
Πρακτικές εισηγήσεις για το μάθημα των Ελληνικών,  
λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία 

(ΔΙΗΜ22.ΔΠ.ΓΛΩ.11) 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:

Δρ Σπύρος Σοφοκλέους-Ρέα Παπαγεωργίου
Λειτουργοί ΠΙ-Ομάδα Εργασίας Ελληνικών

ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: 

Δρ Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή
Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης



Σχολικές χρονιές 2019-2020 και 2020-2021

Διαπιστώσεις και εμπειρίες από κλείσιμο σχολείων, λόγω πανδημίας 

• Πιθανά μαθησιακά κενά, λόγω αποχής από τη δια ζώσης γλωσσική διδασκαλία. Ειδικά, σε ειδικές

κατηγορίες μαθητών/μαθητριών.

• Αδυναμία μαθητών/μαθητριών, για αυτόνομη μάθηση (π.χ., κατανόηση και παραγωγή κειμένων).

• Οι δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή κειμένων επιδρούν αρνητικά και στα άλλα γνωστικά

αντικείμενα (π.χ., κατανόηση μαθηματικών προβλημάτων), αλλά και στην κατ' οίκον εργασία.

• Συνήθως, μεταξύ μαθητών/μαθητριών και κειμένου διαμεσολαβεί ο/η εκπαιδευτικός στο σχολείο και ο

γονέας/κηδεμόνας ή άλλος/η στο σπίτι.

• Ανάγκη για ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (για αισθητική απόλαυση) και ανάγνωση μη

λογοτεχνικών κειμένων (για απόκτηση και χρήση πληροφοριών).

• Πλέον, αδήριτη η ανάγκη για αξιοποίηση, ανάγνωση και παραγωγή ψηφιακών/πολυτροπικών

κειμένων.

• Σημαντική και απαραίτητη η παιδαγωγική αυτονομία των εκπαιδευτικών, προς όφελος της

γλωσσικής μάθησης των μαθητών/μαθητριών.



Γραμματική Ε′ και Στ′ Δημοτικού  

http://archeia.moec.gov.cy/sd/283/e_st_grammatiki_vivlio_mathiti.pdf



Υλικό για όλες τις τάξεις

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



Κατάλογος Διδακτικών Εργαλείων 
Κατανόησης και Παραγωγής Λόγου

Αυτονομία

Ενίσχυση



Ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων

Παράδειγμα



Νέο Υποστηρικτικό Υλικό Ελληνικών

Παράδειγμα



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 

Ενδεικτική 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

Ενδεικτική Ανάλυση Δραστηριοτήτων



Forms: 

Λιοντάρι και Αγριόχοιρος

Το Δελφίνι Διασώστης

Περίπατος στο διάστημα

H Δόνα Τερηδόνα

To πορτοκάλι και μια ηλιαχτίδα

Το δέντρο που έδινε

Νέο Υποστηρικτικό Υλικό Ελληνικών

Quiz:

Το Μαργαριτάρι

Ανταρκτική: Η Χώρα των Πάγων



Νέο Υποστηρικτικό Υλικό Ελληνικών

http://archeia.moec.gov.cy/sd/678/menu_glossikis_mathisis.pdf



Νέο Υποστηρικτικό Υλικό Ελληνικών

http://archeia.moec.gov.cy/sd/678/20_idees_gia_keimena_sto_spitis.pdf





Υποστηρικτικό υλικό Ελληνικών Κείμενα-Δραστηριότητες

Σχολική Χρονιά 2020-2021

Σεπτέμβριος 2020



Νέο υποστηρικτικό υλικό Ελληνικών Κείμενα-Δραστηριότητες

Σχολική Χρονιά 2021-2022

Σεπτέμβριος 2021
http://ellid.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/didaktiko-yliko



-λειτουργικής χρήσης γλωσσικών στοιχείων και φαινομένων (γραμματικής,

σύνταξης, λεξιλογίου)

-αναγνώρισης και λειτουργικής αξιοποίησης κειμενικών τύπων και ποικίλων

κειμενικών ειδών,

-κατανόησης, δόμησης και κριτικής διερεύνησης κειμένων από ποικίλα

κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια.

