ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ 2019

Εξεταζόμενο αντικείμενο (Κωδικός): ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (310)
Ημερομηνία εξέτασης:
Ώρα εξέτασης:

22 Νοεμβρίου, 2019

15:30-18:30

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δημοτικής Εκπαίδευσης εξετάζονται μαζί.
Ο συνολικός εξεταζόμενος χρόνος και για τα δύο αντικείμενα
είναι (3) ώρες.

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 13 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 17 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: 50 ΜΟΝΑΔΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου.
2. Όλες οι απαντήσεις να γραφούν με μπλε μελάνι.
3. ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου των Ελληνικών να απαντηθούν στο
Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών. Για κάθε ερώτηση που απαντάτε να
δηλώνετε τον αριθμό της ερώτησης.
4. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 13 ερωτήσεις.
5. Στην εκφώνηση κάθε ερώτησης αναγράφεται ο αριθμός των μονάδων με τις οποίες
βαθμολογείται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Σε μια Δ’ τάξη, αφού ολοκληρώθηκε η ενότητα «Ένα ακόμη σκαλί» (Β.Μ., α’ τεύχος, σ.930), οι μαθητές/τριες ετοίμασαν κείμενα που περιγράφουν το σχολείο τους για να τα
στείλουν σε σχολεία της κυπριακής παροικίας με τα οποία συνεργάζονται. Μετά την
ολοκλήρωση της παραγωγής γραπτού λόγου, η εκπαιδευτικός κα Μάρκου έδωσε
στους/στις μαθητές/τριες ένα από τα παρακάτω έντυπα αυτοαξιολόγησης με στόχο τη
βελτιωτική αναδιαμόρφωση του αρχικού τους κειμένου.
Τέθηκαν τα εξής κριτήρια: περιεχόμενο, γραμματική, δομική οργάνωση κειμένου,
ορθογραφία, λεξιλόγιο καθώς και αισθητική παρουσίαση του κειμένου.
1.1 Επιλέξτε το έντυπο που ανταποκρίνεται στα προαναφερθέντα κριτήρια και
καταγράψτε τον αριθμό του εντύπου στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών
(π.χ. Έντυπο Α).
(Μονάδες 2)
Ξαναδιαβάζω το κείμενό μου και σημειώνω:
ΕΝΤΥΠΟ Α
1. Έγραψα μικρές προτάσεις;
2. Περιέγραψα ικανοποιητικά το σχολείο μου, ξεκινώντας από το γενικό και
συνεχίζοντας με το ειδικό μέρος;
3. Χρησιμοποίησα κατάλληλα επίθετα με σωστό τρόπο;
4. Έλεγξα την ορθογραφία μου;
5. Πρόσεξα την εμφάνιση του κειμένου μου;
ΕΝΤΥΠΟ Β
1. Ξεκίνησα τις προτάσεις μου με κεφαλαίο;
2. Χρησιμοποίησα τον κατάλληλο χρόνο;
3. Χρησιμοποίησα εκφραστικά μέσα;
4. Έψαξα στο λεξικό μου για την ορθογραφία δύσκολων λέξεων;
5. Το κείμενό μου είναι ευανάγνωστο;
ΕΝΤΥΠΟ Γ
1. Έκανα παραγράφους;
2. Περιέγραψα ικανοποιητικά το σχολείο μου, ξεκινώντας από το γενικό και
συνεχίζοντας με το ειδικό μέρος;
3. Χρησιμοποίησα κατάλληλα επίθετα με σωστό τρόπο;
4. Έλεγξα την ορθογραφία μου;
5. Πρόσεξα την εμφάνιση του κειμένου μου;
ΕΝΤΥΠΟ Δ
1. Οι προτάσεις μου έχουν νόημα;
2. Χρησιμοποίησα παραγράφους;
3. Περιέγραψα ικανοποιητικά το σχολείο μου, ξεκινώντας από το γενικό και
συνεχίζοντας με το ειδικό μέρος;
4. Έλεγξα την ορθογραφία μου;
5. Πρόσεξα την εμφάνιση του κειμένου μου;
1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.2 Η εκπαιδευτικός προγραμματίζει να χρησιμοποιήσει τα παρακάτω ερωτήματα για την
αξιολόγηση της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας των κειμένων των μαθητών/τριών.
τους..
1.

