να εντοπίσει τις αδυναμίες των μαθητών/τριών (διαμορφωτική-
τελική αξιολόγηση) και να σχεδιάσει στοχευμένες δράσεις για να
βοηθήσει τα παιδιά να επιτύχουν τα προσδοκώμενα μαθησιακά
αποτελέσματα».



Διδακτική πρόταση



«Παιχνίδια παιχνίδια παιχνίδια» [Βιβλίο Μαθητή, Ε΄ Δημοτικού, 
Τεύχος Β′, Ενότητα 11,  σ. 69 - 88]

• Γιατί θα επέλεγα αυτό το 
κείμενο;

• Πώς θα το αξιοποιούσα το 
κείμενο στοχευμένα;
 Ποιες/ποια τρεις/τρία 

δραστηριότητες/εργαλεία              
θα επέλεγα;

 Γιατί θα τις/τα επέλεγα;



 Οι Δείκτες Επιτυχίας και οι Δείκτες Επάρκειας Ελληνικών έχουν
αναπτυχθεί στη βάση του «τι θεωρείται σήμερα γλώσσα, ως
έννοια και ως γνωστικό αντικείμενο (γλωσσικό μάθημα)».

Πώς έχουν αναπτυχθεί οι Δείκτες Επιτυχίας και οι 
Δείκτες Επάρκειας  Ελληνικών:

Σήμερα, γλώσσα και γλωσσικό μάθημα 
είναι «γραμματική και ορθογραφία»  και 

«άλλα πολλά μαζί»…

Γλώσσα και γλωσσικό μάθημα έχουν πολλές διαστάσεις, 
τόσο στο επίπεδο της θεωρίας 

όσο και στο επίπεδο της διδακτικής πράξης.



Τοποθέτηση σε πλαίσιο 
(θεματικό, 

επικοινωνιακό, 
κοινωνικοπολιτισμικό)

Αξιολόγηση και 
κριτική κειμένου ως 
προς τη λειτουργία 
και το περιεχόμενό

Οργάνωση λόγου σε 
επίπεδο κειμένου, 
πρότασης, λέξης



Κατανόηση – Παραγωγή Γραπτού Λόγου

1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνικοπολιτισμικό)

Κατανόηση – Παραγωγή Γραπτού Λόγου

2. Αναγνωρίζουν τον τρόπο που ο λόγος οργανώνεται / Οργανώνουν τον λόγο σε 

επίπεδο κειμένου, πρότασης, λέξης

Κατανόηση – Παραγωγή Γραπτού Λόγου

3. Αξιολογούν και κρίνουν ένα κείμενο ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενό του



Διάλειμμα

(10:30-11:00)



Κείμενο Δεικτών - Μελέτη (Ομάδες ειδικών 1, 2, 3)

 Ποιοι δείκτες διατυπώνουν εμφάσεις που έχουμε εντοπίσει;

 Ποιοι δείκτες διευρύνουν την προσέγγισή μας στη διδασκαλία 
του μαθήματος;

 Ανακοινώσεις ομάδων στην ολομέλεια

(Ομάδες ειδικών - Άξονες 1, 2, 3)



Διδακτική πρόταση



Κατανόηση Γραπτού Λόγου

1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό)

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

1.4. Αρχίζουν να αξιοποιούν  στρατηγικές 

κατανόησης, για εξαγωγή συμπερασμάτων, 

σε σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζεται 

ένα θέμα

1.4.1.  Αιτιολογημένες προβλέψεις και εξαγωγή 

συμπερασμάτων, για το είδος, το περιεχόμενο 

και την οπτική του συγγραφέα, μέσα από 

σύνθεση πληροφοριών, με βάση στοιχεία 

όπως: εικόνα,  τίτλος, είδος κειμένου, 

συγγραφέας, σκοπός, επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο



Κατανόηση Γραπτού Λόγου

1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό)

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

1.4. Αρχίζουν να αξιοποιούν  στρατηγικές 

κατανόησης, για εξαγωγή συμπερασμάτων, 

σε σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζεται 

ένα θέμα

1.4.1.  Αιτιολογημένες προβλέψεις και εξαγωγή 

συμπερασμάτων, για το είδος, το περιεχόμενο 

και την οπτική του συγγραφέα, μέσα από 

σύνθεση πληροφοριών, με βάση στοιχεία 

όπως: εικόνα,  τίτλος, είδος κειμένου, 

συγγραφέας, σκοπός, επικοινωνιακό και 
κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο

«Μια φορά κι έναν καιρό 

σε ένα μακρινό τόπο 

ζούσαν δύο βασιλιάδες: ο  

Ένας και ο Άλλος.». 

