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Ημερομηνία εξέτασης: 9 Νοεμβρίου 2017
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δημοτικής Εκπαίδευσης εξετάζονται μαζί.
Ο συνολικός εξεταζόμενος χρόνος και για τα δύο αντικείμενα
είναι τρεις (3) ώρες (15:30 – 18:30).

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 16 ΣΕΛΙΔΕΣ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: 50 ΜΟΝΑΔΕΣ


ΟΛΕΣ οι απαντήσεις του εξεταστικού δοκιμίου των Ελληνικών να δοθούν στο
Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών. Για κάθε ερώτηση που απαντάτε, να
δηλώνετε τον αριθμό της ερώτησης.



Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου.



Στην εκφώνηση κάθε ερώτησης αναγράφεται ο αριθμός των μονάδων με τις
οποίες βαθμολογείται.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1:
Σε μια Γ’ τάξη, τα παιδιά επεξεργάζονται προσκλήσεις στο πλαίσιο θεματικής ενότητας
που αφορά την προετοιμασία της τελικής γιορτής του σχολείου. Έχουν τεθεί οι εξής
στόχοι ενότητας:
Τα παιδιά:
1. να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της πρόσκλησης ως κειμενικού είδους.
2. να εντοπίζουν τα βασικά στοιχεία δομής της πρόσκλησης.
3. να εξετάζουν κριτικά το ύφος διαφορετικών προσκλήσεων.
4. να εξετάζουν τον ρόλο των μέσων πειθούς σε προσκλήσεις.
5. να παράγουν πρόσκληση με βάση συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.
6. να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του κειμένου με βάση συγκεκριμένα
κριτήρια.
1.1 (Μονάδες 3):
Αντιστοιχίστε όλους τους πιο πάνω στόχους με τους άξονες της γλωσσικής
διδασκαλίας, όπως ορίζονται στους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας (βλ. πιο κάτω Α,
Β, Γ). Κάθε στόχος αντιστοιχεί σε ένα ΜΟΝΟ άξονα.
Άξονες Γλωσσικής Διδασκαλίας:
Α. Τοποθέτηση σε πλαίσιο (θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνιοπολιτισμικό)
Β. Οργάνωση του λόγου σε επίπεδο κειμένου, πρότασης, λέξης
Γ. Αξιολόγηση και κριτική κειμένων ως προς το περιεχόμενο και την
αποτελεσματικότητά τους
Καταγράψτε την απάντησή σας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών (π.χ. 1-Α
ή 1-Β ή 1-Γ).
1.2 (Μονάδες 3.5):
Στον πιο κάτω πίνακα, παρουσιάζονται σε τυχαία σειρά επτά (7) δραστηριότητες στις
οποίες ενεπλάκησαν τα παιδιά για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. Να
τις σειροθετήσετε σε πορεία μαθήματος. Διευκρινίζεται ότι υπάρχουν
περισσότερες από μία πιθανές πορείες μαθήματος.
Δώστε την απάντησή σας ως σειρά αριθμών στο Τετράδιο Απαντήσεων
Ελληνικών, ξεκινώντας από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην πρώτη
δραστηριότητα και τελειώνοντας με τον αριθμό που αντιστοιχεί στην τελευταία.
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Α/Α Δραστηριότητα
1. Η εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά πρόσθετες προσκλήσεις, από τις οποίες
απουσιάζουν μη γλωσσικά στοιχεία και μέσα πειθούς, για να τις κρίνουν.
2. Τα παιδιά διαβάζουν την πρόσκληση που ετοίμασαν, την αξιολογούν με τη
χρήση εντύπου αξιολόγησης και προβαίνουν σε βελτιώσεις.
3. Η εκπαιδευτικός δίνει προσκλήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μέσα πειθούς και
μη γλωσσικά στοιχεία. Ζητά από τα παιδιά να τις διαβάσουν και να τις κρίνουν.
4. Τα παιδιά εργάζονται ομαδικά στους υπολογιστές, για να δημιουργήσουν
προσκλήσεις για την τελική γιορτή του σχολείου.
5. Τα παιδιά συνοψίζουν βασικά σημεία για την παραγωγή προσκλήσεων και
προτείνουν κριτήρια αξιολόγησης για τα κείμενά τους.
6. Η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να επιχειρήσουν να συμπληρώσουν τα
στοιχεία που λείπουν από την πρόσκληση. Ακολούθως, τα παιδιά μελετούν
διαφορετικές προσκλήσεις, προβαίνουν σε ιδεοθύελλα και δημιουργούν
εννοιολογικό χάρτη με τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται να έχει μία
πρόσκληση.
7. Δίνεται στις ομάδες των παιδιών μία κομματιασμένη πρόσκληση (από την
οποία λείπουν βασικές πληροφορίες). Τους ζητείται να τη συναρμολογήσουν,
να τη διαβάσουν, να εντοπίσουν ποιος την έγραψε, σε ποιους απευθύνεται και
τι, κατά την άποψή τους, λείπει.
Αγαπημένη μου,
Σε προσκαλώ στο σπίτι μου σε πάρτι που οργανώνω για να γιορτάσω με
τους αγαπημένους μου φίλους μια ευτυχισμένη ημέρα!
Θα περάσουμε υπέροχα!
Με πολλή αγάπη