Έκανα τις απαραίτητες διορθώσεις;

2.

Θα αρέσει το κείμενό μου στους αναγνώστες;

3.

Όσα έγραψα είναι κατανοητά;

4.

Το κείμενό μου θα έχει ενδιαφέρον;

5.

Θα ήθελα να βελτιώσω κάτι ακόμη;

Χαρακτηρίστε τα ερωτήματα ως Κατάλληλα (Κ) ή Ακατάλληλα (Α) για αξιολόγηση
της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας των κειμένων (π.χ. 1 – Α ή 1 – Κ).
(Μονάδες 2.5)
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Ο κος Δημητρίου, εκπαιδευτικός της Στ’ τάξης, ζήτησε από τους/τις μαθητές/τριες να
συνδέσουν τις δύο παρακάτω προτάσεις μετατρέποντας τη μία από αυτές σε
δευτερεύουσα αναφορική πρόταση.
Ο Μάριος πήγε να διαμαρτυρηθεί στον κοινοτάρχη. Ο Μάριος είναι πρόεδρος του
μαθητικού συμβουλίου.
Τα παιδιά κατέγραψαν τις εξής προτάσεις:
Α. Ο Μάριος είναι πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου, ο οποίος πήγε να
διαμαρτυρηθεί στον κοινοτάρχη.
Β. Ο Μάριος πήγε να διαμαρτυρηθεί στον κοινοτάρχη, ο οποίος είναι πρόεδρος του
μαθητικού συμβουλίου.
Γ. Ο Μάριος, ο οποίος είναι πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου, πήγε να
διαμαρτυρηθεί στον κοινοτάρχη.
Δ. Ο Μάριος, ο πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου, πήγε να διαμαρτυρηθεί στον
κοινοτάρχη.
2.1 Καταγράψτε στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών ποια πρόταση είναι η ορθή.
(Μονάδα 1)
2.2 Αιτιολογήστε την απάντησή σας σε κείμενο μέγιστης έκτασης 20 λέξεων.
(Μονάδα 1)
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα κείμενο που έγραψε μια μαθήτρια Ε’ τάξης.

3.1 Χαρακτηρίστε τον τύπο του κειμένου.

(Μονάδες 2)

3.2 Αιτιολογήστε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας δυο παραδείγματα από το
κείμενο (Μέγιστη έκταση απάντησης 20 λέξεις).
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(Μονάδες 2)

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Η εκπαιδευτικός της Β’ τάξης κα Σωτηρίου αφηγήθηκε στα παιδιά τον μύθο του Αισώπου
«Η ευγνωμοσύνη του μικρού μυρμηγκιού» (Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ και Β’
τάξης, σ.100). Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της ετοίμασε τις παρακάτω ομάδες
ερωτήσεων για την κατανόηση του μύθου.
(Μονάδες 2)
Ιεραρχήστε στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών τις ομάδες ερωτήσεων με βάση
τον βαθμό δυσκολίας τους ξεκινώντας από την πιο εύκολη προς την πιο δύσκολη.

ΟΜΑΔΑ 1
Α. Ποιοι είναι οι ήρωες της ιστορίας;
Β. Πού εξελίσσεται η ιστορία;
Γ. Πώς το μυρμήγκι κατάφερε να σωθεί;
Δ. Πού βγήκε το μυρμήγκι όταν είδε τον κυνηγό;
Ε. Τελικά το περιστέρι σώθηκε ή όχι;
ΟΜΑΔΑ 2
Α. Τι ήταν αυτό που έδωσε δύναμη στο μυρμήγκι να τα βάλει με τον κυνηγό;
Β. Με ποια επίθετα θα χαρακτήριζες το μυρμήγκι;
Γ. Εσύ τι θα έκανες, αν ήσουν το μυρμήγκι;
Δ. Αν ένας φίλος σου χρειαζόταν βοήθεια, τι θα έκανες;
Ε. Γνωρίζεις κάποιον άλλο μύθο του Αισώπου με πρωταγωνιστή το μυρμήγκι;
ΟΜΑΔΑ 3
Α. Ποιοι είναι οι ήρωες της ιστορίας;
Β. Τι έκανε το μυρμήγκι για να σώσει το περιστέρι από τον κυνηγό;
Γ. Ποια σκηνή σού άρεσε περισσότερο και γιατί;
Δ. Γιατί το περιστέρι λυπήθηκε το μυρμήγκι;
Ε. Πώς εκφράστηκε η ευγνωμοσύνη του μυρμηγκιού;
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Στo πλαίσιο σχεδίου δράσης του σχολείου Χ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, η κα
Βασιλείου, εκπαιδευτικός της Ε’ τάξης, αποφάσισε μαζί με τους/τις μαθητές/τριες της τάξης
της να ασχοληθούν με σχετικά κείμενα.
5.1 Ποια από τις παρακάτω στοχοθεσίες θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται καλύτερα
στις επιδιώξεις του γλωσσικού μαθήματος;
Καταγράψτε