Πνευματικά παιχνίδια



Κατανόηση Γραπτού Λόγου

1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό)

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

1.3. Συνδέουν κείμενα και τρόπους 

παρουσίασης ανθρώπων και πολιτισμών με 

ιστορικά, πολιτισμικά, κοινωνικά πλαίσια 

1.3.1. Σχέση κειμένου με συγκεκριμένη 

θεματολογία ή και προβληματισμό που 

αφορούν σε εμπειρίες ποικίλων κοινωνικών 

ομάδων: Πώς το παιχνίδι επηρεάζει τη ζωή 

και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων;



Κατανόηση Γραπτού Λόγου

1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό)

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

1.1. Συνθέτουν πληροφορίες που δηλώνονται 

ρητά ή και υπόρρητα στο κείμενο και τις 

παρουσιάζουν συνοπτικά,  ανάλογα με 

διαφορετικά σημεία έμφασης

1.1.1. Λέξεις, φράσεις, κλειδιά, προτάσεις που 

δηλώνουν ρητά  ή και υπόρρητα πληροφορίες (π.χ., 

θέμα, πρόβλημα, γνωρίσματα χαρακτήρων, εξέλιξη 

και  κατάληξη γεγονότων, δράση - συνέπεια, 

κίνητρα δραστών,  θέση, αντίθεση, επεξηγήσεις, 

τεκμήρια, σειρά - ιεραρχία δράσεων)

Μεγαλόφωνη ανάγνωση με Απευθείας Ανάγνωση-Σκέψη(CUT) 



Κατανόηση Γραπτού Λόγου

2. Αναγνωρίζουν τον τρόπο που οργανώνεται και λειτουργεί ο λόγος σε επίπεδο 

κειμένου, πρότασης, λέξης 

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

2.4.2.1. Κατανοούν τη λειτουργία γλωσσικών 

στοιχείων στην παρουσίαση του ρεαλιστικού ή 

και μυθοπλαστικού σε λογοτεχνικά και μη 

κείμενα

2.4.2.1.1.  Γλωσσικά στοιχεία: παρατατικός, 

αόριστος, ρήματα δράσης, χρονικοί 

επιρρηματικοί προσδιορισμοί, σύνταξη, 

λεξιλόγιο που δηλώνει πραγματικότητα, 

φαντασία 

Επιλεκτική ανάγνωση (Scanning) - Σημειώσεις



Κατανόηση Γραπτού Λόγου

1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό)

2. Αναγνωρίζουν τον τρόπο που οργανώνεται και λειτουργεί ο λόγος σε επίπεδο κειμένου, 

πρότασης, λέξης 

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

1.1. Συνθέτουν πληροφορίες που δηλώνονται ρητά ή και 

υπόρρητα στο κείμενο και τις παρουσιάζουν συνοπτικά,  

ανάλογα με διαφορετικά σημεία έμφασης

2.4.2.1. Κατανοούν τη λειτουργία γλωσσικών στοιχείων στην 

παρουσίαση του ρεαλιστικού ή και μυθοπλαστικού σε 

λογοτεχνικά και μη κείμενα

2.4.2.2. Κατανοούν τη συμβολή μη γλωσσικών στοιχείων 

στην παρουσίαση του ρεαλιστικού ή και μυθοπλαστικού σε 

λογοτεχνικά και μη κείμενα

2.4.2.3. Αναγνωρίζουν συμβάσεις που αφορούν στη δομή 

αφηγήσεων

1.1.1. Λέξεις, φράσεις, κλειδιά, προτάσεις που δηλώνουν 

ρητά  ή και υπόρρητα πληροφορίες (π.χ., θέμα, πρόβλημα, 

γνωρίσματα χαρακτήρων, εξέλιξη και  κατάληξη γεγονότων, 

δράση - συνέπεια, κίνητρα δραστών,  θέση, αντίθεση, 

επεξηγήσεις, τεκμήρια, σειρά - ιεραρχία δράσεων)