Η εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά αν ο/η παραλήπτης/τρια της πρόσκλησης
Δημητρίου
τελικάΜαρία
μπορεί
να πάει σε αυτό το πάρτι ή όχι και γιατί.
Με πολλή αγάπη Φρόσω Καραπατή

1.3 (Μονάδες 1.5):
Στον αναστοχασμό της, η εκπαιδευτικός διαπίστωσε ότι ένας από τους στόχους της
ενότητας δεν προσεγγίστηκε καθόλου. Εντοπίστε ποιος είναι αυτός ο στόχος.
Καταγράψτε την απάντησή σας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών,
σημειώνοντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στον στόχο αυτό (από τους στόχους
1-6 στη σελ. 2 του εξεταστικού δοκιμίου).
1.4 (Μονάδες 2):
Κατά τη διάρκεια της ομαδικής δημιουργίας της πρόσκλησης στον υπολογιστή, ένα
παιδί επέμενε ότι: «Η πρόσκληση είναι όπως το γράμμα». Με ποιον από τους τρόπους
που παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα (σελ. 4) θα μπορούσε η εκπαιδευτικός να
παρέμβει άμεσα για να βοηθήσει το παιδί να ξεπεράσει την παρανόησή του;
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Η εκπαιδευτικός θα μπορούσε:
Α. να δώσει προσκλήσεις στα παιδιά για να κοπούν σε τρία μέρη (αρχή-μέση-τέλος).
Β. να βοηθήσει τα παιδιά να αντιπαραβάλουν μία πρόσκληση με μία επιστολή.
Γ. να διδάξει τη δομή της επιστολής στο επόμενο μάθημα.
Δ. να δώσει στα παιδιά μία επιστολή για να τη διαβάσουν.
Καταγράψτε την απάντησή σας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών,
σημειώνοντας το γράμμα που αντιστοιχεί στην επιλογή σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (Μονάδες 4):
Με το σχέδιο δράσης του, το διδακτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Χ
επιδιώκει τη βελτίωση της ικανότητας των παιδιών στην κατανόηση του γραπτού
λόγου.
Χαρακτηρίστε καθεμιά από τις πιο κάτω ενέργειες ως Κατάλληλη (Κ) ή
Ακατάλληλη (Α) για την υλοποίηση του πιο πάνω στόχου, καταγράφοντας στο
Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών τον αριθμό της ενέργειας και τον
χαρακτηρισμό της (π.χ., 1-Κ ή 1-Α).
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ο/η εκπαιδευτικός:
1. παρουσιάζει στον πίνακα ένα ζητούμενο προς αναζήτηση κατά την ανάγνωση
του κειμένου.
2. δίνει στα παιδιά να συμπληρώσουν διάγραμμα με τίτλους παραγράφων ή με
κύρια σημεία του κειμένου.
3. βοηθά τα παιδιά να καταγράψουν δικές τους ερωτήσεις για νοηματική
επεξεργασία του κειμένου και να τις υποβάλουν στην ολομέλεια της τάξης.
4. παρέχει ατομική ανατροφοδότηση και στήριξη, ώστε τα παιδιά να διαβάζουν με
το κατάλληλο ύφος.
5. ζητά από τα παιδιά να επεξηγήσουν τη διαδικασία μέσω της οποίας οδηγήθηκαν
στις απαντήσεις τους.
6. ενθαρρύνει τα παιδιά να διασυνδέσουν το κείμενο με προσωπικές τους
εμπειρίες, με ένα άλλο κείμενο ή με ένα γεγονός της επικαιρότητας.
7. αναθέτει σε κάποια παιδιά να διαβάσουν μεγαλόφωνα το κείμενο και σχολιάζει
την αναγνωστική τους ευχέρεια.
8. παροτρύνει τα παιδιά να σημειώσουν τι τα δυσκόλεψε κατά την ανάγνωση του
κειμένου.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (Μονάδες 2):
Ο Παναγιώτης, μαθητής της Στ’ τάξης, κατά την αυτοδιόρθωση ενός γραπτού του
κειμένου, σημείωσε στο βιβλίο τα παρακάτω σύμβολα: + για όσες πληροφορίες ή
γλωσσικά στοιχεία έχει συμπεριλάβει στο κείμενό του και – για όσα δεν έχει
συμπεριλάβει.

