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Εισαγωγή



Διαπιστώσεις από τη σχολική χρονιά 2019-2020 

Εμπειρίες από 
κλείσιμο σχολείων, 

λόγω πανδημίας 

• Αδυναμία μαθητών/μαθητριών, για αυτόνομη ανάγνωση και
κατανόηση κειμένων

• Συνήθως, μεταξύ μαθητών/μαθητριών και κειμένου διαμεσολαβεί
ο/η εκπαιδευτικός στο σχολείο και ο γονέας/κηδεμόνας ή άλλος/η
στο σπίτι

• Τα προβλήματα κατανόησης κειμένων έχουν αρνητική επίδραση και
στα άλλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ., κατανόηση μαθηματικών
προβλημάτων), αλλά και στην κατ' οίκον εργασία

• Ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (για αισθητική απόλαυση), έναντι
της ανάγνωσης μη λογοτεχνικών κειμένων (για απόκτηση και χρήση
πληροφοριών)

• Ανάγνωση ψηφιακών/πολυτροπικών κειμένων

Εμπειρίες από την  
πιλοτική φάση 

PIRLS
(αναστοχασμός με 

διευθυντές/ 
διευθύντριες και 
εκπαιδευτικούς)

• Τα κείμενα της PIRLS είναι μεγαλύτερης έκτασης από αυτά των
σχολικών εγχειριδίων. Κρίθηκαν ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον

• Συνήθως, οι εκπαιδευτικοί προχωρούν στην αξιοποίηση κειμένων
με ερωταπαντήσεις κατανόησης περιεχομένου

• Ανάγκη για διδασκαλία δεξιοτήτων αυτόνομης ανάγνωσης
• Αδυναμία μαθητών/τριών να διαχειριστούν ένα δοκίμιο αξιολόγησης
• Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ελληνικών και το θεωρητικό πλαίσιο

PIRLS 2021 έχουν κοινό πλαίσιο αναφοράς



• Αποκωδικοποίηση

• Ευχέρεια

-Ταχύτητα/

αυτοματοποίηση

-Ορθότητα/ακρίβεια

-Εκφραστικότητα/ 
προσωδία

• Κατανόηση

Ανάγνωση:
Από την Αποκωδικοποίηση στην Κατανόηση



Κείμενα





Λογοτεχνικά  Κειμενικά Είδη



Μη Λογοτεχνικά Κειμενικά Είδη



Λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά πολυτροπικά κείμενα



Κατανόηση κειμένων στο σχολείο



Κατανόηση κειμένων στα σχολικά εγχειρίδια Ελληνικών



Κατανόηση κειμένων στα σχολικά εγχειρίδια Ελληνικών



«Ανάγνωση 

πάνω 

στις γραμμές»

Πληροφοριακές 
Ερωτήσεις 

(Literal)

.

«Ανάγνωση 

μέσα στις γραμμές»

Συμπερασματικές 
Ερωτήσεις

(Inferential)

.

«Ανάγνωση 

πέρα από τις 

γραμμές»

Αξιολογικές-
Κριτικές 

Ερωτήσεις 

(Evaluative-
Critical)

Πολυεπίπεδες Ερωτήσεις



Υποστηρικτικό υλικό Ελληνικών

Αυτονομία

Ενίσχυση



Θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο



Οργάνωση κειμένων (γραμματική, σύνταξη, λεξιλόγιο)



Αξιολόγηση και κριτική κειμένων



Κατανόηση κειμένων στα ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων



Νέο υποστηρικτικό υλικό Ελληνικών



Παράδειγμα

Νέο υποστηρικτικό υλικό Ελληνικών



Πρώτη Δραστηριότητα:
Γράψε τον τόπο και την οδό, όπου βρισκόταν το σπίτι της
Λουκίας.

Δεύτερη Δραστηριότητα:
Ποιοι βοήθησαν τη Λουκία να γλυτώσει από τη Δόνα
Τερηδόνα; Δικαιολόγησε την άποψή σου.

