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Πεξίιεςε  

 

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλάηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ρψξαο καο γηα ην 

κάζεκα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αλαθνξηθά κε 

ηνπο ηξφπνπο γισζζνδηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Οη βαζηθνί άμνλεο κειέηεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ 

ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο, ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο 

ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ ην πξφγξακκα θηινδνμεί λα 

θαηαζθεπάζεη ππφ ην πξίζκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

δεηήκαηνο κειεηήζεθε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο 

Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν, ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν, ηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ 

έμη ηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ, θάπνηεο ελδεηθηηθέο ελφηεηεο απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, 

ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ  πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

πνηθίιν πιηθφ απφ ηε ζειίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ην 

γισζζηθφ κάζεκα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε δίλεη έκθαζε ζηε κεηάδνζε 

κεηαγισζζηθψλ γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζην 

γισζζνδηδαθηηθφ λόγο ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Παξάιιεια, πξνθξίλεη 

ηελ επηθνηλσληαθή- ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηελ πνηθηιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ. ην πιαίζην απηφ, νη λέεο 

ηερλνινγίεο γίλνληαη αληηιεπηέο σο δεμηφηεηα πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ 

θαη σο κέζν γηα λα δηεξεπλήζνπλ θαιχηεξα ηνλ θφζκν θαη λα κειεηήζνπλ ην ίδην ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη γηα ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε παξαδνζηαθήο, 

ζε κεγάιν βαζκφ, ινγηθήο ινγηζκηθά.  
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1. Δηζαγσγή  

 

Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο 3.1.1. «χληαμε 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε», θνξέαο πινπνίεζεο ηεο νπνίαο είλαη ην 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζηελ ειιεληθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

ηελ αξρή (θεθ. 2) ηεο παξνχζαο κειέηεο παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, νη ζηφρνη πνπ απηά πξνσζνχλ 

θαη νη γεληθέο αξρέο εθπαίδεπζεο πνπ πξνηείλνπλ. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ θαιιηεξγνχλ, αλεμάξηεηα απφ βαζκίδα θαη γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαη γηα ηνπο 

θεληξηθνχο άμνλέο ηνπο. Ξερσξηζηή αλαθνξά γίλεηαη ζε δχν απφ ηνπο θεληξηθνχο 

άμνλεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

γισζζηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

ην επφκελν θεθάιαην (θεθ. 3) επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηνπ Γηαζεκαηηθνχ 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ 

ρνιείν θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην 

Γεκνηηθφ ρνιείν. Ζ αλάιπζε εζηηάδεη, αξρηθά, ζηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηηο 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ επηδηψθνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο. ηε 

ζπλέρεηα, δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε γιψζζα θαη ε 

ζεκείσζε απφ ηα πξνγξάκκαηα, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηψλνληαη ζε 

επίπεδν δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ φια φζα πξνηείλνπλ.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην (θεθ. 4) παξνπζηάδνληαη ηα γεληθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε ησλ  πξνγξακκάησλ θαη θπξίσο απηά 

πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 
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2. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 

Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π..) θαζνξίζηεθαλ ην 2003 (Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεχρνο δεχηεξν, αξ. θχιινπ 303, 13 

Μαξηίνπ 2003). Οη πνηθίιεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο ηεο επνρήο ήηαλ απηέο πνπ νδήγεζαλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη 

ησλ Α.Π.. Πην αλαιπηηθά, ε ξαγδαία θαη ζπλερήο αχμεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο, νη ζπλερείο αλαθαιχςεηο θαη θαηλνηνκίεο ζηα δηάθνξα πεδία ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ηα θαηλφκελα ηεο δηεζλνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ε αλάγθε γηα πηνζέηεζε πξνηχπσλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεβαζκφ ζηηο πλεπκαηηθέο θαη 

αλζξσπηζηηθέο αμίεο, νδήγεζαλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο, ηα πξνγξάκκαηα απηά ζηφρν έρνπλ λα πξνσζήζνπλ: α) ηελ 

εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πνπ επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα αλαπηχμεη ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ, β) ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πνπ παξέρνπλ ζε θάζε άηνκν ηε δπλαηφηεηα ηεο δηα 

βίνπ αλαλέσζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, γ) ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο θάζε 

αηφκνπ γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο, δ) ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζα απφ ηελ παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα θνηλψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ, ε) ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ζπλείδεζεο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο καο 

ηαπηφηεηαο θαη ζη) ηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθφηεηαο. Όια 

ηα παξαπάλσ απνηεινχλ άιισζηε θνηλή επηδίσμε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ επί κέξνπο επξσπατθψλ ρσξψλ.  

 χκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα αληηκεησπίδεη κε 

επηηπρία πξνβιήκαηα θαη επηπιένλ λα δηακνξθψλεη άπνςε θαη λα ιεηηνπξγεί σο 

ππεχζπλνο θαη ελεξγφο πνιίηεο ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη απαηηεηηθφ 
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θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Κχξηνη άμνλεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζα πξέπεη λα είλαη: α) ε 

παξνρή γεληθήο παηδείαο, β) ε θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή θαη ε 

αλάδεημε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, γ) ε εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ 

κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, δ) ε ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο 

ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, ε) ε επαηζζεηνπνίεζε γηα 

ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε πηνζέηεζε 

αλάινγσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, ζη) ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, δ) ε θπζηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε θαη ε) ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

παγθφζκηαο εηξήλεο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο.  

 Όπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηα παξαπάλσ, επελδχεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ζηνηρεία πνπ ελδηαθέξνπλ πξσηίζησο 

ηελ παξνχζα κειέηε. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο 

ηαπηφηεηαο νξίδεηαη φηη «γηα ηελ νκαιή θνηλσληθή έληαμε θάζε αηφκνπ απαηηείηαη ε 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηφζν κέζα 

απφ ηε γλψζε ηεο κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο, αιιά θαη άιισλ γισζζψλ, φζν θαη κέζα 

απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε φρη κφλν ηεο 

δηθήο ηνπ αιιά θαη ησλ άιισλ εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ» 

(Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεχρνο δεχηεξν, αξ. 

θχιινπ 303: 3735). Χο πξνο ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο 

αλαθέξεηαη φηη «κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πνιχηηκα εξγαιεία γηα ηελ απφθηεζε 

γλψζεο, γηα ηελ πξναγσγή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο». Γηαζαθελίδεηαη, σζηφζν, φηη ε εηζαγσγή θαη ε ρξήζε ηνπο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ππφ ην πξίζκα ελφο απινχ 

ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ σο απηνζθνπνχ, αιιά λα γίλεη κε παηδαγσγηθέο 

πξνυπνζέζεηο. Αλαδεηθλχεηαη, επίζεο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ην 

νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνπνηεί.   
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 Αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκίδα θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, νη δεμηφηεηεο πνπ 

πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη είλαη νη εμήο: α) ε δεμηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, β) ε 

δεμηφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ αξηζκψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, 

γ) ε δεμηφηεηα ρξήζεο πνηθίισλ πεγψλ θαη εξγαιείσλ πιεξνθφξεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο, δ) ε δεμηφηεηα ζπλεξγαζίαο, ε) ε ηθαλφηεηα θξηηηθήο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ, ζη) ε ηθαλφηεηα ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δ) ε ηθαλφηεηα 

νξζνινγηθψλ επηινγψλ, ε) ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πφξσλ, ζ) ε ηθαλφηεηα 

«επαίζζεηεο αληίιεςεο ηεο ηέρλεο» θαη ε δεκηνπξγία ηέρλεο θαη η) ε αμηνπνίεζε 

γλψζεσλ θαη ε πηνζέηεζε αμηψλ θαηάιιεισλ γηα ηε δηακφξθσζε πξνζσπηθήο 

άπνςεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

Χο πξνο ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζηελ νπνία εζηηάδεη θαη ε παξνχζα 

κειέηε, επηζεκαίλεηαη φηη «θπξίαξρνο ζηφρνο είλαη ε νηθνδφκεζε βαζηθψλ ελλνηψλ 

θαη αξρψλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε δηα βίνπ κάζεζε, ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ ππεπζπλφηεηα. Ζ επηδίσμε απηή πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ηηο γλσζηηθέο δνκέο θαη ην λνεηηθφ ηνπο επίπεδν» 

(Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεχρνο δεχηεξν, αξ. 

θχιινπ 303: 3738). ηε ζπλέρεηα, ε παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο 

γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν.  

Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν δελ θάλεη δηαρσξηζκφ αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο. 