Με ποιες ενέργειες μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να τον βοηθήσει να βελτιώσει το κείμενό
του;
Χαρακτηρίστε καθεμιά από τις ενέργειες που ακολουθούν ως Κατάλληλη (Κ) ή
Ακατάλληλη (Α), καταγράφοντας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών τον
αριθμό της ενέργειας και τον χαρακτηρισμό της (π.χ.1-Κ ή 1-Α).
Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί:
1. να του παράσχει εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και να τον ενθαρρύνει να
ξαναγράψει το κείμενο σε βελτιωμένη μορφή.
2. να συμπληρώσει τα αντίστοιχα σημεία πάνω στο κείμενο του μαθητή, για να
αντιληφθεί τα λάθη του.
3. να του ζητήσει να περιγράψει το αγαπημένο του πρόσωπο, γνωρίζοντας ότι το
παιδί έχει μεγαλύτερη ευχέρεια σε αυτό.
4. να εμπλέξει τα παιδιά σε ομαδική διόρθωση του κειμένου του μαθητή, για να
συζητήσουν πιθανούς τρόπους βελτίωσης.
5

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 (Μονάδες 3):
Ο κ. Ιγνατίου και τα παιδιά της Α΄ τάξης ανέπτυξαν την ενότητα «Ευχές», κατά την
οποία πραγματοποίησαν ποικίλες δραστηριότητες. Μερικές από αυτές
παρουσιάζονται πιο κάτω.
Χαρακτηρίστε καθεμιά από τις δραστηριότητες που ακολουθούν ως Κατάλληλη
(Κ) ή Ακατάλληλη (Α) για κριτική διερεύνηση των κειμένων, καταγράφοντας στο
Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών τον αριθμό της δραστηριότητας και τον
χαρακτηρισμό της (π.χ. 1-Κ ή 1-Α).
Τα παιδιά:
1. διαβάζουν μία ευχετήρια κάρτα και υπογραμμίζουν τη λέξη ή τις λέξεις που
δείχνουν ποιος την έγραψε και σε ποιον απευθύνεται.
2. συναρμολογούν τα κομμάτια μίας ευχής, ώστε να την οργανώσουν με τρόπο
που να αποδίδεται νόημα.
3. συζητούν στην ομάδα τους για να δηλώσουν τρεις περιστάσεις στις οποίες
δίνονται ευχές (προφορικά ή γραπτά).
4. διαβάζουν δυο διαφορετικές ευχετήριες κάρτες και συζητούν στην ομάδα τους
για να αποφασίσουν πότε χρησιμοποιείται η καθεμιά.
5. συγκρίνουν τα χρώματα και τα σχέδια σε ευχετήριες κάρτες που απευθύνονται
σε κορίτσια και σε κάρτες που απευθύνονται σε αγόρια.
6. εργάζονται στην ομάδα τους για να υπογραμμίσουν πώς ξεκινά η κάθε ευχή
που έχουν μπροστά τους και πώς τελειώνει.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5:
H κ. Γεωργίου και τα παιδιά της Δ’ τάξης επεξεργάστηκαν τον μύθο «Η ελιά δώρο της
Αθηνάς», από το κείμενο «Οι μύθοι και η ελιά» (Βιβλίο Μαθητή, σελ. 31, β’ τεύχος), το
οποίο παρουσιάζεται στο τέλος της ερώτησης (βλ. σελ. 9 του εξεταστικού δοκιμίου).
5.1 (Μονάδες 1):
Ποιος γραφικός οργανωτής πιστεύετε ότι είναι ο πιο κατάλληλος να αξιοποιηθεί για την
κατανόηση του μύθου «Η ελιά δώρο της Αθηνάς»;

Α.

Β.

Γ.

Δ.

Καταγράψτε την απάντησή σας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών,
δηλώνοντας το γράμμα που αντιστοιχεί στην επιλογή σας.
5.2 (Μονάδες 2):
Αξιοποιώντας τον μύθο «Η ελιά δώρο της Αθηνάς» και ένα κείμενο σχετικό με το νερό
που επεξεργάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα, τα παιδιά της τάξης χωρίστηκαν σε
δύο ομάδες. Η μία ανέλαβε να υποστηρίξει την αξία του νερού και η άλλη της ελιάς. Τα
παιδιά συζήτησαν και μετά κατέγραψαν τα επιχειρήματά τους. Η εκπαιδευτικός
παρατήρησε ότι πολλά παιδιά δεν αξιοποίησαν πληροφορίες από τα κείμενα στα
επιχειρήματά τους. Ποια ενέργεια, από όσες παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα,
θεωρείτε την πιο κατάλληλη για να βελτιώσουν τα κείμενά τους ως προς το
συγκεκριμένο σημείο;
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Τα παιδιά θα πρέπει:
Α. να διερευνήσουν κριτικά τα κείμενα που είναι σχετικά με το θέμα, ώστε να
εντοπίσουν την οπτική του συγγραφέα.
Β. να υπογραμμίσουν συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά και φράσεις στο κείμενο και να τις
χρησιμοποιήσουν στην αναδιατύπωση των επιχειρημάτων τους.
Γ. να κάνουν ετεροαξιολόγηση για να εντοπίσουν τυχόν δυνατά επιχειρήματα ή
επιχειρήματα που χρειάζονται ενίσχυση με κειμενικά στοιχεία.
Δ. να ανακαλέσουν τις σχετικά σταθερές συμβάσεις της επιχειρηματολογίας και να
δομήσουν επιχειρήματα, χρησιμοποιώντας διάφορους σημειωτικούς τρόπους.
Καταγράψτε την απάντησή σας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών,
δηλώνοντας το γράμμα που αντιστοιχεί στην επιλογή σας.
5.3 (Μονάδες 3):
Στη συνέχεια, οι ομάδες των παιδιών ετοίμασαν και παρουσίασαν διαλογική
αντιπαράθεση για να υποστηρίξουν τη χρησιμότητα της ελιάς και του νερού. Η
αντιπαράθεση οπτικογραφήθηκε (κατόπιν συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων) και τα
παιδιά παρακολούθησαν την οπτικογραφημένη αντιπαράθεση χωρίς ήχο. Τι μπορεί να
επιδίωκε η εκπαιδευτικός με την αφαίρεση του ήχου;
Καταγράψτε την απάντησή σας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών (μέγιστη
έκταση απάντησης: 30 λέξεις).
5.4 (Μονάδες 4):
Η μελέτη των συγκεκριμένων μύθων επεκτάθηκε σε θεματική ενότητα με την οποία
ασχολήθηκαν παιδιά από διαφορετικές τάξεις του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό,
ζητήθηκε από τα παιδιά να μετασχηματίσουν τον μύθο «Η ελιά δώρο της Αθηνάς».
Ιεραρχήστε τα είδη μετασχηματισμού, ξεκινώντας από αυτόν που αφορά τη μικρότερη
τάξη και καταλήγοντας σε αυτόν που αφορά τη μεγαλύτερη.
Τα παιδιά:
Α. μετατρέπουν τον μύθο σε κόμικς, αξιοποιώντας στοιχεία και από τις φωτογραφίες
αγγείων που ενσωματώνονται στο κείμενο του σχολικού εγχειριδίου.
Β. ξαναγράφουν τον μύθο, προσθέτοντας έναν υποστηρικτή του Ποσειδώνα.
Γ. δημιουργούν αφίσα για προώθηση της επιλογής του νερού ως καταλληλότερης στη
σύγχρονη εποχή.
Δ. ξαναγράφουν τον μύθο, προωθώντας τη θέση του Ποσειδώνα όπως θα
διατυπωνόταν στη σύγχρονη εποχή.
Καταγράψτε στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών την ιεράρχησή σας,
ξεκινώντας από το γράμμα (Α, Β, Γ, Δ) που αντιστοιχεί στον μετασχηματισμό
που αφορά σε μικρότερη τάξη.