Τρίτη Δραστηριότητα:
«Την άλλη μέρα, η Δόνα Τερηδόνα έβαλε σε εφαρμογή το
σατανικό της σχέδιο». Γράψε ξανά τις πιο κάτω προτάσεις,
που έχουν σχέση με το σχέδιό της, στη χρονική σειρά,
σύμφωνα με το κείμενο:
- Η Δόνα Τερηδόνα άνοιξε ένα ζαχαροπλαστείο.
- Οι γορίλες άρπαξαν και φυλάκισαν τον κύριο Πολφό, τον
οδοντογιατρό.
- Η Δόνα Τερηδόνα πρόσφερε δωρεάν ζαχαρωτά στη
Λουκία.
- Κάθε μέρα, οι γορίλες έστελναν στο κελί της Λουκίας
εξαίσια ζαχαρωτά.
-Οι γορίλες άρπαξαν και κλείδωσαν τη Λουκία.

Τέταρτη Δραστηριότητα:
Βρες και γράψε τρία φανταστικά στοιχεία, που υπάρχουν
στο κείμενο.

Ερωτήσεις πάνω στις 
γραμμές

Ερωτήσεις με αιτιολόγηση

Σειροθέτηση γεγονότων-
Πλοκή αφήγησης

Λογοτεχνικός 
Γραμματισμός 

Ανάλυση Δραστηριοτήτων



Πέμπτη Δραστηριότητα:
Βρες, από το κείμενο, ποιοι έφαγαν την δεκαώροφη
γαμήλια τούρτα. Εξήγησε για ποιον λόγο το έκαναν αυτό.

Έκτη Δραστηριότητα:
Διάβασε ξανά το μυστικό μήνυμα που έστειλε ο
οδοντογιατρός Πολφός, στη Λουκία, στη σελίδα 125.
Φαντάσου ότι η Λουκία απάντησε, με δικό της μυστικό
μήνυμα, στον κύριο Πολφό. Τι να του έγραψε, άραγε;

Έβδομη Δραστηριότητα:
Γράψε ποιο είναι το μήνυμα αυτού του κειμένου, κατά την
άποψή σου.

Όγδοη Δραστηριότητα:
Ζωγράφισε πώς νομίζεις ότι φαινόταν το ζαχαροπλαστείο
της Δόνας Τερηδόνας, όταν κάποιος το έβλεπε από τον
δρόμο. Μην ξεχάσεις να ζωγραφίσεις στοιχεία, όπως είναι:
η πόρτα εισόδου, η βιτρίνα και η ταμπέλα του
ζαχαροπλαστείου.

Ένατη Δραστηριότητα:
Η Δόνα Τερηδόνα ζήτησε βοήθεια για τον τιμοκατάλογο του
ζαχαροπλαστείου της. Βοήθησέ την και «ετοίμασε» τον
τιμοκατάλογο, περιλαμβάνοντας στοιχεία που είναι
απαραίτητα.

Ερωτήσεις με αιτιολόγηση

Βασικό μήνυμα/ηθικό 
δίδαγμα

Δημιουργική εργασία για 
κατανόηση

Μετα-κείμενα
(κείμενα για το κείμενο)

Μετασχηματισμοί

Ανάλυση Δραστηριοτήτων



Νέο υποστηρικτικό υλικό Ελληνικών





Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού:
Αγώνας για το καλό

Γεωγραφία Δ' Δημοτικού:
Η Κύπρος στη Μεσόγειο Θάλασσα

Ιστορία Δ' Δημοτικού:
Ο άνθρωπος και η ιστορία του

Μαθηματικά  Δ' Δημοτικού:
Μέρος 2 

Κατανόηση κειμένων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα



Δεξιότητες Ανάγνωσης



Δεξιότητες ανάγνωσης





Επιχειρείται μια πρώτη, γρήγορη ανάγνωση του κειμένου, με σκοπό τον
εντοπισμό γενικών στοιχείων ή και του θέματος. Οι μαθητές/μαθήτριες
εξοικειώνονται με το θέμα και το περιεχόμενο του κειμένου, πριν να
εμβαθύνουν περισσότερο σε αυτό, μέσω και άλλων αναγνώσεων.

Πώς;

-Διαβάζω τον τίτλο.

-Διαβάζω υπότιτλους, λεζάντες.

-Διαβάζω την πρώτη και την τελευταία παράγραφο.

-Διαβάζω την αρχή κάθε παραγράφου.

-Διαβάζω, σε αφηγήσεις, τις εικόνες με τη σειρά.

Γρήγορη/Διαγώνια Ανάγνωση (Skimming)



Γρήγορη/Διαγώνια Ανάγνωση (Skimming)





Συνδέσεις

Κείμενο-εαυτός (text_to self): 

Σύνδεση μέρους ή ολόκληρου του κειμένου με τις προσωπικές εμπειρίες
(π.χ., οι δράσεις ενός ήρωα, το αποτέλεσμα ενός πειράματος).