Οη ζεκαηηθνί ηνπ άμνλεο είλαη ίδηνη γηα φιεο ηηο ηάμεηο. Οη ζεκειηψδεηο δηαζεκαηηθέο 

έλλνηεο πξνζεγγίδνληαη ζηηο κηθξέο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ δηαηζζεηηθά θαη κε 

παηγληψδε ηξφπν θαη ζπζηεκαηηθφηεξα ζηελ Δ΄ θαη ζηελ Σ΄ ηάμε. Σν παξαθάησ 

ζρήκα βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ: 
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Άμνλεο 

γλσζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ 
 

 

Γεληθνί ζηόρνη 

(γλώζεηο, δεμηόηεηεο, 

ζηάζεηο θαη αμίεο) 
 

 

Δλδεηθηηθέο 

Θεκειηώδεηο 

έλλνηεο 

Γηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο 
 

 

 Πξνθνξηθφο 

ιφγνο νκηιία 

θαη αθξφαζε  

Αλαθνηλψζεηο, 

αθεγήζεηο, 

πεξηγξαθέο, 

Γηαινγηθέο 

θαη 

κνλνινγηθέο 

κνξθέο 

επηθνηλσλίαο. 

Λεηηνπξγία 

ηνπ 

πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ  

 
 

 

Ο καζεηήο:  

Αθξνάηαη, δηαηππψλεη, εμεγεί θαη επηρεηξεκαηνινγεί κε αθξίβεηα θαη 

απηνπεπνίζεζε. Κάλεη ζπλεηδεηή ρξήζε ησλ θξαζηηθψλ επηινγψλ πνπ 

επηβάιιεη ε θάζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη ην επίπεδν ιφγνπ.  

Υξεζηκνπνηεί νινέλα απμαλφκελν ιεμηιφγην. 

Διέγρεη ηελ απνδεθηφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ.  

πιιακβάλεη ππνλννχκελα.  

Δληνπίδεη θαη απνθεχγεη ζπλήζε θξαζηηθά ζθάικαηα.  

Αθεγείηαη απφ κλήκεο. 

Αλαθνηλψλεη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, ζθέςεηο, επηζπκίεο, ζρέδηα,  

πξνγξάκκαηα, ην λφεκα ελφο θεηκέλνπ θ.η.φ.  

Δθηηκά θαη απνιακβάλεη αηζζεηηθά θαηαμησκέλεο κνξθέο ιφγνπ, φπσο 

απαγγειίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, αθξνάζεηο ραξηζκαηηθψλ νκηιεηψλ 

θηι.  

ηηο δξακαηνπνηήζεηο θαη ζηα παηρλίδηα ξφισλ, πξνζαξκφδεη ηα ιεγφκελά 

ηνπ, ηα παξαγισζζηθά κέζα θαη ηελ φιε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

 
 

 

Δπηθνηλσλία,  

Αιιειεπίδξαζε. 
 

Γξαπηφο Λφγνο- 

Αλάγλσζε 

Φσλεκηθή 

επίγλσζε 

Πξψηε 

αλάγλσζε 

Γνκή ζπιιαβήο, 

ιέμεο, πξφηαζεο, 

παξαγξάθνπ 

Δίδε αλάγλσζεο 

Δίδε θεηκέλσλ 

Δπηηνληζκφο 

 

 

 

 

πλεηδεηνπνηεί ηε ζχλδεζε πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο γιψζζαο.  

Αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εηθφλα ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ζηε 

γξαπηή απφδνζή ηνπ κε ιέμε.  

Απνθηά ζηαδηαθά ηε δεμηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο θσλεκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

ιέμεσλ.  

Αληηιακβάλεηαη ηε ζηελή ζρέζε αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο.  

Αλαπηχζζεη θσλεκηθή επίγλσζε.  

Σαπηίδεη ζπιιαβέο θαη θζφγγνπο κε ηα γξαπηά ηνπο ζχκβνια, αλαιχεη θαη 

αλαζπλζέηεη ζπιιαβέο, ιέμεηο θαη θξάζεηο θαη δηαβάδεη ιέμεηο θαη απιέο 

θξάζεηο.  

Καηαλνεί ηνλ βαζηθφ κεραληζκφ ηεο αλάγλσζεο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζρέζε 

θζφγγσλ – γξακκάησλ.  

Γηαβάδεη θαη θαηαλνεί απιφ, κηθξφ θείκελν.  

Γηαβάδεη ζησπεξά, κεγαιφθσλα θαη εθθξαζηηθά.  

Τηνζεηεί θάζε θνξά ηνλ ηξφπν θαη ην ξπζκφ αλάγλσζεο πνπ ππαγνξεχεηαη απφ 

ηελ πεξίζηαζε.  

