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Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Β (2014-2015)

Χρονοδιάγραμμα - Πρόγραμμα

Εισαγωγή
Ως προς τη διαδικασία/α:



Εργαλεία επιμόρφωσης
Μέσα από τη διάδραση Εκπαιδευτικών - Οικείων ΕΔΕ - Μελών Ομάδας Εργασίας
Νέας Ελληνικής Γλώσσας Δημοτικής Εκπαίδευσης:

 Παρατήρηση διδασκαλίας σε αυθεντικά διδακτικά πλαίσια
 Αναστοχασμός - Συζήτηση γύρω από την παρατηρηθείσα διδασκαλία (ειδικά)
 Ενημέρωση - Συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της

γλώσσας (γενικά)

Σημεία εστίασης επιμόρφωσης
 Πώς το σχολικό γλωσσικό εγχειρίδιο μπορεί να αξιοποιείται στοχευμένα, μαζί

με άλλο κατάλληλο συμπληρωματικό ή και εναλλακτικό διδακτικό υλικό;
 Πώς μπορεί να αξιοποιούνται στο γλωσσικό μάθημα, στοχευμένα και   

αποτελεσματικά, ποικίλα διδακτικά εργαλεία κατανόησης (και παραγωγής)  
κειμένων;

Σκοπός επιμόρφωσης
Nα αναδειχθεί η «λογική» που διέπει τη συνδυαστική γλωσσική διδασκαλία, με
έμφαση (όχι κατ’ αποκλειστικότητα), στην αξιοποίηση εργαλείων κατανόησης
κειμένων, έχοντας ως παραμέτρους το περιεχόμενο, τη δομή και τη γλώσσα τους.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Β (2014-2015)

Εισαγωγή
Ως προς τη διαδικασία/β:



Περιορισμοί - Παραδοχές επιμόρφωσης

 Γλωσσική διδασκαλία σε αυθεντικά διδακτικά πλαίσια, με συγκεκριμένες
δυνατότητες και όρια

 Γλωσσοδιδακτικός προσανατολισμός παρατήρησης διδασκαλίας, με κριτήριο
την αξιοποίηση διδακτικών εργαλείων κατανόησης (και παραγωγής) κειμένων
 Σκόπιμη έμφαση στα διδακτικά εργαλεία κατανόησης κειμένων (ως προς το περιεχόμενο,

τη δομή και τη γλώσσα τους), για σκοπούς αναστοχασμού - συζήτησης

Μεθοδολογία - «Δεοντολογία» επιμόρφωσης

 Εστίαση παρατήρησης (αναστοχασμού / συζήτησης) στη διδασκαλία («όχι στον/στην
εκπαιδευτικό!»)

 Παρατήρηση για σκοπούς κατανόησης και περιγραφής της διδασκαλίας («όχι για
αξιολόγησή της!»)

 Εστίαση στην ειδική παιδαγωγική της γλωσσικής διδασκαλίας (οι όροι της γενικής
παιδαγωγικής της διδασκαλίας θεωρούνται αυτονόητη συνθήκη)

 Στοχευμένος αναστοχασμός και σχετική συζήτηση, με βάση τους στόχους της
διδασκαλίας, στο πλαίσιο του: «τι έγινε;», «τι δεν έγινε;», «τι θα μπορούσε εναλλακτικά να
γίνει;»…

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Β (2014-2015)

Εισαγωγή
Ως προς τη διαδικασία/β:



ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ...

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
«ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ»!

Αναστοχασμός - Συζήτηση γύρω από τη διδασκαλία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ



Ενημέρωση - Συζήτηση γύρω από θέματα 
που αφορούν στη διδασκαλία της γλώσσας /1 

Γλωσσοδιδακτικό πλαίσιο επιμόρφωσης



Ενημέρωση - Συζήτηση γύρω από θέματα 
που αφορούν στη διδασκαλία της γλώσσας /2 

Σημ.:

H συγκεκριμένη πρόταση πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΥΠ-ΔΔΕ - Εκπαιδευτικό 
Υλικό-Γλώσσα (http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/index.html).

Σε αυτήν περιλαμβάνεται και το υλικό που αξιοποιήθηκε 
κατά το «Διήμερο Εκπαιδευτικού 2014-2015», 

με θέμα «Διδακτικά εργαλεία για την κατανόηση κειμένων: H μαθησιακή αξία και δυναμική τους». 



Ενημέρωση - Συζήτηση γύρω από θέματα 
που αφορούν στη διδασκαλία της γλώσσας /3 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

 Περιλαμβάνει ενδεικτικά διδακτικά εργαλεία για την κατανόηση και
την παραγωγή προφορικών και γραπτών κειμένων.
 Αποσκοπεί στη διευκόλυνση του διδακτικού έργου και της

μαθησιακής διαδικασίας («να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί να
αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες και, παράλληλα, αυτοί/ες, να
βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες»).



