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         Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας                                    

και Γραμματισμός:  
           Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια 



ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Aντί άλλης εισαγωγής: 

 
Ποιες είναι οι προσδοκίες σας  

από τη Δι-Ημερίδα; 
 

(Ιδεο-θύελλα) 
 

 
 

  
 
 
 
 

Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας                        
και Γραμματισμός: 

Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια 

ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ... 



Το προφίλ της Δι-Ημερίδας/1 

ΘΕΜΑ 

 Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός:                         
Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια (επίκειται σχετική ανακοίνωση ΥΠΠ-
«Κείμενο Πολιτικής για τη Γλώσσα) 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ «ΜΑΣ» 

 Παιδαγωγικοί σχεδιασμοί στις σχολικές τάξεις: 
 

• με στόχο την άριστη κατάκτηση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και τον 
γραμματισμό, σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις 
επικοινωνίας, 

• με την προοπτική ανάλυσης και κατανόησης του κοινωνικο-
οικονομικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ανάπτυξης 
γλωσσικών και μη γλωσσικών κειμένων (π.χ., εικόνων, συμβόλων, 
σχεδιαγραμμάτων) και την καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντί 
τους. 

 

 



Το προφίλ της Δι-Ημερίδας/2 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΜΟΡΦΗ - ΔΟΜΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ                          
ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ - 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
 

Ερωτήσεις-κλειδιά για τη συζήτηση: 
 

- Πώς διδάσκετε  γλώσσα; 
 
- Πώς διδάξατε γλώσσα την περσινή σχολική χρονιά;  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Εμπειρίες (διάφορων τύπων και επιπέδων) ως εθνογραφικά δεδομένα: 
 

 Δούλεψα με το σχολικό εγχειρίδιο και με υλικό που ετοίμαζα εγώ. 

 Δούλεψα με «θεματικές ενότητες κριτικού γραμματισμού». 

 Έκανα κάποιες ενότητες από το βιβλίο, έκανα και ενότητα για τη λογοτεχνία.  

 Αξιοποίησα και τεχνικές της Θεατρικής Αγωγής, ειδικά όταν δουλεύαμε με 
λογοτεχνικά κείμενα. 

 Έδωσα έμφαση στη διαθεματικότητα. 

 Στο μάθημα της Γλώσσας αξιοποίησα αρκετά τις ΤΠΕ. 

 Δεν καλύψαμε γραμμικά το βιβλίο. 

 Αντικατέστησα κάποιες από τις γλωσσικές ασκήσεις του βιβλίου.  

 Στήριξα με ποικίλους τρόπους τα παιδιά της τάξης μου, ομαδικά-ατομικά. 

 [...] 

 

 



 

 

 

 

Μερικά απλά και σημαντικά για τη συνέχεια: 
 

 Ο/η εκπαιδευτικός- σύγχρονος παιδαγωγός (εποικοδομητισμός, 
διαφοροποίηση της εργασίας στην τάξη, ομαδοσυνεργατικός / διερευνητικός / 
διαθεματικός τρόπος εργασίας, ανακαλυπτική μάθηση, μάθηση μέσω ενεργούς 
δράσης και συμμετοχής, αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας με προστιθέμενη αξία, σύνδεση της διδασκαλίας της γλώσσας με 
τη ζωή) 

 Το σχολικό γλωσσικό εγχειρίδιο (μέσο διδασκαλίας, δεν καταργείται-
αξιοποιείται ποικιλοτρόπως, ευέλικτα, δημιουργικά, διαφοροποιημένα...) 

 Τα πλαίσια διδασκαλίας της γλώσσας (σύγχρονα, μαθητοκεντρικά, 
προσαρμόσιμα, συνδυαστικά-υβριδικά, δίνουν επιλογές, δημιουργούν 
ευκαιρίες για κατάλληλα-αποτελεσματικά παιδαγωγικά ανοίγματα...) 