την

απάντησή

σας

στο

Τετράδιο

Απαντήσεων

δηλώνοντας την επιλογή σας (Στοχοθεσία Α ή Στοχοθεσία Β).

Ελληνικών
(Μονάδα 1)

Στοχοθεσία Α
Οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση:


να εντοπίσουν τους παράγοντες που ενισχύουν την υγιή συνύπαρξη όλων των
ατόμων και ομάδων



να αναγνωρίσουν τα ανθρωπιστικά ιδεώδη: αλληλεγγύη, αδελφοσύνη, σεβασμό
της ιδιαιτερότητας του άλλου

Στοχοθεσία Β
Οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση:


να συνδέσουν τα κείμενα με τη θεματολογία του ρατσισμού



να εντοπίσουν την οπτική του συγγραφέα για τον ρατσισμό και τον τρόπο που αυτή
προβάλλεται στα κείμενα

5.2 Αιτιολογήστε την επιλογή σας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών σε
κείμενο μέγιστης έκτασης 30 λέξεων.

(Μονάδες 2)
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Μια εκπαιδευτικός διδάσκει το κείμενο της Β΄ τάξης «Ο φτεροπόδαρος» (Β.Μ., α’ τεύχος,
σ. 37) με στόχο οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν τη λειτουργική χρήση της γλώσσας στον
συγκεκριμένο κειμενικό τύπο. Ο προγραμματισμός της εκπαιδευτικού περιλαμβάνει τους
παρακάτω δείκτες επάρκειας:
1.4.1 Επαναληπτική, σιωπηρή και μεγαλόφωνη ανάγνωση.
1.4.3 Σημειώσεις σε κείμενα: «υπογραμμίζω» κατά την ανάγνωση.
2.1.3 Λεξιλόγιο-Ορθογραφία. Εμπέδωση αλφαβητικού κώδικα.
2.2.1 Λογοτεχνικό κείμενο.
2.2.2 Κειμενικός τύπος: αφήγηση: ακούω, λέω, διαβάζω ιστορία.
2.2.3 Κειμενικό είδος: ποίημα.
6.1 Πιστεύετε ότι με τον προγραμματισμό της η εκπαιδευτικός θα επιτύχει τον
στόχο του μαθήματος; Καταγράψτε στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών την
απάντησή σας.

(Μονάδες 1)

6.2 Αιτιολογήστε την απάντησή σας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών σε
κείμενο μέγιστης έκτασης 30 λέξεων.

(Μονάδες 3)
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η κα Διονυσίου και οι μαθητές/τριες της Β’ τάξης επεξεργάστηκαν το εικονογραφημένο
παραμύθι «Οι δύο φίλοι» στο πλαίσιο της ενότητας «Φιλία». Στον παρακάτω Πίνακα
παρουσιάζονται σε τυχαία σειρά, επτά (7) δραστηριότητες στις οποίες ενεπλάκησαν οι
μαθητές/τριες.
Να σειροθετήσετε τις δραστηριότητες σε πορεία 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.
Διευκρινίζεται ότι υπάρχουν περισσότερες από μια πιθανές πορείες μαθήματος.
(Μονάδες 4)

1.

Γίνεται μεγαλόφωνη ανάγνωση από την εκπαιδευτικό, με στόχο την επαλήθευση ή
διάψευση των προβλέψεων.