Δπηιέγεη αλάκεζα ζηε ζπλνιηθή ή ζηελ επηιεθηηθή αλάγλσζε.  

Δληνπίδεη ηα θχξηα ζεκεία ή ηα ζεκεία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ.  

Απνδίδεη πεξηιεπηηθά ην πεξηερφκελν γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ.  

Καηαλνεί δηάθνξνπο ηχπνπο θεηκέλσλ.  

Δμνηθεηψλεηαη κε ηνλ ηδησκαηηθφ ιφγν.  

Γνκή,  

χζηεκα,  

Δπηθνηλσλία,  

Οκνηφηεηα-

δηαθνξά,  

Αιιειεπίδξαζε. 
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πλεηδεηνπνηεί ηε ζπλάθεηα θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ 

ιφγνπ.  

πκπεξαίλεη ην πεξηερφκελν ελφο βηβιίνπ απφ ηηο εμσηεξηθέο ελδείμεηο 

(εμψθπιιν, πεξηερφκελα, εηθφλεο θ.η.φ.).  

Καηαλνεί καθξνζθειέο θείκελν, ψζηε λα ην αλαπιάζεη κε ηε βνήζεηα 

ζεκεηψζεσλ.  

Δθζέηεη πξνζσπηθή θαη ηεθκεξησκέλε γλψκε πάλσ ζ‟ απηά πνπ δηάβαζε.  

Γηαβάδεη θαη γηα πξνζσπηθή ηνπ επραξίζηεζε.  

Δπηιέγεη έλα βηβιίν, κηα εθεκεξίδα έλα άξζξν απφ ηξάπεδα δεδνκέλσλ, απφ 

βηβιηνζήθε ή απφ βηβιηνπσιείν, κε θξηηήξην ην ζθνπφ ηεο δνπιεηάο ηνπ.  

Υξεζηκνπνηεί ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ δεμηφηεηα σο γεληθή δεμηφηεηα κάζεζεο, 

αμηνπνηψληαο ηελ ζηα άιια καζήκαηα θαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο 

γξαπηήο επηθνηλσλίαο.  

Αληηιακβάλεηαη βαζκηαία φηη κπνξεί λα δηαηππψλεη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη λα 

επηθνηλσλεί κε ηνπο άιινπο φρη κφλν πξνθνξηθά αιιά θαη γξαπηά.  

Γξαπηφο ιφγνο- 

Γξαθή θαη 

παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ 

Πξψηε γξαθή 

Αληηγξαθή, 

Γξαθή, 

Σνληζκφο, 

ηίμε,  

Καιιηγξαθία 

ηάδηα 

γξαςίκαηνο 

Γνκή θεηκέλνπ 

Γισζζηθέο 

πξάμεηο 

Δίδε ιφγνπ, 

ηχπνη θεηκέλσλ 

Πεξίιεςε 

πλνρή θαη 

ζπλεθηηθφηεηα 

Κξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο 

Γξάθεη θαζαξά, θαιαίζζεηα νξζνγξαθεκέλα θαη κε ηελ απαηηνχκελε 

ηαρχηεηα ζρνιηθά θαη εμσζρνιηθά θείκελα.  

Αληηγξάθεη ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν θαη ρσξίο ζθάικαηα έλα ζχληνκν θείκελν. 

πζρεηίδεη πξαθηηθά θαη εθαξκφδεη γξακκαηηθνχο θαλφλεο ζηε γξαθή ησλ 

ιέμεσλ. 

πκβνπιεχεηαη πίλαθεο θιίζεο θαη ιεμηθά γηα λα ειέγρεη θαη δηνξζψλεη ηα 

νξζνγξαθηθά ηνπ ιάζε.  

Κξίλεη ν ίδηνο αλ ρξεηάδεηαη λα μαλαγξάςεη γηα λα βειηηψζεη έλα δχζθνια 

αλαγλψζηκν ή ειιηπέο θείκελν.  

πληάζζεη θαηάιιεια γηα θάζε πεξίπησζε κηθξέο ιέμεηο φπσο: γηα, πνπ, κέρξη, 

ψζπνπ, ζαλ, σο θ.η.φ.  

πληάζζεη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θείκελα αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, (πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην) ηεο γξαθήο ηεο αξρηθήο εθδνρήο 

(ζπγγξαθηθφ) θαη, ηέινο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο βειηίσζήο ηεο (κεηαζπγγξαθηθφ 

ζηάδην).  

Μεηαζρεκαηίδεη θείκελα.  