Κείμενο-κείμενο/α (text to texts): 

Αναφορά σε ένα άλλο κείμενο ίδιου ή και διαφορετικού είδους και τύπου
που θυμίζει το κείμενο που διαβάζεται (π.χ., θέμα, τοποθεσία, πρόβλημα).

Κείμενο-κόσμος (text to world): 

Οι συνδέσεις αυτές είναι περισσότερο επαγωγικές, γιατί χρειάζεται να
γίνουν συσχετίσεις πέρα από το κείμενο.



-Ανάπτυξη «κώδικα», για σημειώσεις στο κείμενο κατά ή και μετά από την
ανάγνωση.

«βρήκα ένα σημείο κλειδί»  
«βρήκα κάτι ενδιαφέρον»   !

«έχω απορία»   ;
-Σημειώσεις στο κείμενο: «υπογραμμίζω», «κυκλώνω», «χρωματίζω»
κυρίως κατά, αλλά και πριν ή και μετά από την ανάγνωση.

-Σημειώσεις εντός και εκτός κειμένου για απάντηση σε συγκεκριμένο
προβληματισμό, με χρωματικό ή συμβολικό ή αριθμητικό υπόμνημα, το
οποίο προκαθορίζεται.

Σημειώσεις







Χρησιμοποιείται για εντοπισμό συγκεκριμένων στοιχείων του κειμένου,
που ζητούνται από τους/τις μαθητές/μαθήτριες, συνήθως μέσω
ερωτήσεων.

Πώς;

-Διαβάζω κάθε ερώτηση/άσκηση με προσοχή.

-Διαλέγω, από την ερώτηση/άσκηση, κάποιες λέξεις ή και φράσεις-κλειδιά,
για να με βοηθήσουν.

-Κάνω ξεχωριστή αναζήτηση, για κάθε διαφορετική άσκηση/ ερώτηση.

-Όταν βρω μια σχετική λέξη ή και φράση κλειδί, διαβάζω «λίγο πίσω» και
«λίγο μπροστά», για να δω πόσο σχετίζεται με αυτό που ψάχνω.

-Ξαναδιαβάζω την ερώτηση/άσκηση, για έλεγχο της απάντησης.

Εστιασμένη ανάγνωση (Scanning) 



Εισαγωγή/

Παρουσίαση

Επίδειξη/

Επεξήγηση

Εξάσκηση/

Εφαρμογή
Αξιολόγηση 

Χρήσης

Εκπαιδευτικός και 
Μαθητές/Μαθήτριες

Μαθητές/Μαθήτριες

Εκπαιδευτικός

Διδασκαλία δεξιοτήτων ανάγνωσης

(π.χ., Γρήγορη/Διαγώνια Ανάγνωση, Συνδέσεις, Σημειώσεις, Εστιασμένη Ανάγνωση) 



Η έρευνα PIRLS 2021



-Συντονισμός: International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA)

-Έναρξη προγράμματος: 2001 (Πρώτη, τότε, συμμετοχή της Κύπρου)

-Συχνότητα: Κάθε 5 χρόνια

-Πληθυσμός: μαθητές/μαθήτριες Δ΄ τάξης Δημοτικής Εκπαίδευσης

-Συμμετέχουσες χώρες: περισσότερες από 50 χώρες στον κύκλο PIRLS 2021

-Χρονοδιαγράμματα (για την Κύπρο): 

Πιλοτική εφαρμογή: Μάρτιος 2020 …

Κύριο Μέρος: Μάρτιος-Ιούνιος 2021

Κύρια Χαρακτηριστικά Έρευνας (PIRLS)



Γραμματισμός στην κατανόηση κειμένου είναι η ικανότητα να κατανοείς και να

χρησιμοποιείς τις γλωσσικές δομές, οι οποίες απαιτούνται από την κοινωνία ή και

θεωρούνται σημαντικές από το ίδιο το άτομο. Οι αναγνώστες/αναγνώστριες μπορούν

να δομήσουν νόημα από ποικίλα κείμενα. Διαβάζουν, με σκοπό να μάθουν καινούργια

πράγματα, για να συμμετέχουν στις κοινότητες αναγνωστών/μάθησης στο σχολείο,

αλλά και για ευχαρίστηση στην καθημερινή ζωή.