 Η γλώσσα ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο (στο επίπεδο της διδασκαλίας, 
Λογοτεχνία και Θεατρική αγωγή ενοποιούνται…)  

 [...] 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ                              
ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,                               

με σημείο αναφοράς 
 τη ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ!» (1.1.Γ):  

 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 

Ερώτηση-κλειδί για τη συζήτηση: 
Πώς θα διδάσκατε γλώσσα, με σημείο αναφοράς αυτήν 
τη διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου; 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 
 

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

Προ-εκτίμηση  και ανα-κάλυψη  

των δυνατοτήτων και των ορίων της διδακτικής ενότητας! 

 

(βλ.  Διδακτικό Πακέτο: BΔ, ΒΜ, ΤΕ ...) 

 
 

 

 

 

 

 



Απόψεις  (άλλων) ως εθνογραφικά δεδομένα: 
 Θα προσέγγιζα την ενότητα (κείμενα και ασκήσεις),  με βάση την επικοινωνιακή-

κειμενοκεντρική προσέγγιση. 

 Θα ακολουθούσα περίπου το Βιβλίο του Δασκάλου και θα έκανα και κείμενα και από το 
Ανθολόγιο. 

 Θα αξιοποιούσα κείμενα που μπορεί να συσχετιστούν μεταξύ τους. 

 Θα αξιοποιούσα και σχετικά κείμενα από το διαδίκτυο.  

 Κάποιες ασκήσεις θα τις προσπερνούσα ή θα τις διαφοροποιούσα. 

 Θα έδινα επιπρόσθετα φυλλάδια εργασίας με γλωσσικές ασκήσεις. 

 Θα διαβάζαμε  και  τις φωτογραφίες ως κείμενα. 

 Θα δουλεύαμε με βάση τους τέσσερις άξονες επεξεργασίας των κειμένων. 

 Θα αξιοποιούσα συμβάσεις της Θεατρικής Αγωγής. 

 Θα μελετούσα τις προοπτικές για «θεματική ενότητα κριτικού γραμματισμού». 

 Θα «έστηνα», μαζί με τα παιδιά της τάξης μου, ένα project. 

  [...] 

 

 



Οι δικές σας (μας) συγκεκριμένες απόψεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με αφορμή τις απόψεις που εκφράστηκαν,  

λίγα  και πάλι λόγια γύρω από το σχολικό γλωσσικό εγχειρίδιο : 
 

 Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι αξιοποίησής του: 

•  Όχι κατ’ ανάγκην σειριακά (από τεύχος σε τεύχος, από διδακτική ενότητα σε διδακτική 
ενότητα, από γραμματική άσκηση σε γραμματική άσκηση ή από σελίδα σε σελίδα). 

• Ευέλικτα,  πολυεπίπεδα, με διάφορες διαβαθμίσεις, όσον αφορά ένα σχέδιο 
μαθήματος, μία διδακτική ενότητα,  ένα σχέδιο εργασίας (project) ή μία θεματική 
ενότητα γραμματισμού. 

 Δεν είναι το μόνο διδακτικό μέσο : 

•  Κείμενο ή κείμενά του μπορεί να  συνδιδάσκονται με άλλα κείμενα( χρηστικά και 
λογοτεχνικά κείμενα, ψηφιακά, μη γλωσσικά... κατάλληλα για κάθε ηλικιακή ομάδα 
μαθητών, ως προς το περιεχόμενο, τους γλωσσικούς στόχους, την αισθητική και το 
βαθμό αναγνωσιμότητάς τους.  

• Κείμενα προστίθενται, αφαιρούνται, αντικαθίστανται..., για επίτευξη των στόχων της 
γλωσσικής  διδασκαλίας.  