πληάζζεη πεξηιήςεηο δηάθνξσλ βαζκψλ ζχκπηπμεο.  

Υξεζηκνπνηεί δηάθνξα είδε ιφγνπ, γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο θαη γηα δηάθνξνπο 

απνδέθηεο.  

Γηαθξίλεη ζρέζεηο κεηαμχ πξνζεηηθφηεηαο, είδνπο ιφγνπ, γισζζηθήο κνξθήο 

θαη θεηκεληθήο δνκήο.  

Πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηε δηαηχπσζε θαη επηιέγεη αλάκεζα ζε δηάθνξεο 

θξαζηηθέο δπλαηφηεηεο, κε θξηηήξην ηνλ εθάζηνηε ζηφρν ηνπ ιφγνπ ηνπ.  

Δπηθαιείηαη ην γισζζηθφ ηνπ αίζζεκα θαηά ηελ παξαγσγή θαη αμηνιφγεζε 

θεηκέλσλ.  

Μεηαδίδεη απνηειεζκαηηθά πνιχπινθεο ηδέεο κε δηεπξπκέλν ιεμηιφγην.  

Γνκή,  

Δπηθνηλσλία,  

χζηεκα-

Οξγάλσζε,  

Οκνηφηεηα-

δηαθνξά.  
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Δπεμεξγάδεηαη θαη δνκεί θείκελν κε λνεκαηηθέο ελφηεηεο θαη παξαγξάθνπο.  

πληάζζεη ζαθείο, ζχλζεηεο πεξηφδνπο, κε ππνηαθηηθή ζχλδεζε θαη λνεκαηηθή 

ζπλνρή.  

Υξεζηκνπνηεί θεηκεληθνχο δείθηεο γηα ηε ζχλδεζε θξάζεσλ, παξαγξάθσλ θαη 

λνεκαηηθψλ ελνηήησλ (φκσο, παξφιν, εμάιινπ, ηέινο, έπεηηα απφ φια απηά, 

φηαλ, γη‟ απηφ θ.η.φ.)  

Απνθηά εκπηζηνζχλε  

Λνγνηερλία 

Βησκαηηθφο 

ιφγνο 

Γισζζηθά κέζα 

ησλ 

ινγνηερλεκάησλ 

Γηεπξχλεη ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, πξνζεγγίδνληαο θαη ην βησκαηηθφ 

ιφγν.  

Γηεπξχλεη ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ κε ηε «ζπκπάζεηα» πξνο ηνλ άλζξσπν 

γεληθά.  

Απνιακβάλεη ην ιφγν σο έξγν ηέρλεο.  

Καηαλνεί ή δηαηζζάλεηαη ηα φξηα θαη ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 

γιψζζαο.  

Δμνηθεηψλεηαη κε ηηο κεηαζεκαζηνινγήζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερληθήο 

κεηαθνξάο.  

Καηαλνεί ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηα γισζζηθά 

κέζα, γηα λα πξνθαιέζεη ηηο εληππψζεηο πνπ ζέιεη.  

 

Δμνηθεηψλεηαη κε ζηνηρεία δνκήο, πεξηερνκέλνπ θαη χθνπο ησλ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ.  

Απνδίδεη ην λφεκα θεηκέλσλ κε απαηηεηηθή ζχληαμε, ιεμηιφγην θαη λνεκαηηθή 

δνκή.  

Δμνηθεηψλεηαη δηαηζζεηηθά κε απιά θείκελα λεσηεξηθήο ινγνηερλίαο.  

Πξνζεγγίδεη βαζκηαία επξχ θάζκα αμηφινγσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ θεηκέλσλ 

ησλ θπξηφηεξσλ εθπξνζψπσλ ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, ζε φιε ηε ρξνληθή 

θαη γεσγξαθηθή ηεο έθηαζε.  

Γλσξίδεη δεηγκαηηθά θείκελα βαιθαληθήο, κεζνγεηαθήο θαη παγθφζκηαο 

ινγνηερλίαο.  

Γνκή, 

Αιιειεπίδξαζε 

Λεμηιφγην 

Θεκαηηθά,  

εκαζηνινγηθά 

Δηπκνινγηθά 

Πεδία 

Οξηζκφο 

Πνιπζεκία 

Γηαθξίλεη ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο κε βάζε ηελ θαηαγσγή, ηε ζπγγέλεηα ή ηελ 

αληίζεζε, ηε κεηαθνξηθή ηνπο ρξήζε, ηα ζπκθξαδφκελα θ.η.φ.  