2. Οι εικόνες τοποθετούνται στη γραμμή της αφήγησης από την ολομέλεια.
Κάθε ομάδα μαθητών/τριών αναλαμβάνει μια σκηνή της αφήγησης και γράφει μια
3. πρόταση που αποδίδει το κεντρικό νόημά της. Οι προτάσεις τοποθετούνται στις
αντίστοιχες εικόνες.
Η εκπαιδευτικός προβάλλει το εξώφυλλο και τον τίτλο του παραμυθιού «Οι δύο φίλοι»
4. και οι μαθητές/τριες εντοπίζουν τα βασικά στοιχεία του κειμένου που δηλώνονται ρητά
(ήρωες, συγγραφέας).
5.
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Οι μαθητές/τριες αναδιηγούνται το παραμύθι, αξιοποιώντας γλωσσικά στηρίγματα με
χρονικούς δείκτες που βρίσκονται αναρτημένοι στην τάξη.
Οι μαθητές/τριες καλούνται να μετασχηματίσουν την ιστορία, αλλάζοντας την πλοκή
ώστε στη νέα εκδοχή οι ήρωες να δρουν ως πραγματικοί φίλοι.
Η εκπαιδευτικός δίνει στις ομάδες τις εικόνες του παραμυθιού ανακατεμένες. Οι

7. μαθητές/τριες υποθέτουν την πλοκή του παραμυθιού και επιχειρούν να βάλουν τις
εικόνες στη σωστή χρονολογική σειρά.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Στο πλαίσιο θεματικής ενότητας για το Θέατρο Σκιών, με την οποία ασχολήθηκε ολόκληρη
η σχολική μονάδα, ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να μετασχηματίσουν ιστορίες από
ένα Θέατρο Σκιών που παρακολούθησαν.
Ιεραρχήστε τα είδη μετασχηματισμού, ξεκινώντας από αυτό που αφορά στη
μικρότερη τάξη και καταλήγοντας σε αυτό που αφορά στη μεγαλύτερη τάξη.
Οι μαθητές/τριες:
Α. ξαναγράφουν την ιστορία, προωθώντας τη θέση του Καραγκιόζη όπως θα
διατυπωνόταν στη σημερινή εποχή
Β. δημιουργούν διαφημιστικό υλικό για προώθηση της παράστασης Θεάτρου Σκιών που
θα φιλοξενήσουν στην ημερίδα θεάτρου του σχολείου τους
Γ. ξαναγράφουν την ιστορία προσθέτοντας έναν νέο ήρωα, υποστηρικτή του κακού
πρωταγωνιστή
Δ. μετατρέπουν την ιστορία σε εικόνες με λεζάντες
Καταγράψτε στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών την ιεράρχησή σας ξεκινώντας
από το γράμμα (Α, Β, Γ, Δ) που αντιστοιχεί στον μετασχηματισμό που αφορά στη
μικρότερη τάξη.

(Μονάδες 4)
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Η κα Θεοδώρου και οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Διατροφής ανέπτυξαν μια ενότητα για τη σχέση τηλεόρασης και διατροφής. Η
εκπαιδευτικός είχε ως σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες πώς οργανώνεται και
δομείται μια διαφήμιση. Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας επεξεργάστηκαν δυο
διαφημίσεις (βλέπε στην επόμενη σελίδα) από το σχολικό εγχειρίδιο της Στ΄ τάξης
(Β.Μ., α΄ τεύχος, σ.54).
9.1

Οι μαθητές/τριες έκαναν απλούς μετασχηματισμούς στις δύο διαφημίσεις με σκοπό

την κριτική εξέτασή τους.
Αναφέρετε τρεις (3) μετασχηματισμούς που ενδέχεται να έκαναν. Καταγράψτε την
απάντησή σας στο Τετράδιο Απαντήσεων Ελληνικών. (Μέγιστη έκταση απάντησης
20 λέξεις)
9.2

(Μονάδες 3)

Στο τέλος η κα Θεοδώρου και οι μαθητές/τριες δημιούργησαν δικές τους

διαφημίσεις.

Σύγκριναν

τις

διαφημίσεις

που

έφτιαξαν,

και

εντόπισαν

και

κατηγοριοποίησαν τα μέσα πειθούς με 3 τρόπους:
Α. Επίκληση στη λογική

Β. Επίκληση στο συναίσθημα

Γ. Επίκληση στην αυθεντία

Αντιστοιχίστε τους τρόπους (Α, Β, Γ) με τα παρακάτω μέσα πειθούς που
εντοπίστηκαν στις διαφημίσεις των παιδιών:
1. Ερευνητικά δεδομένα
2. Επίθετα που δημιουργούν θετική ή αρνητική στάση στον καταναλωτή
3. Απόψεις ενός ειδικού επιστήμονα
4. Δημιουργία ενοχών σε όποιον/όποια δεν αγοράσει το προϊόν
Καταγράψτε

την

απάντησή

σας

στο

(π.χ. Α-1 ή Α-2).