Στη βάση του Αναλυτικού Προγράμματος Ελληνικών

Κείμενα-Δραστηριότητες

Σχολική Χρονιά 2021-2022

Προτείνεται συνδυαστική και ισόρροπη αξιοποίηση προσεγγίσεων (δομιστικές,
λειτουργικές, επικοινωνιακές, κειμενοκεντρικές, κριτικές), για την ανάπτυξη και
υλοποίηση στόχων:



Στη βάση του Αναλυτικού Προγράμματος Ελληνικών

Κείμενα-Δραστηριότητες

Σχολική Χρονιά 2021-2022

-Υιοθέτηση διευρυμένης εννοιολόγησης της γλώσσας (γλώσσα ως δομή,
λειτουργία, σύστημα ιδεών και αξιών).

-Η γλωσσική διδασκαλία οργανώνεται και αναπτύσσεται γύρω από την
κατανόηση και την παραγωγή λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών κειμένων, που
εντάσσονται στο πλαίσιο ενοτήτων, προσδίδοντας νόημα στους/στις
μαθητές/μαθήτριες για το πώς η γλώσσα ως δομή και λειτουργία προκύπτει από
και συμβάλλει στην αναπαράσταση της κοινωνικής πραγματικότητας.

-Η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής λόγου επιδιώκεται μέσα από
συλλειτουργούσες διαδικασίες δόμησης νοημάτων, για αντιπαραβολική θεμάτων,
οπτικών και παραδοχών, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες
των μαθητών/μαθητριών και την επικαιρότητα.





Ειδικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας, 

για τη σχολική χρονιά 2021-2022

Εγκύκλιος ΔΔΕ (1η Σεπτεμβρίου 2021):  https://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp12654a

Τάξεις Β ′- Στ ′

Όπως και για τη σχολική χρονιά 2020-2021, έτσι και για τη σχολική χρονιά 2021-2022
ετοιμάστηκε εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα και δραστηριότητες), για τη διδασκαλία των
Ελληνικών στους/στις μαθητές/μαθήτριες των τάξεων Β'- Στ', το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί
τόσο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς όσο και καθόλη τη διάρκειά της, για την επίτευξη
Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας (ΔΕΕ).

Το συγκεκριμένο υλικό έχει αναθεωρηθεί και εμπλουτιστεί και μπορεί να αξιοποιηθεί στο
πλαίσιο της παιδαγωγικής αυτονομίας του/της κάθε εκπαιδευτικού και των αναγκών κάθε
περίπτωσης (σε επίπεδο τάξης/τμήματος, ομάδας μαθητών/μαθητριών ή και σε ατομικό
επίπεδο (μαθητή/μαθήτριας). Πρόκειται για υλικό που βασίζεται στους ΔΕΕ των τάξεων Β΄ -
Στ΄, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να διευκολυνθούν στη στοχευμένη γλωσσική διδασκαλία και
μάθηση των μαθητών/μαθητριών τους.

http://ellid.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/didaktiko-yliko



Το ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ υλικό Κείμενα-Δραστηριότητες μπορεί να αξιοποιηθεί ευέλικτα, με

γνώμονα το τι χρειάζονται να διδαχθούν και να μάθουν οι μαθητές και οι μαθήτριες

κάθε τάξης, για να προχωρήσουν στο σύνηθες πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης.

Η αναδιαμόρφωση και η αναδιάταξη του υλικού, η επιλογή κειμένων και

δραστηριοτήτων, η αντικατάστασή του με άλλο κατάλληλο υλικό, συνοδευόμενο

από αντίστοιχες διδακτικές/μαθησιακές δραστηριότητες, εντάσσονται στο πλαίσιο

του γενικότερου ευέλικτου τρόπου αξιοποίησής του.

Σημειώνεται ότι η διαφοροποίηση της γλωσσικής διδασκαλίας στην τάξη και η

ανάπτυξη της δημιουργικότητας, σε όλα τα επίπεδα και μορφές της, μπορεί να

ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο το διδακτικό έργο και τα σύστοιχα με αυτό

μαθησιακά αποτελέσματα.

Ειδικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας, 

για τη σχολική χρονιά 2021-2022

Εγκύκλιος ΔΔΕ (1η Σεπτεμβρίου 2021):  



Νέο υποστηρικτικό υλικό Ελληνικών

Ομαλή Μετάβαση Από το 

Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

Ενδεικτικές Προτάσεις για τον/την 

Εκπαιδευτικό

Τάξη Α′

Για πρώτη φορά ετοιμάστηκε εκπαιδευτικό
υλικό για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Α′
τάξης, ώστε οι εκπαιδευτικοί να διδάξουν
στοχευμένα τους/τις μαθητές/μαθήτριές
τους, με τρόπους που να μπορεί να
αναπτυχθούν περαιτέρω οι γλωσσικές
δεξιότητές τους, στο πλαίσιο και της ομαλής
μετάβασής τους από τo Νηπιαγωγείο στην
Α′ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.



Το συγκεκριμένο υλικό περιλαμβάνει δραστηριότητες, που
συναρτώνται με το εξής πλαίσιο:

• Πρόκειται για ενδεικτικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να
αξιοποιηθούν υποστηρικτικά, ενισχυτικά, συμπληρωματικά, σε
σχέση με τις διδακτικές πρακτικές που θα αποφασίσει ο/η εκάστοτε
εκπαιδευτικός της Α΄ τάξης, για τις πρώτες μέρες.

• Αποτελούν γλωσσικές δραστηριότητες υποδοχής και
προσαρμογής των μαθητών/μαθητριών στην Α΄ τάξη, που
μπορούν να οργανωθούν στο μάθημα των Ελληνικών και είναι
εμπλουτισμένες με προαναγνωστικές και αναγνωστικές
δραστηριότητες φωνημικής-φωνολογικής ενημερότητας.

• Δημιουργούν μια γέφυρα ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο
στην Α΄ τάξη, δηλαδή από τον αναδυόμενο στον αναπτυσσόμενο
γραμματισμό.

• Αξιοποιούνται κείμενα τόσο από τα διδακτικά εγχειρίδια και τα
ανθολόγια της Α΄ τάξης Δημοτικού όσο και από παλαιότερα σχολικά
βιβλία. Μπορεί να αξιοποιηθούν και χρηστικά κείμενα από το
καθημερινό σχολικό και εξωσχολικό συγκείμενο των
μαθητών/μαθητριών.

• Αποσκοπούν στην καλλιέργεια κατανόησης και παραγωγής
προφορικού και γραπτού λόγου  και οι 4 Γλωσσικές Δεξιότητες!

• Είναι δραστηριότητες συμβατές με τους Δείκτες Επιτυχίας και
Επάρκειας της Α΄ Τάξης του Δημοτικού, αλλά και με τις
Επιδιώξεις Γλωσσικής Ανάπτυξης του ΑΠ του Νηπιαγωγείου.

• Περιλαμβάνονται παιγνιώδεις δραστηριότητες παρατήρησης,
σύγκρισης, ανάλυσης, σύνθεσης, κατηγοριοποίησης, διάκρισης κ.ά.

Θεματική: 
Σχολείο-Σχολική Ζωή



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ

ΡΟΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Περιλαμβάνονται δραστηριότητες που
διαπλέκονται μεταξύ τους, δηλαδή
δραστηριότητες:

- Υποδοχής στο Δημοτικό Σχολείο
- Γνωριμίας μεταξύ μαθητών/μαθητριών και

εκπαιδευτικού
- Γνωριμίας με τα γράμματα, τις συλλαβές,

τις λέξεις, τις προτάσεις, τα κείμενα
-Γνωριμίας, εξοικείωσης με τα διδακτικά
εγχειρίδια
- Φωνημικής-φωνολογικής ενημερότητας



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

Το παιδί καλωσορίζεται στο Δημοτικό 
Σχολείο, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται, 

συμμετέχοντας σε δραστηριότητες 
αναπτυσσόμενου γραμματισμού. 