Δμνηθεηψλεηαη κε ηε δηαρξνληθή πιεπξά ηεο γιψζζαο ζην βαζκφ πνπ απηή 

αληαλαθιάηαη ζηε ζπγρξνληθή δηάζηαζή ηεο.  

Γίλεη εκπεηξηθνχο νξηζκνχο ιέμεσλ.  

Δμνηθεηψλεηαη κε ηελ πνιπζεκία.  

Υξεζηκνπνηεί ηα εηπκνινγηθά ζηνηρεία ησλ ιέμεσλ γηα λα ηηο θαηεγνξηνπνηεί 

ζεκαζηνινγηθά θαη λα εηθάδεη ηε ζεκαζία ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

ζπκθξαδνκέλσλ.  

Γνκή, 

χζηεκα, 

Οκνηφηεηα- 

Γηαθνξά 

Γξακκαηηθή 

Πξνηαζηαθή 

Αηζζεηνπνηεί κε πξαθηηθφ θαη παηγληψδε ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο γισζζηθήο 

δνκήο. 

πλεηδεηνπνηεί πψο ε πξφηαζε παξάγεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο κνλάδα 

επηθνηλσλίαο, κέζα ζε ζπκθξαδφκελα θαη ζε δσληαλέο πεξηζηάζεηο.  

Γνκή, 

χζηεκα, 
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δνκή  

Παξαηαθηηθή 

θαη ππνηαθηηθή 

ζχληαμε 

Ππξεληθή, 

ειιεηπηηθή θαη 

επαπμεκέλε 

πξφηαζε 

ηίμε 

Γείθηεο ζπλνρήο 

θαη 

ζπλεθηηθφηεηαο 

Σα κέξε ηνπ 

ιφγνπ 

Κιηηηθά 

ζπζηήκαηα 

Φσλνινγηθή 

δνκή ηεο 

γιψζζαο 

Σνληζκφο θαη 

επηηνληζκφο 

Ηδηαηηεξφηεηα 

ηεο δνκήο ηεο 

Διιεληθήο  

ρήκαηα ιφγνπ 

Αλαγλσξίδεη ηα ζπζηαηηθά κηαο πξφηαζεο.  

Αλαιχεη θαη αλαζπλζέηεη πξνηάζεηο πνπ ζπλδένληαη παξαηαθηηθά θαη 

ππνηαθηηθά.  

Γηαπηζηψλεη έκπξαθηα ηηο δπλαηφηεηεο αθαίξεζεο, πξνζζήθεο θαη αιιαγήο 

ζεηξάο ζηνηρείσλ ηεο πξφηαζεο, θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηθνηλσλίαο.  

Αλαγλσξίδεη ηα γισζζηθά ζηνηρεία, άιινηε κεκνλσκέλα θαη άιινηε κε ηνλ 

εθάζηνηε ζπληαθηηθφ ηνπο ξφιν κέζα ζηελ πξφηαζε.  

Αλαγλσξίδεη ηα ζπζηαηηθά κηαο παξαγξάθνπ θαη πξνβαίλεη ζε αλαιχζεηο θαη 

αλαζπλζέζεηο.  

πλεηδεηνπνηεί ην ξφιν πνπ παίδνπλ νη θεηκεληθνί δείθηεο ζηε ζχλδεζε ησλ 

παξαγξάθσλ θαη αζθείηαη ζηε ρξήζε ηνπο.  

Δζσηεξηθεχεη έλα θιηηηθφ ζρήκα ξήκαηνο ζηηο δχν θσλέο θαη έλα θιηηηθφ 

ζρήκα πησηηθνχ (νπζηαζηηθνχ, επηζέηνπ, αλησλπκίαο) ζηα ηξία γέλε.  

πλεηδεηνπνηεί ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ ξφιν ηεο θαηάιεμεο.  

Αλαγλσξίδεη ην ιεηηνπξγηθφ ξφιν ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ θαη ηελ ηπρφλ 

ζπκθσλία ηνπο (γέλνο, αξηζκφο, πηψζε) κε ην πξνζδηνξηδφκελν.  

Υξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα αξραηφθιηηα.  

Γηαθξίλεη ηνπο θζφγγνπο κηαο ιέμεο θαη ηηο ηνκέο ελφο θσλεηηθνχ ζπλφινπ.  

πλεηδεηνπνηεί ηηο δηαθνξέο γισζζηθψλ πξάμεσλ απφ ηελ επηηφληζε.  