2.4.2.1.1.  Γλωσσικά στοιχεία: παρατατικός, αόριστος, ρήματα 

δράσης, χρονικοί επιρρηματικοί προσδιορισμοί, σύνταξη, 

λεξιλόγιο που δηλώνει πραγματικότητα, φαντασία 

2.4.2.2.1. Μη γλωσσικά στοιχεία: εικόνα, κινούμενη εικόνα 

2.4.2.3.1. Δομή κειμένου: Οργάνωση περιεχομένου, με βάση 

τη δημιουργία αφηγηματικής πλοκής και μετάδοση 

συγκεκριμένης οπτικής (τοποθέτηση, πρόβλημα, κορύφωση, 

λύση/κλείσιμο), δείκτες συνοχής (χρονικοί σύνδεσμοι, χρονικά 

επιρρήματα, χρονικές φράσεις και προτάσεις)





Κατανόηση Γραπτού Λόγου

1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό) 

3. Αξιολογούν και κρίνουν ένα κείμενο ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενό του 

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

1.3. Συνδέουν κείμενα και τρόπους παρουσίασης ανθρώπων 

και πολιτισμών με ιστορικά, πολιτισμικά, κοινωνικά πλαίσια 

3.1. Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα ενός κειμένου, 

συνδέοντάς  την  με την οπτική του συγγραφέα και τις 

πολλαπλές φωνές που πιθανόν να εμφανίζονται στο ίδιο 

κείμενο, ή και σε άλλα κείμενα 

3.2. Συνδέουν τον τρόπο που αναπαρίσταται ένα θέμα με τον 

τρόπο που επηρεάζονται συγκεκριμένα ακροατήρια 

1.3.1. Σχέση κειμένου με συγκεκριμένη θεματολογία ή και 

προβληματισμό που αφορούν σε εμπειρίες ποικίλων 

κοινωνικών ομάδων: Πώς το παιχνίδι επηρεάζει τη ζωή και 

τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων;

1.3.2. Πληροφορίες για το επικοινωνιακό και ευρύτερο 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο: Χώρος, χρόνος, προέλευση 

κειμένου

3.1.1.  Μέσα παρουσίασης περιεχομένου (γλώσσα, ύφος, 

οργάνωση κειμένου, εικόνες, πίνακες, διαγράμματα,  

μορφοποίηση) σε σχέση με την οπτική του συγγραφέα και τις 

πολλαπλές φωνές που πιθανό να εμφανίζονται εντός, ή και 

εκτός κειμένου, άμεσα ή έμμεσα 

3.2.1. Γλωσσικά και μη γλωσσικά στοιχεία (π.χ., λεξιλόγιο, 

παρομοιώσεις, μεταφορές, σχέδιο, απεικονίσεις, 

συμβολισμοί) που παρουσιάζουν ή αποσιωπούν εμπειρίες, 

σχέσεις, ταυτότητες ανθρώπων που ζουν σε διαφορετικές 

εποχές, πολιτισμούς, πλαίσια

• Κύκλος αξιολόγησης του κειμένου – Πολυεπίπεδες ερωτήσεις κατανόησης
• Διακειμενικές Συνδέσεις
• Γραμμή ενότητας - Διάψευση ή επαλήθευση αρχικής τοποθέτησης



Κατανόηση Γραπτού Λόγου

1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό) 

3. Αξιολογούν και κρίνουν ένα κείμενο ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενό του 

 Κύκλος αξιολόγησης του κειμένου – Πολυεπίπεδες ερωτήσεις κατανόησης
 Διακειμενικές Συνδέσεις
 Γραμμή ενότητας - Διάψευση ή επαλήθευση αρχικής τοποθέτησης



Κατανόηση Γραπτού Λόγου

3. Αξιολογούν και κρίνουν ένα κείμενο ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενό του

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

3.1. Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα ενός 

κειμένου, συνδέοντάς  την  με την οπτική του 

συγγραφέα και τις πολλαπλές φωνές που πιθανόν 

να εμφανίζονται στο ίδιο κείμενο, ή και σε άλλα 

κείμενα 

3.1.1.  Μέσα παρουσίασης περιεχομένου (γλώσσα, 

ύφος, οργάνωση κειμένου, εικόνες, πίνακες, 

διαγράμματα,  μορφοποίηση) σε σχέση με την 

οπτική του συγγραφέα και τις πολλαπλές φωνές που 

πιθανό να εμφανίζονται εντός, ή και εκτός κειμένου, 

άμεσα ή έμμεσα 



Παραγωγή Γραπτού Λόγου

1. Τοποθετούν το παραγόμενο κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό)

2. Οργανώνουν τον λόγο σε κείμενο

3. Αξιολογούν το παραχθέν κείμενο ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενό του

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

… …

«Στο σχολείο μας θα διεξαχθεί Ημερίδα για παιδιά και γονείς με θέμα «Ηλεκτρονικά παιχνίδια: Πηγή 