• Ασκήσεις  (γραμματικές, ορθογραφικές, λεξιλογικές, ασκήσεις κατανόησης, ασκήσεις 
παραγωγής γραπτού λόγου) εμπλουτίζονται, αφαιρούνται, αντικαθίστανται και 
μετασχηματίζονται , ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους και τις υπό ανάπτυξη /  
προσδοκώμενες δεξιότητες των μαθητών, για κατανόηση, χρήση και παραγωγή ποικίλων 
κειμένων (πολυτροπικών και μη).  

• Το βιβλίο της Γραμματικής, καθώς και τα λεξικά της Κοινής Νεοελληνικής, 
χρησιμοποιούνται στην τάξη και στο σπίτι ως βιβλία αναφοράς 

• [...] 



 
 
 

 
 
 
 
 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,  με σημείο αναφοράς τη 
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ!» (1.1.Γ):  

 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 

Ερώτηση-κλειδί για τη συζήτηση: 
Πώς θα διδάσκατε γλώσσα, με σημείο αναφοράς αυτήν τη διδακτική 

ενότητα του σχολικού εγχειριδίου και σχετικό 
επιπρόσθετο/συμπληρωματικό υλικό;  

 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ (ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ) ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ                                

ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ  -ΟΧΙ κατ’ ανάγκην όλα τα κείμενα-  
(και ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ)! 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 
 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ – ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΑ  
Ποια η «ταυτότητά» τους; 

 
1. Ολλανδία: Όλα έτοιμα για τα σχολεία του ipad 
 

2. Το συγκλονιστικό σχολείο της γέφυρας  
 

3. Το σχολείο μας 
 

4. Σχολικές αίθουσες απ' όλο τον κόσμο 
 

5. ΟΗΕ: Συγκινητική ομιλία της δεκαεξάχρονης Μαλάλα που 
πυροβολήθηκε από τους Ταλιμπάν 

 



Οι δικές σας συγκεκριμένες απόψεις: 

 

 

 

 

 

 

 



Μοιραζόμαστε μαζί σας διδακτικές προτάσεις  

(όχι έτοιμες προς εφαρμογή διδακτικές λύσεις)! 

 

(περιλήψεις προτάσεων) 

 

 

 

 

 



εντοπισμός θεματικών αξόνων στην ενότητα και ανάπτυξη υπο-ενοτήτων με 
συμπληρωματικά κείμενα, αντιπαραβολή κειμένων σχολικού εγχειριδίου με 
άλλα, επεξεργασία κειμένων σε τέσσερις άξονες 





εντοπισμός θεματικών αξόνων - προβληματισμών, καταγραφή 
ερωτημάτων προς περαιτέρω διερεύνηση, αξιοποίηση 
συμπληρωματικών κειμένων, κριτική προσέγγιση κειμένων 



εντοπισμός λειτουργικής γραμματικής κειμένων που αναδεικνύει την οπτική  
συγγραφέα, ευκαιρίες για παραγωγή πλαισιωμένου γραπτού λόγου  - λόγου 
με νόημα 



αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων, αξιοποίηση Θεατρικής Αγωγής ως 
εργαλείου που αναδεικνύει διάφορες οπτικές ενός θέματος, πρόσθεση - 
αφαίρεση κειμένων και ασκήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν 





 
εντοπισμός θεματικών αξόνων με τα παιδιά και επιλογή θεματικού άξονα για 
περαιτέρω διερεύνηση, αξιοποίηση γλωσσικών επιλογών των κειμένων που 
αναδεικνύουν την οπτική του/της συγγραφέα – προκύπτουσα λειτουργική 
γραμματική, η οποία συσχετίζεται με τους γραμματικούς στόχους της ενότητας 
του σχολικού εγχειριδίου (π.χ., προτάσεις τύπου Υ-Ρ, το Υ – δράστης και η δράση 
του (πώς προβάλλεται με συγκεκριμένες ρηματικές επιλογές) 
 