γράμμα

λέξη

πρόταση

κείμενο

ΑΡΧΗ



Νέο Υποστηρικτικό Υλικό Ελληνικών Κείμενα-Δραστηριότητες

Σχολική Χρονιά 2021-2022

Σεπτέμβριος 2021

http://ellid.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/didaktiko-yliko



Θεματική: 
Ζώα (φάρμας-κατοικίδια)

- Πρώτη  Ανάγνωση και Πρώτη Γραφή

- Αναλυτικό Πρόγραμμα και Δείκτες Α΄ Δημοτικού

- Εισαγωγή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και Δείκτες Β΄ Δημοτικού

- Κείμενα Λογοτεχνικά και Μη Λογοτεχνικά (Χρηστικά)

- Ποικιλία κειμένων

- Διαβαθμισμένες δραστηριότητες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ



Θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο



Οργάνωση και λειτουργία λόγου σε επίπεδο κειμένου, πρότασης, λέξης



Αξιολόγηση κειμένων ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενό τους



Θεματική: 
Σχολείο - Σχολική Ζωή

- Αναλυτικό Πρόγραμμα και Δείκτες Β΄ Δημοτικού

- Εισαγωγή στο  Αναλυτικό Πρόγραμμα και Δείκτες Γ΄ Δημοτικού

- Κείμενα Λογοτεχνικά και Μη Λογοτεχνικά (Χρηστικά)

- Τέσσερις κειμενικοί τύποι και ποικιλία κειμενικών ειδών

- Διαβαθμισμένες δραστηριότητες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ



Θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο



Οργάνωση και λειτουργία λόγου σε επίπεδο κειμένου, πρότασης, λέξης



Αξιολόγηση κειμένων ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενό τους



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄



Νέο Υποστηρικτικό Υλικό Ελληνικών Κείμενα-Δραστηριότητες
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http://ellid.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/didaktiko-yliko



Πρώτη Ενότητα Δ′

Θεματική: 
Σχολείο - Σχολική Ζωή

- Αναλυτικό Πρόγραμμα και Δείκτες Γ΄ Δημοτικού

- Εισαγωγή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και Δείκτες Δ΄ Δημοτικού

-Κείμενα λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά 

-Τέσσερις κειμενικοί τύποι και ποικιλία κειμενικών ειδών

-Διαβαθμισμένες δραστηριότητες

-«Παραδοσιακή», λειτουργική, μετασχηματιστική γραμματική



Πρώτη Ενότητα Ε′

Θεματική: 
Περιβάλλον-Κλιματική Αλλαγή

- Αναλυτικό Πρόγραμμα και Δείκτες Δ΄ Δημοτικού

- Εισαγωγή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και Δείκτες Ε΄ Δημοτικού

-Κείμενα λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά 

- Τέσσερις κειμενικοί τύποι και ποικιλία κειμενικών ειδών

-Διαβαθμισμένες δραστηριότητες

-«Παραδοσιακή», λειτουργική, μετασχηματιστική γραμματική



Σχετικές Ενότητες Στ′

Τελευταία Ενότητα Ε′

Θεματική: Διάστημα-Τεχνολογία-Ρομπότ

- Αναλυτικό Πρόγραμμα και Δείκτες Ε΄ Δημοτικού

- Εισαγωγή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και Δείκτες Στ΄ Δημοτικού

-Κείμενα λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά 

-Τέσσερις κειμενικοί τύποι και ποικιλία κειμενικών ειδών

-Διαβαθμισμένες δραστηριότητες

-«Παραδοσιακή», λειτουργική, μετασχηματιστική γραμματική

Πρώτη Ενότητα Στ′



Θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο



Θεματικό, επικοινωνιακό, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο



Οργάνωση κειμένων (γραμματική, σύνταξη, λεξιλόγιο)



Οργάνωση κειμένων (γραμματική, σύνταξη, λεξιλόγιο)



Οργάνωση κειμένων (γραμματική, σύνταξη, λεξιλόγιο)



Αξιολόγηση και κριτική κειμένων



Αξιολόγηση και κριτική κειμένων





ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ στην τάξη Δ΄

Εκτύπωση, αξιοποίηση τετραδίων, προβολή
στον πίνακα, αξιοποίηση ΤΠΕ …



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ στην τάξη Ε΄



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ στην τάξη Στ΄



Στήριξη παιδιών που έχουν διαγνωσθεί ότι έχουν αυξημένες 
πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Εγκύκλιος ΔΔΕ (2 Σεπτεμβρίου 2021):  https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp12660



Πρακτικές Στήριξης στα Ελληνικά 
παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Εγκύκλιος ΔΔΕ (2 Σεπτεμβρίου 2021):  https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp12660

 Πρακτικές- Συνοπτικό Κείμενο: 
http://archeia.moec.gov.cy/sd/678/praktikes_stirixis_gia_leitourgiko_analfavitismo_glossa.pdf