8

9

ΕΡΩΤΗΣΗ 6:
6.1. (Μονάδες 2):
Πιο κάτω, παρουσιάζονται κείμενα αναφοράς, τα οποία κάποια παιδιά της Β΄ τάξης
δημιούργησαν με στόχο να πληροφορήσουν τους γονείς τους για το περιεχόμενο
θεατρικής παράστασης που παρακολούθησαν στο σχολείο. Σειροθετήστε τα κείμενα
των παιδιών (Α, Β, Γ, Δ), ξεκινώντας από αυτό που χρειάζεται μεγαλύτερη βελτίωση
με βάση κριτήρια που αφορούν το περιεχόμενο, τη γλωσσική δομή και το
επικοινωνιακό πλαίσιο.
Η απάντησή σας να δοθεί ως σειρά γραμμάτων στο Τετράδιο Απαντήσεων
Ελληνικών.
A

B

Γ

Δ
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6.2 (Μονάδες 2):
Πιο κάτω, παρουσιάζεται το κείμενο ενός πέμπτου παιδιού. Αναφέρετε δύο (2) σημεία,
στα οποία είναι πιθανό να επικεντρωθεί το παιδί, με τη στήριξη της εκπαιδευτικού, στην
αυτοδιόρθωση και επαναδιατύπωση του κειμένου του.
Να δοθεί σύντομη απάντηση στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών (μέγιστη
συνολική έκταση απάντησης: 30 λέξεις).