χαράς ή δυστυχίας;». Στην Ημερίδα θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τόσο στα υπόλοιπα παιδιά 

του σχολείου μας, όσο και στους γονείς μας τους προβληματισμούς, σκέψεις, ιδέες μας για το θέμα που 

μελετήσαμε στην τάξη. Θα έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε με το ακροατήριο κείμενά μας σε σχέση 

με το θέμα. Αντλώντας ιδέες, επιχειρήματα, λεξιλόγιο από τα κείμενα που μελετήσαμε, ετοιμάστε ένα από 

τα πιο κάτω: 

• Μία μικρή, φανταστική ιστορία η οποία να αναδεικνύει τη θετική ή την αρνητική πλευρά των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών

• Άρθρο (που θα δημοσιευθεί και στην εφημερίδα του σχολείου μας), που να αναπτύσσει τις 

ιδέες και τα επιχειρήματά σας για το θέμα και να περνά τα μηνύματά σας στους αναγνώστες.

Ποιοι Δείκτες εξυπηρετούνται με βάση το πιο κάτω σενάριο 
παραγωγής λόγου;



Παραγωγή Γραπτού Λόγου

1. Τοποθετούν το παραγόμενο κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό)

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

1.2. Καθορίζουν συγκεκριμένη ανάγκη για 

επικοινωνία και δράση 

1.2.2. Λόγοι, κίνητρα και επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 

παραγωγής κειμένου, σε σχέση με τον αποδέκτη 



Παραγωγή Γραπτού Λόγου

2. Οργανώνουν τον λόγο σε κείμενο

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

2.3.2. Αφηγούνται, αξιοποιώντας τον ρόλο του 

ρεαλιστικού ή και του μυθοπλαστικού στοιχείου σε 

κείμενα λογοτεχνικού και μη λογοτεχνικού λόγου

2.3.2.1. Αξιοποιούν γλωσσικά στοιχεία, για να 

αφηγηθούν, αναδεικνύοντας τον ρόλο του 

ρεαλιστικού ή και μυθοπλαστικού στοιχείου σε 

κείμενα λογοτεχνικού και μη λογοτεχνικού λόγου 

2.3.2.2. Αξιοποιούν μη γλωσσικά στοιχεία, για να 

αφηγηθούν, αναδεικνύοντας τον ρόλο του 

ρεαλιστικού ή και μυθοπλαστικού στοιχείου σε 

κείμενα λογοτεχνικού και μη λογοτεχνικού λόγου

2.3.2.3. Αξιοποιούν συμβάσεις που αφορούν στη 

δομή κειμένου, για να αφηγηθούν, αναδεικνύοντας 

τον ρόλο του ρεαλιστικού ή και μυθοπλαστικού 

στοιχείου σε κείμενα λογοτεχνικού και μη 

λογοτεχνικού λόγου  

2.3.2.1.1. Γλωσσικά στοιχεία: παρατατικός και 

αόριστος, ρήματα δράσης, επιρρηματικοί 

προσδιορισμοί (χρόνου, τόπου), σύνταξη, λεξιλόγιο 

που δηλώνει πραγματικότητα, φαντασία

2.3.2.2.1  Μη γλωσσικά στοιχεία: σχέδιο, χρώμα 

γραμμάτων, μέγεθος γραμμάτων, γραμματοσειρά

2.3.2.3.1. Δομή κειμένου: Οργάνωση περιεχομένου 

και παραγραφοποίηση, με βάση τη δημιουργία 

ενδιαφέρουσας αφηγηματικής πλοκής, 

συναισθηματικής φόρτισης και μετάδοση 

συγκεκριμένης οπτικής (εισαγωγή/τοποθέτηση, 

πρόβλημα, κορύφωση, λύση και επίλογος -

κλείσιμο), χρήση διαλόγου, ποικιλία δεικτών συνοχής 

(χρονικοί σύνδεσμοι και χρονικά επιρρήματα, 

χρονικές προτάσεις και φράσεις)



Παραγωγή Γραπτού Λόγου

3. Αξιολογούν το παραχθέν κείμενο ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενό του

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας

3.1. Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα κειμένου και τη 

διατύπωση της προσωπικής τους θέσης με βάση το 

θεματικό, επικοινωνιακό και συγκεκριμένο 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο

3.2. Μετασχηματίζουν το περιεχόμενο και μορφή ενός 

κειμένου, με βάση δοσμένα ή προσωπικά κριτήρια που 

εστιάζουν στη συνάφεια με επικοινωνιακό και 

κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο και την ανάδειξη της 

προσωπικής τους θέσης

3.1.1. Πραγμάτωση κειμένου, όπως: γλωσσικά και μη 

γλωσσικά στοιχεία, κειμενικές συμβάσεις, συνοχή (π.χ.,  

σύνδεσμοι, αντωνυμίες, συνώνυμα, επαναλήψεις), 

νοηματική συνέχεια (π.χ., σύνδεση μεταξύ τμημάτων του 

κειμένου, ανάλογα με το είδος και τη λειτουργία)3.1.2. 