Σνλίδεη νξζά ηηο ιέμεηο, πξνθνξηθά θαη γξαπηά.  

πλεηδεηνπνηεί εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

Καηαλνεί ζπρλφρξεζηα ζρήκαηα ιφγνπ.  

(Αθνξά θπξίσο καζεηέο, ησλ νπνίσλ νη γισζζηθέο δνκέο απνθιίλνπλ ιίγν ή 

πνιχ απφ ηνλ θαλφλα ηεο θνηλήο λενειιεληθήο γιψζζαο).  

Οκνηφηεηα- 

δηαθνξά 

Γηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

Εεηάεη θαη δίλεη πιεξνθνξίεο.  

Αμηνπνηεί απιφ ράξηε, πίλαθεο (δξνκνινγίσλ θαη ινηπψλ πιεξνθνξηψλ, 

δηάθνξα έληππα θ.η.φ.).  

Δληνπίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη θαη ηηο αμηνπνηεί.  

Αλαιχεη θαη ζπλζέηεη δεδνκέλεο πιεξνθνξίεο.  

Υξεζηκνπνηεί ζηνηρεησδψο Ζ/Τ, πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηεί θείκελν απιήο 

εξγαζίαο θαη λα ην κνξθνπνηήζεη.  

Πιεξνθνξία,  

Δπηθνηλσλία  

 

Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ 

ρνιείν έρεη σο ζθνπφ ν καζεηήο «λα κάζεη λα ρεηξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα 

ηελ ειιεληθή γιψζζα: λα ηελ θαηαιαβαίλεη, λα ηελ νκηιεί, λα ηε δηαβάδεη, λα ηε 
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γξάθεη κε άλεζε, ψζηε λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ζρνιηθή θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία 

ηνπ». Πξνθεηκέλνπ λα ην επηηχρεη απηφ,  θάλεη δηάθξηζε ζε α) πξνθνξηθφ ιφγν, β) 

γξαπηφ ιφγν – αλάγλσζε, γ) γξαπηφ ιφγν, γξαθή θαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, δ) 

γξαπηφ ιφγν, ινγνηερλία, ε) ιεμηιφγην, ζη) γξακκαηηθή, δ) δηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Ζ δφκεζή ηνπ γχξσ απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο γίλεηαη αλά δχν 

ζρνιηθέο ηάμεηο (α΄-β΄ δεκνηηθνχ, γ΄-δ΄ δεκνηηθνχ, ε΄-ζη΄ δεκνηηθνχ). Γηα θάζε δχν 

ζρνιηθέο ηάμεηο παξνπζηάδεη, ζε κνξθή πίλαθα, ηνπο ζηφρνπο, ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

θαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ην πιαίζην ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πξνζεγγίδνληαη θαη ηα ινγνηερληθά 

θείκελα, αιιά ε ινγνηερλία δηδάζθεηαη θαη ζην πιαίζην ησλ άιισλ καζεκάησλ, 

θπξίσο ησλ θαιιηηερληθψλ θαη ηεο κνπζηθήο, αιιά θαη επξχηεξα ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ κάιηζηα πξνηείλεη δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ζπλδέζνπλ ηελ ινγνηερλία κε ην παηρλίδη, ηελ ςπραγσγία θαη ην 

ζπλαίζζεκα (Π..: 44). Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο δηδαζθαιίαο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο 

γηα θάζε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη : 

Α΄ Σάμε: 250 ψξεο πεξίπνπ  

Β΄ Σάμε: 250 ψξεο πεξίπνπ  

Γ΄ Σάμε: 240 ψξεο πεξίπνπ  

Γ΄ Σάμε: 240 ψξεο πεξίπνπ  

Δ΄ Σάμε: 210 ψξεο πεξίπνπ  

       Σ΄ Σάμε: 210 ψξεο πεξίπνπ 

πλνςίδνληαο, ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηα Α.Π.. πξνβαίλνπλ ζηηο εμήο θαηλνηνκίεο 

(ηνηρεία απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ησλ Α.Π.. ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο: 11- 13): 

1. Δθζπγρξνληζκφο ηεο δνκήο θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο αμηφινγεο γλψζεο 

2. Δμνξζνινγηζκφο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο 
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3. Γηαζεκαηηθφηεηα 

4. Δπέιηθηε Εψλε 

5. ρέδηα Δξγαζίαο 

6. Δλίζρπζε ηνπ ζρνιηθνχ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο 

7. Δηζαγσγή  ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρνιείν 

8. Δθζπγρξνληζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 

9. Βειηίσζε ησλ δηαθφξσλ αιθαβεηηζκψλ 

10. Δθζπγρξνληζκφο κε ηα λέα βηβιία 

 

Χο πξνο ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, πνπ 

ελδηαθέξνπλ πξσηίζησο ηελ παξνχζα κειέηε, ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π.. 