ΕΡΩΤΗΣΗ 7:
7.1 (Μονάδες 3):
Δύο εκπαιδευτικοί καταγράφουν διδακτικούς στόχους αξιοποιώντας το κείμενο «Δρόμο
παίρνω…δρόμο αφήνω!» (Βιβλίο Μαθητή, σελ. 68-69, β’ τεύχος), το οποίο
παρουσιάζεται στο τέλος της ερώτησης (βλ. σελ. 13-14 του εξεταστικού δοκιμίου). Ποια
στοχοθεσία από τις δύο που εμφανίζονται πιο κάτω θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται στις
επιδιώξεις του γλωσσικού μαθήματος;
Στοχοθεσία Α: Τα παιδιά να είναι σε θέση να:
 αναφέρουν περιστατικά ορθής ή λανθασμένης χρήσης του ποδηλάτου από την
καθημερινότητά τους.
 κυκλοφορούν με ασφάλεια στον δρόμο.
Στοχοθεσία Β: Τα παιδιά να είναι σε θέση να:
 ανιχνεύουν σχήματα λόγου που αποκαλύπτουν το πολιτισμικό υπόβαθρο της
συγγραφέως.
 συζητούν τη λειτουργία στοιχείων προφορικότητας στο συγκεκριμένο κείμενο.
Καταγράψτε την απάντησή σας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών,
δηλώνοντας την επιλογή σας (Στοχοθεσία Α ή Στοχοθεσία Β). Αιτιολογήστε την
επιλογή σας σε κείμενο μέγιστης έκτασης 20 λέξεων.
11

7.2 (Μονάδες 3):
Τα παιδιά επικεντρώνονται στο μέρος του κειμένου που αφορά τη σωστή κίνηση του
ποδηλάτη («Κίνηση Σωστή») και μετατρέπουν τα ρήματα από οριστική σε υποτακτική
και σε προστακτική έγκλιση. Ποιο από το πιο κάτω ερωτήματα ΔΕΝ εξυπηρετεί την
εξέταση της λειτουργικής χρήσης των εγκλίσεων σε οδηγίες;
Α. Σε ποιες περιστάσεις επικοινωνίας θα χρησιμοποιούσατε την κάθε έγκλιση;
Β. Πώς η αλλαγή των εγκλίσεων επηρεάζει το ύφος του κειμένου;
Γ. Πώς, ανάλογα με την έγκλιση, αλλάζει ο τρόπος που ασκεί την εξουσία της η
συγγραφέας μέσω του κειμένου;
Δ. Ποια η σχέση των εγκλίσεων με τους χρόνους των ρημάτων;
Καταγράψτε την απάντησή σας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών,
δηλώνοντας το γράμμα που αντιστοιχεί στην επιλογή σας.
7.3 (Μονάδες 3):
Διαβάζοντας το απόσπασμα «Ας πάει πίσω η ύλη…θα κερδίσουμε τον καιρό», ένα
παιδί ρωτά τι σημαίνει «πάει πίσω η ύλη». Η εκπαιδευτικός αξιοποιεί την απορία, για
να δημιουργήσει συνθήκες ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν πώς διαφορετικοί τρόποι
παρουσίασης ανθρώπων και πολιτισμών συνδέονται με ιστορικά, πολιτισμικά, και
κοινωνικά πλαίσια. Σε αυτό το πλαίσιο, ποια ενέργεια της εκπαιδευτικού ΔΕΝ θεωρείτε
κατάλληλη;
Α. Σύνδεση του αποσπάσματος με άλλες πληροφορίες από το κείμενο.
Β. Εξέταση του αποσπάσματος σε σχέση με τα κοινωνικά συμφραζόμενα.
Γ. Συζήτηση του ρόλου της μεταφοράς στη διαμόρφωση της οπτικής της συγγραφέως.
Δ. Εξέταση του σχολείου ως θεσμού σε παράλληλα κείμενα.
Καταγράψτε την απάντησή σας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών,
δηλώνοντας το γράμμα που αντιστοιχεί στην επιλογή σας.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8 (Μονάδες 3):
Στο πλαίσιο της ενασχόλησής τους με την ενότητα «Άνθρωποι και Μηχανές», τα παιδιά
μίας Γ’ τάξης κατασκεύασαν τρισδιάστατα ρομπότ. Εργάστηκαν σε ομάδες και καθεμιά
ετοίμασε προφορική παρουσίαση για να προωθήσει το ρομπότ της ως αντικείμενο που
θα τοποθετηθεί στο «Μουσείο Τεχνολογικών Επιτευγμάτων» της τάξης. Για σκοπούς
ετεροαξιολόγησης, τα παιδιά αξιοποιούν το πιο κάτω έντυπο.
Ποιο ένα (1) από τα κριτήρια που περιλαμβάνονται σε αυτό ΔΕΝ ανταποκρίνεται στο
πλαίσιο που διαγράφεται πιο πάνω;