Τετράδιο

Απαντήσεων

Ελληνικών
(Μονάδες 2)
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Η εκπαιδευτικός της Α’ τάξης κα Ζαχαρίου κοιτάζοντας το δισέλιδο στο Βιβλίο Μαθητή
(σχολικό εγχειρίδιο σ.30-31) εκφράζει τις πιο κάτω ενστάσεις:
«Μα να δείχνει στα παιδιά γραμμένο το «σ» σαν να είναι 6 (έξι); Και τη λέξη
«σαλιγκάρι» πώς να την διαβάσουν τα παιδιά; Άσε που το ποίημα στο τέλος του
δισέλιδου ούτε να το διαβάσουν μπορούν ούτε έχει κάποιο νόημα για αυτά, αφού
δεν έμαθαν ακόμα να διαβάζουν…».
Καταγράψτε στο Τετράδιο Ελληνικών ένα (1) αντεπιχείρημα για καθεμιά από τις
τρεις (3) ενστάσεις που εξέφρασε η κα Ζαχαρίου, για να της εξηγήσετε πώς θα
μπορούσε να αξιοποιήσει εποικοδομητικά το εν λόγω δισέλιδο στη διδασκαλία της
πρώτης γραφής και ανάγνωσης. (Μέγιστη έκταση απάντησης 70 λέξεις)
(Μονάδες 3)
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11
11.1 Ιεραρχήστε τα παρακάτω κείμενα από τα σχολικά εγχειρίδια με βάση τον
βαθμό δυσκολίας τους από το πιο απλό στο πιο σύνθετο.
(Μονάδες 2)
Κείμενο 1

Κείμενο 2

11. 2

Κείμενο 3
12

11.2 Αιτιολογήστε την επιλογή σας για το πιο δύσκολο κείμενο με βάση τον άξονα
γλωσσικής διδασκαλίας: «Οργάνωση και λειτουργία του λόγου σε επίπεδο
κειμένου, πρότασης, λέξης», δίνοντας δυο επιχειρήματα για το κάθε επίπεδο
(κείμενο, πρόταση, λέξη). (Μέγιστη έκταση απάντησης 70 λέξεις)

(Μονάδες 3)

ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Σε μια Στ’ τάξη, οι μαθητές/τριες μελετούν την ενότητα «Ταξίδια, τόποι μεταφορικά μέσα».
Στο κείμενο «Τα ψάθινα καπέλα», το σχολικό εγχειρίδιο περιέχει τις πιο κάτω ασκήσεις :
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Αντιστοιχίστε την κάθε άσκηση με έναν (1) άξονα γλωσσικής διδασκαλίας:
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).
(Μονάδες 2.5)
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ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης και η εκπαιδευτικός τους ασχολούνται με τη μελέτη της
ενότητας με τίτλο: «Ήτανε μια φορά...», με σκοπό να έρθουν σε επαφή με την αφήγηση
φανταστικών και πραγματικών ιστοριών σχετικών με τα ταξίδια και στο τέλος να
δημιουργήσουν ένα δικό τους παραμύθι με διαφορετικές εκδοχές τέλους. Παρακάτω
παρουσιάζεται ο προγραμματισμός της εκπαιδευτικού.
13.1 Αντιστοιχίστε όλες τις δραστηριότητες με τον κατάλληλο δείκτη επάρκειας
από τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικού.
(πχ. Δραστηριότητα 1- Δείκτης 1.1.1.)
(Μονάδες 3)
Δείκτες Επιτυχίας
1.1. Εντοπίζουν άμεσες, έμμεσες και
υπόρρητες πληροφορίες γραπτών
κειμένων

2.5. Κατανοούν και αξιοποιούν τη
λειτουργία γλωσσικών στοιχείων στην
παρουσίαση του ρεαλιστικού ή και του
μυθοπλαστικού στοιχείου σε λογοτεχνικές
ή μη αφηγήσεις με έμφαση σε στοιχεία
προσωπικής θέσης
2.5.2. Αναγνωρίζουν και αξιοποιούν
σχηματική δομή αφηγήσεων