 
συσχετισμός θεμάτων ενότητας και κειμένων με εμπειρίες παιδιών, 
αντιπαραβολή κειμένων με εμπειρίες παιδιών, αντιπαραβολή κειμένων 
με βάση το περιεχόμενο και την οπτική τους, κειμενικό είδος και 
κειμενικές συμβάσεις, «αυθεντικός γραπτός λόγος»  
 





 
αντιπαραβολή λογοτεχνικού κειμένου με πληροφοριακό κείμενο 
(τρόπος δόμησης και σχετικές συμβάσεις, προκαταρκτικές 
υποθέσεις, μέσω τίτλων, σε σχέση με το περιεχόμενο και την 
οπτική συγγραφέα, μέσα από  λεξικογραμματικές επιλογές) 
 







 
Με αφορμή κείμενα και δραστηριότητες του σχολικού 
εγχειριδίου, αναπτυσσόντονται θεματικές υπο-ενότητες, για 
διερεύνηση και ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι σε 
συγκεκριμένες πραγματικότητες. 
 
 



αξιοποίηση υλικού του σχολικού εγχειριδίου, φωτογραφιών και 
συμπληρωματικού διδακτικού υλικού προς την κατεύθυνση του οπτικού 
γραμματισμού 



ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ/1... 
 

  Με μία ευρεία θεώρηση για τη γλωσσική εκπαίδευση / την 
εκπαίδευση στον γραμματισμό. 

 Με τη σύνθεση σύγχρονων γλωσσοδιδακτικών προσεγγίσεων (και τη 
δημιουργία κατάλληλων συνδυαστικών πλαισίων διδασκαλίας της 
γλώσσας (ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τα βιώματα, τις 
εμπειρίες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών και της 
σχολικής τάξης, στο σύνολό της). 

 Διδάσκοντας στοχευμένα τη γλώσσα και για τη γλώσσα, με τρόπο 
δημιουργικό και επικοινωνιακά πλαισιωμένο (όχι με ρυθμιστικό ή 
μηχανικό τρόπο), αποφεύγοντας τη στείρα αποστήθιση και 
απομνημόνευση.  
 
 



ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ/2... 
 

  Με τη λειτουργική διασύνδεση των τριών προγραμμάτων σπουδών 
για τη γλώσσα, με τρόπους που να υπηρετούν και να αντανακλούν 
διακριτούς και κοινούς στόχους της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της 
Λογοτεχνίας και της Θεατρικής Αγωγής. 

 Με το σχολικό εγχειρίδιο ως ένα, όχι το μόνο, διδακτικό μέσο. 
 Με την υπεύθυνη επιλογή συμπληρωματικού διδακτικού υλικού, για 

την επίτευξη των γλωσσικών στόχων.  
 Με επαρκή συμβουλευτική υποστήριξη που δεν υπερφορτώνει τον 

εκπαιδευτικό με θεωρητικές γνώσεις ούτε λειτουργεί ως μονοδιάστατη 
καθοδήγηση, μέσω έτοιμων προς εφαρμογή διδακτικών προτάσεων. 

 Με επιμορφωτικές δράσεις που θεμελιώνονται στη διάδραση και στον 
αναστοχασμό.  

 



 
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ/3... 

 
 Με εσάς/εμάς διευκολυντές της  προσπάθειας των παιδιών για 

άριστη κατάκτηση της Κοινής Νεοελληνικής και ανάπτυξης του 
γραμματισμού τους.  

 Με τα παιδιά ως συνεργαζόμενα μέλη  της κοινότητας της τάξης, 
ερευνητές , δημιουργούς  και αυτόνομους μανθάνοντες, εντός και 
εκτός του σχολικού χώρου. 

 Μέσω της συνδυαστικής γλωσσικής διδασκαλίας, που περιλαμβάνει: 
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.  
 
 

 



 
 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ  
ΜΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, 

 προτείνοντας ένα σαφές όσο και διευρυμένο, στο 
σύνολό του, πλαίσιο, για τη διδασκαλία και μάθηση                                         
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και τον γραμματισμό. 

  
 

 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ  
και ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ! 