Ενημέρωση - Συζήτηση γύρω από θέματα 
που αφορούν στη διδασκαλία της γλώσσας /4

«Διδακτικά εργαλεία» - Ένας λειτουργικός ορισμός

Ως «διδακτικά εργαλεία για το μάθημα της γλώσσας» ορίζονται, μέσα
από έναν σαφώς λειτουργικό ορισμό, «τα παιδαγωγικά τεχνάσματα
(στρατηγικές, πρακτικές, διαμεσολαβήσεις, παρεμβάσεις...) που ο/η
εκπαιδευτικός αξιοποιεί στοχευμένα και ευέλικτα στη διδασκαλία
του/της, για να εμπλέξει ενεργά τον/τη μαθητή/τρια στη διαδικασία της
γλωσσικής του/της μάθησης και της εκπαίδευσης στον γραμματισμό,
ευρύτερα». Πρόκειται για λειτουργικό ορισμό που καλύπτει σφαιρικά
την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.



Ενημέρωση - Συζήτηση γύρω από θέματα 
που αφορούν στη διδασκαλία της γλώσσας /5 

Διευκρινίσεις και παραδοχές για την πρόταση/1

 Οι δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου διαπλέκονται
λειτουργικά, κατά τη διδασκαλία. Δεν μπορεί να διαχωρίζονται
μεταξύ τους ή να λειτουργούν εντελώς αυτόνομα. Μέσω κάθε
διδακτικού εργαλείου, επομένως, οι συγκεκριμένες δεξιότητες
αναπτύσσονται παράλληλα. Για σαφώς τεχνητούς λόγους, όμως,
κατά την παρουσίαση της πρότασης, η προσοχή εστιάζεται
περισσότερο είτε στις δεξιότητες κατανόησης είτε στις δεξιότητες
παραγωγής.

 Η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων, με
σεβασμό προς το ενιαίο της γλωσσικής ανάπτυξης (και
διδασκαλίας) συνιστά βασική (αυτονόητη) διδακτική αρχή.



Ενημέρωση - Συζήτηση γύρω από θέματα 
που αφορούν στη διδασκαλία της γλώσσας /6 

Διευκρινίσεις και παραδοχές για την πρόταση/2

 Η αξιοποίηση κάθε διδακτικού εργαλείου έχει δυναμικό χαρακτήρα
και συναρτάται άμεσα με την περίσταση μάθησης. Για την
αξιοποίηση κάθε διδακτικού εργαλείου, δηλαδή, λαμβάνονται υπόψη
οι ήδη διαγνωσμένες, αλλά και οι συνεχώς προκύπτουσες διδακτικές
ανάγκες.

 Η επιλογή (και εφαρμογή) των διδακτικών εργαλείων δεν μπορεί να
είναι τυχαία. Στηρίζεται σε σαφή στοχοθεσία, έχει ξεκάθαρο
γλωσσοδιδακτικό προσανατολισμό και αποσκοπεί στην ανάπτυξη
των γλωσσικών δεξιοτήτων, σε διάφορες φάσεις της διδασκαλίας.

 Με τη συνδυαστική αξιοποίηση των διδακτικών εργαλείων μπορεί να
επιτευχθούν γλωσσικοί, κειμενικοί και κοινωνιοκεντρικοί-κριτικοί
στόχοι.

 Οι γλωσσικές δεξιότητες προσεγγίζονται πλαισιωμένα, έχοντας ως
βασική μονάδα διδασκαλίας τα κείμενα, όπως αναπτύσσονται σε
διάφορα συγκείμενα. Έτσι, πέρα από τη δυναμική διάστασή τους,
αποκτούν νόημα και αξία για τους/τις μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες,
καλούνται να διερευνήσουν:

- το περιεχόμενο ποικίλων κειμένων (π.χ., πληροφορίες,
συγκείμενο)

- τη δομή και την οργάνωσή τους (κειμενικές συμβάσεις)
- τους σημειωτικούς τρόπους, και κατ’ επέκταση τους σημειωτικούς

πόρους, με βάση τους οποίους αυτά δομούνται (π.χ., γλώσσα,
εικόνα κ.ο.κ.) και δομούν τα νοήματά τους.



Ενημέρωση - Συζήτηση γύρω από θέματα 
που αφορούν στη διδασκαλία της γλώσσας /7 



Ενημέρωση - Συζήτηση γύρω από θέματα 
που αφορούν στη διδασκαλία της γλώσσας /8 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
ΩΣ ΠΥΡΗΝΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΙΔΕΩΝ

ΙΔΕΕΣ...



Ενημέρωση - Συζήτηση γύρω από θέματα 
που αφορούν στη διδασκαλία της γλώσσας /9 

Δυνητική συνεισφορά των «πυρήνων διάχυσης ιδεών»/1

 Προκαταρκτική ενημέρωση, συζήτηση με τον/τη Διευθυντή/ντρια (ή και με
Διευθυντική Ομάδα) του σχολείου, έτσι ώστε να οργανωθούν σχετικές
ενδοσχολικές δράσεις.

 Μελέτη υλικού συγκεκριμένης επιμόρφωσης, αλλά και άλλου υλικού που έχει
αναρτηθεί στον ειδικό ιστοχώρο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Υ.Π.Π.) για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα.