Συνάφεια θέματος, σκοπού και αποδέκτη 

3.2.1. Βελτιώσεις περιεχομένου μέσω π.χ., πρόσθεσης, 

αφαίρεσης, αντικατάστασης, μετακίνησης, εναλλαγής 

γλωσσικών στοιχείων  πρότασης (π.χ., ουσιαστικών, 

επιθέτων, επιρρημάτων, συνδέσμων, δεικτών συνοχής) 

και προτάσεων κειμένου 

3.2.2. Βελτιώσεις μορφής μέσω, π.χ., πρόσθεσης, 

αφαίρεσης, αντικατάστασης, μετακίνησης, εναλλαγής μη 

γλωσσικών στοιχείων, ανάλογα και με το κειμενικό είδος 

3.2.3. Βελτιώσεις ύφους, μέσω, π.χ., ελέγχου για 

λειτουργικούς συνδυασμούς ύφους σε ένα κείμενο (π.χ., 

απλό, οικείο, ελεύθερο, εξομολογητικό, γλαφυρό, 

παραστατικό, ζωντανό,

δραματικό, διδακτικό, προτρεπτικό), ανάλογα με 

την οπτική γωνία (π.χ., εναλλαγές ύφους) 

3.2.4. Βελτίωση κειμένου,  με βάση καθορισμένα 

κριτήρια που αφορούν σε δομή, γλωσσικά και μη  

γλωσσικά στοιχεία του



Πλαίσιο ανάπτυξης Δεικτών

Η συγκεκριμένη θεώρηση 
για την ανάπτυξη των Δεικτών στα Ελληνικά 

έχει λάβει υπόψη
το συνεχές της γλωσσοδιδακτικής πραγματικότητας             

στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο, 
με πιο πρόσφατο «δεδομένο» το «συνδυαστικό μοντέλο» (βλ. 

«Κείμενο Πολιτικής» του 2013, με θέμα: 
H ∆ιδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

στο ∆ημόσιο Σχολείο).



Υπενθυμίζεται ότι:

Ως «συνδυαστική» ορίζεται εκείνη η διδασκαλία της

γλώσσας, στην οποία επιτυγχάνεται με

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ, η συλλειτουργία των πιo

πάνω σημείων (όχι με τρόπο σειριακό).

Διευκρινίζεται ότι:

«Συνδυαστική διδασκαλία»  σημαίνει…



ΓΛΩΣΣΑ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:

οι τρεις άξονες ανάπτυξής τους

Τοποθέτηση σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, 
κοινωνικοπολιτισμικό)

Οργάνωση λόγου σε επίπεδο κειμένου, πρότασης, 
λέξης

Αξιολόγηση και κριτική κειμένων ως προς το 
περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητά τους



 Πρακτικά μιλώντας, oι Δείκτες Ελληνικών μπορεί να
ενσωματωθούν στη γλωσσική διδασκαλία, μέσα από μια
ευέλικτη και συχνά αμφίδρομη «πορεία»:

Πορεία ενσωμάτωσης Δεικτών

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ-
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΟΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η «ΠΟΡΕΙΑ» ΑΥΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ! 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ…



ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2016-2017
(με αλφαβητική σειρά)

Μαγδαληνή Μιχαήλ

Μαρίνα Μιχαήλ

Ξένια Ξενοφώντος-Χατζημιτσή

Κωνσταντίνα Παγώνη

Σωτηρία Παπαγεωργίου

Μαρία Παπανδρέου

Σύλβια Πρωτοπαπά

Σπύρος Σοφοκλέους (Συντονιστής)

Μάριος Στυλιανού

Μαρίνα Φιλίππου

Χριστόδουλος Χριστοδούλου

Δρ Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, Σύνδεσμος ΠΛΕ για τα Ελληνικά και

Δρ Σταυρούλα Κοντοβούρκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα για τα Ελληνικά

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