 Παρουσιάσεις Ομάδας Εργασίας Ελληνικών

Παρουσίαση 1
Παρουσίαση 2

 Κατάλογος Εργαλείων Κατανόησης και Παραγωγής Λόγου
http://archeia.moec.gov.cy/sd/678/katalogos_ergaleion_katanoisis_paragogis_graptou_logou.pdf

 Διδακτικά Εργαλεία για Λεξιλόγιο
Παρουσίαση

 Βιβλίο Γραμματικής  Ε′ και Στ′ Δημοτικού

http://archeia.moec.gov.cy/sd/283/e_st_grammatiki_vivlio_mathiti.pdf

 Δραστηριότητες για κείμενα Ανθολογίων
http://archeia.moec.gov.cy/sd/678/diavazontas_logotechnia.pdf

 Ανάγνωση και Γραφή στην Πρώτη Δημοτικού: Θεωρία και Πράξη 
Βιβλίο Αναφοράς για τον/την εκπαιδευτικό



Πρακτικές Στήριξης στα Ελληνικά 
παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Εγκύκλιος ΔΔΕ (2 Σεπτεμβρίου 2021):  https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp12660

 Αποδεσμευμένο Υλικό Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού (ΚΕΕΑ)

Γ′ τάξη:

 Ανάγνωση και Κατανόηση Γραπτού Λόγου
http://keea-literacy.pi.ac.cy/literacy/data/uploads/released-material/apodesmeumeno-
uliko_anagnose-kai-katanoese-grapto-lgou.pdf

 Παραγωγή Γραπτού Λόγου
http://keea-literacy.pi.ac.cy/literacy/data/uploads/released-material/apodesmeumeno-
uliko_paragog-grapto-lgou.pdf

 Γλωσσικές Ασκήσεις
http://keea-literacy.pi.ac.cy/literacy/data/uploads/released-material/apodesmeumeno-
uliko_glossiks-askseis.pdf

Στ′ τάξη:

 Ανάγνωση και Κατανόηση Γραπτού Λόγου
http://keea-literacy.pi.ac.cy/literacy/data/uploads/released-material/apodesmeumeno-uliko_glossa-
st_akgl_f.pdf

 Παραγωγή Γραπτού Λόγου
http://keea-literacy.pi.ac.cy/literacy/data/uploads/released-material/apodesmeumeno-uliko_glossa-
st_pgl_f.pdf

 Γλωσσικές Ασκήσεις
http://keea-literacy.pi.ac.cy/literacy/data/uploads/released-material/apodesmeumeno-uliko_glossa-
st_glossikes-askeseis_f.pdf



Εκπαιδευτική Τηλεόραση (ΥΠΠΑΝ)

https://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/ellinika



https://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/mathainoume-sto-spiti

Εκπαιδευτική Τηλεόραση Ελλάδας (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)



Εισήγηση: Εστίαση σε Δεξιότητες Ανάγνωσης



• Αποκωδικοποίηση

• Ευχέρεια

-Ταχύτητα/

αυτοματοποίηση

-Ορθότητα/ακρίβεια

-Εκφραστικότητα/ 
προσωδία

• Κατανόηση

Ανάγνωση:
Από την Αποκωδικοποίηση στην Κατανόηση



Ανάγνωση από εκπαιδευτικό: Καθώς διαβάζουμε, γινόμαστε πρότυπο ανάγνωσης,

δίνοντας έμφαση στην προσωδία. Είναι σημαντικό να προσέχουμε τα σημεία στίξης και

να κάνουμε τις ανάλογες παύσεις.

Καθοδηγούμενη ανάγνωση: Ένας/μια μαθητής/μαθήτρια διαβάζει μεγαλόφωνα και ο/η

εκπαιδευτικός προσφέρει στήριξη, εφόσον χρειαστεί.

Επαναλαμβανόμενη ανάγνωση: Όταν ο/η μαθητής/μαθήτρια διαβάζει ένα κείμενο

πολλές φορές, αναπτύσσεται η ταχύτητα και η προσωδία. Ειδικά στις περιπτώσεις

όπου διαβάζουν αργά και κάνουν αρκετά λάθη, προτείνεται το διάβασμα μικρότερων

τμημάτων κειμένου, εκ περιτροπής (2-3 προτάσεις εναλλάξ). Όταν γίνεται λάθος στην

ανάγνωση, σταματούν, διορθώνουμε το λάθος και, έπειτα, ξαναδιαβάζουν την πρόταση.