Πηγή: http://pirls2021.org/frameworks/home/reading-assessment-
framework/a-definition-of-reading-literacy/

Θεωρητικό Πλαίσιο PIRLS 2021



Γιατί PIRLS 2021

Ανατροφοδότηση

Αναστοχασμός

Σχεδιασμός

Αναλυτικά 
προγράμματα

Διδακτικό/
εκπαιδευτικό 

υλικό

Επιμόρφωση

Διδασκαλία

……..

……..

……..

Αξιολόγηση



Νέο υποστηρικτικό υλικό Ελληνικών



Σκοποί Ανάγνωσης 
PIRLS 2021

Λογοτεχνική εμπειρία 
λογοτεχνικά κείμενα (50%)

Απόκτηση και χρήση 
πληροφοριών        

μη 
λογοτεχνικά κείμενα  

(50%)



Παράδειγμα 1: Λογοτεχνική εμπειρία
(λογοτεχνικά κείμενα)



Παράδειγμα 2: Λογοτεχνική εμπειρία
(λογοτεχνικά κείμενα)



Παράδειγμα 1: Απόκτηση και χρήση πληροφοριών                                                     
(μη λογοτεχνικά κείμενα)



Παράδειγμα 2: Απόκτηση και χρήση πληροφοριών                                                     
(μη λογοτεχνικά κείμενα)



PIRLS



Βοήθειες για ανάγνωση 



Λογοτεχνική εμπειρία 

λογοτεχνικά κείμενα

Απόκτηση και χρήση 
πληροφοριών        

μη λογοτεχνικά κείμενα  

-Ανάγνωση για απόλαυση
-Βασίζονται σε ένα γενικό θέμα (π.χ.,
φιλία, φιλοπατρία)
-Στέλνουν ένα βασικό μήνυμα, ηθικό
δίδαγμα
-Δεν παρέχονται πάντοτε άμεσα οι
πληροφορίες/τα στοιχεία στον/στην
αναγνώστη/αναγνώστρια
-Δεν βασίζονται, συνήθως, σε πραγματικά
γεγονότα
-Χρησιμοποιούν διάφορα λογοτεχνικά
χαρακτηριστικά (π.χ., πρωτοπρόσωπη ή
τριτοπρόσωπη αφήγηση, διάλογο, πλοκή,
βουνό αφήγησης, φανταστικούς
χαρακτήρες, εικονογράφηση)

-Ανάγνωση για μάθηση
-Βασίζονται σε ένα ειδικό θέμα (π.χ., «οι
δεινόσαυροι», «ταξίδι στο φεγγάρι»)
-Παρέχουν πληροφορίες για κάτι ή
δείχνουν πώς γίνεται κάτι
-Συνήθως προσφέρονται άμεσα οι
πληροφορίες/ τα στοιχεία στον/στην
αναγνώστη/αναγνώστρια
-Βασίζονται, πάντοτε, σε πραγματικά
γεγονότα
-Χρησιμοποιούν ποικίλα στοιχεία δομής
και οργάνωσης (π.χ., φωτογραφίες,
εικόνες, γραφικές παραστάσεις,
διαγράμματα, χάρτες, πίνακες)

αφηγήσεις περιγραφές



Λογοτεχνική εμπειρία 
λογοτεχνικά κείμενα

Απόκτηση και χρήση 
πληροφοριών        

μη λογοτεχνικά κείμενα  

-Διαβάζω το κείμενο με τη σειρά
-Εντοπίζω τους χαρακτήρες, τον
χρόνο και τον τόπο
-Βρίσκω τη σειρά των γεγονότων
(πλοκή)
-Κάνω σκέψεις για τους χαρακτήρες
(τι κάνουν και τι σκέφτονται)
-Κατανοώ τις ιδέες, τα μηνύματα
-Χρησιμοποιώ και διαβάζω τις
εικόνες

-Μπορώ να διαβάσω με
διαφορετική σειρά
-Βρίσκω το θέμα και τα νοήματα
-Εντοπίζω σημεία-κλειδιά (τις
σημαντικότερες πληροφορίες)
-Διαβάζω τον τίτλο, την εισαγωγή
τους υπότιτλους, τις λεζάντες
-Μελετώ προσεχτικά όλα τα
στοιχεία δομής και οργάνωσης του
κειμένου (π.χ., φωτογραφίες,
χάρτες, πίνακες, διαγράμματα)

αφηγήσεις περιγραφές



Λογοτεχνική εμπειρία 

λογοτεχνικά κείμενα

Απόκτηση και χρήση 
πληροφοριών        

μη λογοτεχνικά κείμενα  

Γενικό Θέμα 
(σε μια ή δυο λέξεις):
βασικό μήνυμα, ηθικό 

δίδαγμα. 
Δεν αναφέρεται άμεσα 

στο κείμενο.  