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ
Να βάλετε √ για όσα ακούσατε από την παρουσίαση ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ
της κάθε ομάδας.
1
2
3
Η ομάδα χρησιμοποίησε:
Α. επίθετα για το χρώμα, το σχήμα, το υλικό
κατασκευής του ρομπότ;
B. ρήματα για το τι κάνει το ρομπότ;
Γ. οδηγίες για την κατασκευή ρομπότ;
Δ. επιχειρήματα για να μας πείσει για την αξία του
ρομπότ;
Ε. ελκυστική παρουσίαση (π.χ., με κατάλληλες
εικόνες, χρωμάτισμα φωνής, εκφράσεις προσώπου);

Καταγράψτε την απάντησή σας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών,
δηλώνοντας το γράμμα που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Στη συνέχεια,
αιτιολογήστε την απάντησή σας σε κείμενο μέγιστης έκτασης 50 λέξεων.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9 (Μονάδες 5):
Στο πλαίσιο της ενότητας «Ο άνθρωπος και το νερό», η κ. Κυριάκου και τα παιδιά της
Δ’ τάξης αποφάσισαν να ετοιμάσουν προφορικά κείμενα με οδηγίες και εισηγήσεις για
εξοικονόμηση νερού, τα οποία θα παρουσιάσουν σε μία εκδήλωση του Τμήματος
Υδάτων. Για την ανάπτυξη των παιδιών ως ομιλητών/τριών, η εκπαιδευτικός
διαφοροποιεί τη διδασκαλία της με δραστηριότητες που θα γίνονται σε πέντε (5)
σταθμούς. Ιεραρχήστε τις παρακάτω δραστηριότητες (Α-Ε) από την πιο απλή στην πιο
σύνθετη.
Α. Χρησιμοποιήστε εικόνες για να ετοιμάσετε μία προφορική παρουσίαση με οδηγίες
εξοικονόμησης του νερού στον σχολικό χώρο. Θα παρουσιάσετε την εργασία σας
στα παιδιά του σχολείου στη συγκέντρωση των μαθητών/τριών.
Β. Ηχογραφήστε σύντομες δηλώσεις, τις οποίες θα συνδυάσετε με εικόνες για να
δημιουργήσετε ενημερωτικό φιλμάκι, που θα περιλαμβάνει εισηγήσεις προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για εξοικονόμηση του νερού στην πόλη σας.
Γ. Υποδυθείτε ρόλους αξιοποιώντας εικόνες από τον φάκελο σας για να
αναπαραστήσετε μια συζήτηση με μέλη της οικογένειάς σας σχετικά με τρόπους
εξοικονόμησης νερού στο σπίτι.
Δ. Ετοιμάστε προφορική παρουσίαση, ώστε να προτείνετε στη Διευθύντρια του
σχολείου δράσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση του νερού στο σχολείο.
Ε. Ηχογραφήστε σύντομες δηλώσεις, τις οποίες θα συνδυάσετε με εικόνες, για να
δημιουργήσετε ενημερωτικό φιλμάκι με εισηγήσεις προς το Τμήμα Υδάτων για
εξοικονόμηση του νερού στην Κύπρο.

Η απάντησή σας να δοθεί ως σειρά γραμμάτων στο Τετράδιο Απαντήσεων
Ελληνικών, ξεκινώντας από το γράμμα που αντιστοιχεί στην πιο απλή
δραστηριότητα και τελειώνοντας με το γράμμα που αντιστοιχεί στην πιο
σύνθετη.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
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