Σημαντικός είναι και ο έπαινος για την προσπάθεια.

Ζευγαρωτή ανάγνωση: Δύο μαθητές/μαθήτριες διαβάζουν μαζί, ταυτόχρονα.

Διαφοροποιημένοι τύποι για αναγνωστική ευχέρεια/1



Χορωδιακή ανάγνωση : Διαβάζουν όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες μαζί, ταυτόχρονα.

Αμοιβαία ανάγνωση : Ο/η εκπαιδευτικός διαβάζει, προβλέπεται η συνέχεια, διαβάζουν

μαζί του/της συγκεκριμένα αποσπάσματα.

Κείμενα που ακούγονται: Αξιοποιώντας τις ΤΠΕ, ο/η μαθητής/μαθήτρια ακούει το

κείμενο, ακολουθώντας με το δάχτυλό του τις προτάσεις και προσπαθώντας να

διαβάσει μεγαλόφωνα το κείμενο. Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα να ακούει με προσοχή

το πρότυπο αναγνωστικής ευχέρειας.

Ηχογραφημένη ανάγνωση: Ηχογραφείται η δεύτερη ανάγνωση ενός κειμένου, μετά από

μια πρώτη σιωπηρή, ανάγνωση. Μετά, ο/η μαθητής/μαθήτρια ακούει την ηχογράφηση,

μετά την ανάγνωση, εντοπίζοντας τις λέξεις που διάβασε λάθος. Ακολούθως, διαβάζει

ξανά το κείμενο, για να βελτιώσει την ανάγνωση. Μπορεί να ηχογραφήσει την

ανάγνωσή του/της όσες φορές χρειάζεται, για να συγκρίνει την πρόοδό του/της, σε

σχέση με τις προηγούμενες φορές.

Διαφοροποιημένοι τύποι για αναγνωστική ευχέρεια/2



Δεξιότητες ανάγνωσης



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) 



Υποστηρικτικό Υλικό Ελληνικών



• 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

Πολυεπίπεδες Ερωτήσεις - PIRLS 2021



Κόσμος

Άλλα 
Κείμενα

Εγώ/Eαυτός

Κείμενο

Πάνω στις 
γραμμές 

Πέρα από 
τις 

γραμμές

Διαβάζοντας-Κατανοώντας Κείμενα



Διδασκαλία Ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&
view=article&id=2465&Itemid=463&lang=el



Στο συγκεκριμένο πλαίσιο μάθησης, προτείνεται η αναδόμηση ενότητας του γλωσσικού 

μαθήματος της Ε' Δημοτικού και, συγκεκριμένα, της Ενότητας 1: Ο φίλος μας το 

περιβάλλον, μέσω της ενσωμάτωσης ποικίλων ψηφιακών μέσων και εργαλείων (π.χ., MS 

Forms, Padlet, Canva, MS Sway) στο ψηφιακό περιβάλλον Microsoft Teams.

Η αναδιαμόρφωση και η αναδιάταξη της εισήγησης (π.χ., αντικατάσταση του κειμενικού

υλικού, συνοδευόμενο με αντίστοιχες διδακτικές δραστηριότητες), εντάσσονται στο

πλαίσιο του ευέλικτου τρόπου αξιοποίησής της, με γνώμονα το τι χρειάζονται να

διδαχθούν/να μάθουν οι μαθητές/μαθήτριες της κάθε τάξης, σε συνάφεια με το σύνηθες

πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης.

Αναδόμηση Ενότητας για Διδασκαλία Γλώσσας Ε′ 
Δημοτικού

στο Ψηφιακό Περιβάλλον Microsoft Teams

● Σπύρος Σοφοκλέους
● Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου



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



Συζήτηση…



Σύνδεσμος με Υλικό για τα Ελληνικά: 

https://drive.google.com/drive/folders/12Khay3wStNh238KC0AtF-c6uixalwyx4?usp=sharing



Καλή Σχολική Χρονιά!

Σας ευχαριστούμε!

Διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el 
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)