 Πρώτη ενημερωτική συζήτηση στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίας προσωπικού, με
στόχο την ενημέρωση και τη μελέτη του υλικού, όσον αφορά (τη) συγκεκριμένη
επιμόρφωση, αλλά και άλλου υλικού που έχει αναρτηθεί στον ειδικό ιστοχώρο
του Υ.Π.Π. για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα.

 Δεύτερη ειδική συνεδρία προσωπικού, για σκοπούς συζήτησης και
αναστοχασμού, με βάση τη μελέτη του υλικού (με βάση ειδικά ή γενικά
κριτήρια).



Ενημέρωση - Συζήτηση γύρω από θέματα 
που αφορούν στη διδασκαλία της γλώσσας /10

Η δυνητική συνεισφορά των «πυρήνων διάχυσης ιδεών»/2

 Η τάξη σας μπορεί να αποτελέσει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ., για δύο
εβδομάδες), «επιμορφωτικό κέντρο» για το γλωσσικό μάθημα. Σε συνεργασία με
τον/τη Σύμβουλο Ελληνικών ή και τον/την ΕΔΕ του σχολείου, αναλαμβάνετε την
οργάνωση και τη διεξαγωγή σειράς δύο-τριών διδασκαλιών, που να αποτελούν ένα
«συνεχές»/ενότητα. Οι συμμετέχοντες/ουσες παρατηρούν τις διδασκαλίες αυτές και, με
την ολοκλήρωση καθεμίας, συμμετέχουν σε αναστοχαστική συζήτηση.

 Ακολούθως, σχηματίζονται «κύκλοι παρατήρησης διδασκαλιών σε σχολική βάση».
Δημιουργείται, δηλαδή, στο σχολείο σας μία ομάδα εκπαιδευτικών, που
αναλαμβάνουν, εκ περιτροπής, την οργάνωση και τη διεξαγωγή γλωσσικών
διδασκαλιών, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ., για έναν μήνα). Όλοι/ες οι
συμμετέχοντες/ουσες παρακολουθούν κάθε διδασκαλία, η οποία ακολουθείται από
αναστοχαστική συζήτηση. Την προσπάθεια συντονίζει ο/η εκπαιδευτικός «πυρήνας
διάχυσης», σε συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ντρια ή και ΕΔΕ. Τη διδασκαλία μπορεί
να παρατηρήσουν και εξωτερικοί παρατηρητές/τριες (ΕΔΕ, Διευθυντής/ντρια,
Σύμβουλοι Ελληνικών, Λειτουργοί Π.Ι., εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων, γονείς κ.λπ.).

 Γίνεται εκ νέου συζήτηση, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίας προσωπικού, για σκοπούς
αναστοχασμού, με βάση την εμπειρία από τις πιο πάνω δράσεις.

[…]



Ενημέρωση - Συζήτηση γύρω από θέματα 
που αφορούν στη διδασκαλία της γλώσσας /11 

Γενικά, η αναστοχαστικότητα και η διαλογικότητα

Α. Είναι εποικοδομητική, γιατί το γλωσσικό μάθημα χρειάζεται να σχετίζεται με το εκάστοτε
πλαίσιο διδασκαλίας και να βασίζεται σε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη κάποιες διαστάσεις του,
όπως:

 τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών (π.χ., ηλικία, γλωσσική επάρκεια, ενδιαφέροντα)
 το διδακτικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών της τάξης, του σχολείου (π.χ., στόχοι

διδασκαλίας, σχετική αυτονομία στον σχεδιασμό της διδακτικής πράξης)
 το κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου (π.χ., γεωγραφική θέση, αγροτικό ή αστικό

περιβάλλον)
[…]

Β. Είναι αναγκαία, γιατί είναι οι εκπαιδευτικοί που:

 καλούνται να μεταφέρουν τη γλωσσοδιδακτική θεωρία στην πράξη
 εφαρμόζουν και στηρίζουν «νέες ιδέες» και «καινοτομίες» στο γλωσσικό

μάθημα
 αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα και πιθανές θετικές προεκτάσεις κατά τη

μαθησιακή πράξη
 μπορούν να διαγνώσουν την επιτυχία ή την αποτυχία γλωσσοδιδακτικών

προτάσεων, προσεγγίσεων και πρακτικών, κατά την εφαρμογή τους
 αξιολογούν τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών/τριών τους.

[…]



ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ

Κοινός στόχος όλων μας

Η επιτυχής μετάβαση από τη γλωσσοδιδακτική θεωρία                                        
στη γλωσσοδιδακτική πράξη, μέσω της οργάνωσης και της ανάπτυξης 

μίας στοχευμένης και αποτελεσματικής 
γλωσσικής διδασκαλίας.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ...

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
«ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ»!



Ομάδα Εργασίας για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - ΔΕ

Eυχαριστούμε για την προσοχή
και τη συμμετοχή  σας!

(συμπλήρωση «Eντύπου ανατροφοδότησης»)

Επικοινωνία με Ομάδα Εργασίας 
για τη Διδασκαλία της  Νέας Ελληνικής Γλώσσας - ΔΕ:

Κεντρικό Τηλέφωνο:
22 402485

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:
dde-glossa@schools.ac.cy 
sofokleous.s@cyearn.pi.ac.cy
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