Ειδικό Θέμα 
(σε μια ή δυο λέξεις):

πληροφορίες, νοήματα 
Συχνά αναφέρεται άμεσα 

στο κείμενο. 

Κεντρική ιδέα:
(σε μια πρόταση):

Σε τι αφορά περισσότερο η 
ιστορία; Τι φαίνεται να 

επαναλαμβάνουν οι λέξεις; 
Τι είναι πιο σημαντικό να 
θυμάμαι από το κείμενο; 
Ποια είναι η μεγάλη ιδέα; 

Κύριο νόημα: 
(σε μια πρόταση):

Ποιες είναι οι λέξεις-κλειδιά 
(επαναλαμβάνονται συχνά, 
bold, italics); Ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά και η δομή 
του κειμένου; Ποιο είναι το 
σημαντικότερο νόημα του 

κειμένου;



Υπευθυνότητα:

χαρακτήρες που 
μαθαίνουν να κάνουν το 

σωστό και να είναι 
υπεύθυνοι

Συνεργασία: 

χαρακτήρες που 
συνεργάζονται για να 

πετύχουν έναν στόχο ή να 
φέρουν εις πέρας μία 

αποστολή

Φιλία: 

χαρακτήρες που 
εμπιστεύονται ο ένας τον 

άλλο και είναι πιστοί ο 
ένας στον άλλο

Ειλικρίνεια: 

χαρακτήρες που 
καταλαβαίνουν ότι είναι 

καλύτερα να λέμε πάντοτε 
την αλήθεια

Συμπόνια:

χαρακτήρες που θέλουν 
να βοηθήσουν αυτούς

που υποφέρουν ή έχουν 
δυσκολίες

Θάρρος: 

γενναίοι χαρακτήρες που 
δεν φοβούνται και 

ρισκάρουν

Αποδοχή: 

χαρακτήρες που σέβονται 
και αποδέχονται τη 

διαφορετικότητα και τα 
πιστεύω των άλλων

Καλοσύνη:

φιλικοί χαρακτήρες που 
είναι γενναιόδωροι και 

ευγενικοί με τους άλλους

Επιμονή: 

χαρακτήρες που δεν τα 
παρατούν ποτέ, ακόμα 

και όταν αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες

Γενικό θέμα και χαρακτήρες λογοτεχνικών αφηγήσεων



«Εργαλείο» για  κεντρική ιδέα

λογοτεχνικών αφηγήσεων

Πώς άλλαξαν οι πράξεις και τα συναισθήματα των χαρακτήρων;

Τι έμαθαν/διδάχθηκαν οι χαρακτήρες;

Μετά από την ανάγνωση, απαντώ σε αυτές τις ερωτήσεις:

Ποιο είναι το πρόβλημα στην ιστορία; 

Τα συνδέω 
και 

γράφω 

μία 
πρόταση



«Εργαλείο» για κύριο νόημα

Μετά από την ανάγνωση, διαβάζω ξανά τα πιο κάτω:

Τα συνδέω 
και 

γράφω 

μία 
πρόταση



Εικόνες
Φωτογραφίες

Στοιχεία δομής και οργάνωσης μη λογοτεχνικών κειμένων/1

Εικόνες με λεζάνταΦωτογραφίες με λεζάντα



Στοιχεία δομής και οργάνωσης μη λογοτεχνικών κειμένων/2

Χάρτες
Ιστορικές γραμμές



Στοιχεία δομής και οργάνωσης μη λογοτεχνικών κειμένων/3

Διαγράμματα με ετικέτες
Ετικέτες

Γραφικές Παραστάσεις Πίνακες

Ετικέτες



Παράμετροι αξιολόγησης PIRLS



Εντοπισμός και 
ανάκληση ρητών 

πληροφοριών 
κειμένου (20%)

Εξαγωγή άμεσων 
συμπερασμάτων 

(30%)

Ερμηνεία και 
ενσωμάτωση ιδεών 
και πληροφοριών 

(30%)