3.1. Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα
κειμένων και τη διατύπωση της
προσωπικής τους θέσης, με βάση το
θεματικό, επικοινωνιακό και το ευρύτερο
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο,
αιτιολογώντας επιλογές στη δομή και το
περιεχόμενό του

Δείκτες Επάρκειας
1.1.1.Διατύπωση πληροφοριών με γλωσσικές
επιλογές
1.1.2.Εντοπισμός πληροφοριών σε πολυτροπικά
στοιχεία κειμένων (πέρα από τη γλώσσα)
2.5.1.1. Εντοπισμός και αξιοποίηση γλωσσικών
στοιχείων: Χρόνοι ρημάτων, ποικιλία ρημάτων
δράσης, αισθήσεων, σκέψεων, συναισθημάτων,
κρίσης, θέσης για ήρωα, ή αφηγητή, μεταφορά και
υπερβολή για την έκφραση συναισθήματος
2.5.2.1. Λογοτεχνικής Αφήγησης: δημιουργία
ενδιαφέρουσας αφηγηματικής πλοκής,
παραστατικότητα και δημιουργία ατμόσφαιρας,
συναισθηματικής φόρτισης, προσωπικού ύφους

3.1.1. Αξιολόγηση στη βάση κριτηρίων:
- γλωσσικά στοιχεία,
- σχηματική δομή αφηγήσεων
- συνεκτικότητα κειμένου
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Τα παιδιά χωρίζουν το κείμενο σε παραγράφους και εντοπίζουν τα δομικά στοιχεία.
Αντιστοιχίζουν την κάθε παράγραφο με την αρχή, τη μέση και το τέλος της ιστορίας.

2. Τα παιδιά απαντούν στις ερωτήσεις:
α. Πώς αρχίζει η ιστορία;
β. Τι έγινε μόλις ο εγγονός μεγάλωσε;
γ. Πώς ήταν η ζωή στην Πόλη;
δ. Τι έγινε τελικά;

3. Τα παιδιά αναφέρουν τις μεταφορικές εκφράσεις, τις εντοπίζουν στο κείμενο, τις
αντικαθιστούν με άλλες φράσεις, και συζητούν το ρόλο τους στην αφήγηση.

4. Τα παιδιά κάνουν προβλέψεις σχετικά με το περιεχόμενο, τον χώρο, τον χρόνο και
τους ήρωες. Η δασκάλα διαβάζει μεγαλόφωνα και γίνεται επαλήθευση των προβλέψεων.

5. Τα παιδιά γράφουν αφηγηματικά κείμενα, τα διαβάζουν και τα διορθώνουν.

6. Τα παιδιά καταγράφουν τα ρήματα. Αντικαθιστούν τον χρόνο των ρημάτων και
εκτιμούν τη λειτουργία του ιστορικού ενεστώτα μέσα στην αφήγηση.
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13.2 Οι μαθητές/τριες προχώρησαν σε συνεξέταση του κειμένου «Τα ταξίδια του
παππού» με ένα άλλο κείμενο. Κατά τη συνεξέταση προέκυψε το παρακάτω
βέννειο διάγραμμα.

Τα ταξίδια του παππού μου

Χρήση ρημάτων
Αφήγηση
Εικόνα
Μεταφορικές φράσεις
Λογοτεχνικό κείμενο

Κείμενο 2

Φανταστικοί ήρωες
Θέμα τα ταξίδια
Χρήση επιθέτων
Χρήση ουσιαστικών

Ονοματικές φράσεις
Πληροφοριακό κείμενο
Αριθμοί και στατιστικά στοιχεία
Φωτογραφία
Αγγλικές λέξεις
Διαδικτυακό άρθρο

Αναφέρετε τέσσερα (4) στοιχεία της διδακτικής και της διδασκαλίας του γλωσσικού
μαθήματος που απασχόλησαν τους/τις μαθητές/τριες κατά τη συνεξέταση των δύο
κειμένων σύμφωνα με το βέννειο διάγραμμα που έχουν συμπληρώσει.
(Μέγιστη έκταση απάντησης 30 λέξεις)

(Μονάδες 4)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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