Αξιολόγηση και 
κριτική για 

περιεχόμενο και 
κειμενικά στοιχεία 

(20%)



• Πληροφοριακό 
επίπεδο

• Εντοπισμός και 
ανάκληση ρητών 
πληροφοριών 
κειμένου 

Πάνω στις 
γραμμές

• Συμπερασματικό 
επίπεδο

• Εξαγωγή άμεσων 
συμπερασμάτων

• Ερμηνεία και 
ενσωμάτωση ιδεών 
και πληροφοριών

Μέσα στις 
γραμμές

• Αξιολογικό/Κριτικό 
Επίπεδο

• Αξιολόγηση και 
κριτική για 
περιεχόμενο και 
κειμενικά στοιχεία 

Πέρα από τις 
γραμμές

Παράμετροι αξιολόγησης PIRLS 2021- Πολυεπίπεδες Ερωτήσεις



Α. 
Εντοπισμός 

και ανάκληση 
ρητών 

πληροφοριών 
κειμένου 

Ανάκληση 
ειδικών ιδεών 
και νοημάτων

Εντοπισμός 
κεντρική ιδέας ή 
κύριου νοήματος 
(αν σημειώνεται 

ξεκάθαρα). 

Αναγνώριση 
ειδικών 

πληροφοριών 
σε εικόνα, 
διάγραμμα 

κ.λπ.

Αναγνώριση 
της πλοκής 
της ιστορίας

Διερεύνηση 
για ορισμούς 
λέξεων και 
φράσεων

Εντοπισμός 
πληροφοριών, 

που 
σχετίζονται με 

τον σκοπό 
ανάγνωσης

Παράμετροι αξιολόγησης 
PIRLS 2021



Β.

Εξαγωγή 
άμεσων 

συμπερασμάτων

Εξήγηση 
δράσεων 

χαρακτήρων 
μίας ιστορίας

Περιγραφή των 
σχέσεων 

μεταξύ ηρώων 
του κειμένου

Αναγνώριση 
γενικών 

διαπιστώσεων 
του κειμένου

Συμπέρασμα 
ότι το ένα 

γεγονός σε μία 
ιστορία 

προκαλεί ένα 
άλλο

Αναγνώριση 
σημείων στο 
κείμενο, που  

μπορεί να 
βοηθήσουν για 
συγκεκριμένο 

σκοπό

Παράμετροι αξιολόγησης 
PIRLS 2021



Γ.

Ερμηνεία και 
ενσωμάτωση 

ιδεών και 
πληροφοριών 

Διάκριση 
θέματος με 

κεντρική ιδέα ή 
κύριο νόημα 

κειμένου

Σύγκριση και 
αντιπαραβολή 
πληροφοριών 
του κειμένου ή 

και μεταξύ 
κειμένων

Εξέταση 
εναλλακτικών 
λύσεων στις 

ενέργειες των 
χαρακτήρων

Ερμηνεία 
στοιχείων του  
κειμένου στην 
πραγματική 

ζωή

Συμπέρασμα 
για το ύφος και 
τη διάθεση μίας 

ιστορίας

Παράμετροι αξιολόγησης 
PIRLS 2021



Δ.

Αξιολόγηση και 
κριτική για 

περιεχόμενο και 
κειμενικά 
στοιχεία 

Κρίσεις για 
αποτελεσματικό

τητα και 
σαφήνεια 

πληροφοριών

Πιθανότητα να 
συμβούν στην 

πραγματικότητα  
τα γεγονότα μίας 

ιστορίας

Πιθανότητα τα 
επιχειρήματα 
συγγραφέα να 

αλλάξει τι 
σκέφτονται και 

κάνουν οι 
άνθρωποι

Επίδραση 
γλωσσικών και  
πολυτροπικών 

στοιχείων

Εντοπισμός 
οπτικής και 

στερεοτύπων 
που 

προβάλλονται

Παράμετροι αξιολόγησης 
PIRLS 2021



Αντιστοίχιση Ερωτήσεων με Παραμέτρους 
Αξιολόγησης PIRLS

Παραδείγματα







Α. Εντοπισμός και ανάκληση ρητών πληροφοριών κειμένου



Α. Εντοπισμός και ανάκληση ρητών πληροφοριών κειμένου



Β. Εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων



Β. Εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων



Γ. Ερμηνεία και ενσωμάτωση ιδεών και πληροφοριών



Γ. Ερμηνεία και ενσωμάτωση ιδεών και πληροφοριών



Δ. Αξιολόγηση και κριτική για περιεχόμενο και κειμενικά στοιχεία 



Δ. Αξιολόγηση και κριτική για περιεχόμενο και κειμενικά στοιχεία 



Αναλυτικό Πρόγραμμα Ελληνικών και PIRLS 2021



Παράμετρος 
Αξιολόγησης PIRLS

Δείκτες Κατανόησης Γραπτού Λόγου
(Δ' Δημοτικού)

Α. Εντοπισμός και 
ανάκληση ρητών 
πληροφοριών κειμένου

1.1.1. Εντοπισμός πληροφοριών στο γλωσσικό μέρος κειμένων

1.1.2. Εντοπισμός πληροφοριών σε πολυτροπικά στοιχεία 

κειμένων (πέρα από τη γλώσσα)

1.1.3. Διάκριση πληροφοριών σε βασικές πληροφορίες και σε 

υποστηρικτικές πληροφορίες

Αναλυτικό Πρόγραμμα Ελληνικών και PIRLS 2021



Παράμετρος 
Αξιολόγησης PIRLS

Δείκτες Κατανόησης Γραπτού Λόγου
(Δ' Δημοτικού)

Β. Εξαγωγή άμεσων 
συμπερασμάτων

1.1.4. Σύνδεση των πληροφοριών του γλωσσικού μέρους με 

πολυτροπικά στοιχεία κειμένων και αντίστροφα

1.2.1. Συμπέρασμα για  το ποιο είναι το θέμα του κειμένου και ποια 

η σχέση του με τη συγκεκριμένη θεματολογία

1.2.2. Συμπέρασμα για το ποιος είναι ο πομπός

1.2.3.  Συμπέρασμα για το ποιος είναι ο σκοπός του πομπού

1.2.4. Συμπέρασμα της στάσης του πομπού, απέναντι στο θέμα του 

κειμένου

1.2.5.  Συμπέρασμα για το ποιος/οι είναι ο/οι αποδέκτης/ες του 

κειμένου

1.2.6. Συμπέρασμα για το ποιο είναι το συγκείμενο του κειμένου

Αναλυτικό Πρόγραμμα Ελληνικών και PIRLS 2021



Παράμετρος 
Αξιολόγησης PIRLS

Δείκτες Κατανόησης Γραπτού Λόγου
(Δ' Δημοτικού)

Γ. Ερμηνεία και 
ενσωμάτωση ιδεών 
και πληροφοριών

1.3.1. Ερμηνεία πληροφοριών για το κύριο νόημα (κεντρική ιδέα) 

1.3.2.  Ερμηνεία πληροφοριών για δευτερεύουσες ιδέες και 

δευτερεύοντα νοήματα

1.3.3.  Περιληπτική απόδοση του περιεχομένου του κειμένου

1.3.4. Συμπέρασμα/καθορισμός για το πώς επηρεάζει η κεντρική ιδέα 

τον/τους αποδέκτη/ες

Αναλυτικό Πρόγραμμα Ελληνικών και PIRLS 2021



Παράμετρος 
Αξιολόγησης PIRLS

Δείκτες Κατανόησης Γραπτού Λόγου
(Δ' Δημοτικού)

Δ. Αξιολόγηση και 
κριτική για 
περιεχόμενο και 
κειμενικά στοιχεία

3.1.1. Προτιμήσεις και σχετική τεκμηρίωση 

3.1.2. Αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα κειμένου σε σχέση με 

την οπτική του συγγραφέα

3.2.1. Ομοιότητες και διαφορές στοιχείων περιεχομένου σε 

διαφορετικά κείμενα 

3.2.3. Διαμορφώνουν προσωπικές θέσεις έναντι νοημάτων των 

κειμένων

3.2.4. Κρίνουν την οπτική γωνία που υιοθετεί ο/η συγγραφέας 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Ελληνικών και PIRLS 2021



http://ellid.schools.ac.cy/index.php/el/epimorfosi/imerides-seminaria-
synedria

http://ellid.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/ypost-oles-oi-taxeis

Ιστοσελίδα ΔΔΕ (http://ellid.schools.ac.cy/index.php/el/)



Ιστοσελίδα PIRLS (http://keea-pirls.pi.ac.cy/pirls/)



Ευχαριστούμε 

για την προσοχή σας!