Πιεξνθνξηθήο «πξνηείλεη ηελ έληαμε – εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν θαηά ην πξφηππν ηεο “νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο” ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Πιεξνθνξηθή, θαη γεληθφηεξα ηηο Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), δηδάζθνληαη ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο 

φισλ ησλ άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ σο έθθξαζε κηαο δηαζεκαηηθήο – 

δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη απνξξίπηεη ηελ “ηερλνθξαηηθή 

πξνζέγγηζε” ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο σο απηφλνκνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ.» (ηνηρεία απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ησλ 

Α.Π.. ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο: 4). Σν Γ.Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π.. 

Πιεξνθνξηθήο θαιχπηεη θαη ηηο έμη ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, ελψ πξνζδηνξίδεη ηηο 

ειάρηζηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα έρεη απνθηήζεη θαη θαιιηεξγήζεη 

ν καζεηήο, γηα λα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηνλ ππνινγηζηή.  

ηε ζειίδα http://pi-schools.sch.gr/software/dimotiko/ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ κπνξεί θαλείο λα βξεη ηε ζπκπηεζκέλε κνξθή ησλ ινγηζκηθψλ πνπ 

πξνηείλνληαη αλά δχν ζρνιηθέο ηάμεηο (ινγηζκηθφ γηα α΄-β΄ δεκνηηθνχ, γ΄-δ΄θαη ε-ζη΄). 

Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαιεί ε επηζήκαλζε φηη «ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ εηζάγεηαη, εθφζνλ εμαζθαιίδνληαη νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο, 

ρψξνπ, ζπζθεπψλ θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ». Αθφκε, ζηελ 

http://pi-schools.sch.gr/software/dimotiko/
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ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ην 

Φεθηαθφ ρνιείν (http://digitalschool.minedu.gov.gr/) ππάξρνπλ ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-F102/) γηα ηελ η΄ Γεκνηηθνχ 

ππάξρεη ην ζρνιηθφ βηβιίν, ην ηεηξάδην εξγαζηψλ, ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ θαη πιηθφ 

αλαθνξάο. Μάιηζηα ζε θάζε ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε 

πιηθνχ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε.  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-F102/


 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Διιάδαο  Α΄/βάζκηα - ΜΠΑΣΗΓΟΤ  

ειίδα 16 απφ 46 

 

3. Αλάιπζε 

 

3.1 Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αμίεο, ζηάζεηο, πξφηππα 

ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο εμεηάδνληαη νη γλψζεηο γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, θαζψο θαη νη αμίεο, νη ζηάζεηο θαη ηα 

πξφηππα πνπ πξνσζνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο κε ηηο γλψζεηο 

απηέο.  

Σν Γ.Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π. επηθεληξψλνληαη ζε βαζηθέο θαη νπζηψδεηο 

γλψζεηο θάζε ηνκέα, παξνπζηάδνληαο ηε γλψζε σο εληαία θαη πνιππξηζκαηηθή 

ηαπηφρξνλα. Οη γλψζεηο απηέο, φπσο πξνσζνχληαη κέζα απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, 

θηλνχληαη θαηά θχξην ιφγν γχξσ απφ ηνπο παξαθάησ άμνλεο:  

-ζρνιηθή δσή (π.ρ. Δλφηεηα 1 Β΄ Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 1 Γ΄ Γεκνηηθνχ,  Πνιπζεκαηηθφ 

βηβιίν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε) 

-νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ 

επέιηθηε δψλε) 

-θηιία (π.ρ. Δλφηεηα 2 Α΄ δεκνηηθνχ, Δλφηεηα 6 Δ΄ Γεκνηηθνχ) 

-εζληθέο γηνξηέο θαη επέηεηνη (π.ρ. Δλφηεηα 3, 5 θαη 12 Δ Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 12 η΄ 

Γεκνηηθνχ, (Δλφηεηα 12 Γ΄ Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 5 Γ΄ Γεκνηηθνχ) 

- ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο (π.ρ. Δλφηεηα 8  η΄ Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 8 θαη 14  Δ΄ Γεκνηηθνχ, 

Δλφηεηα 8 Γ΄ Γεκνηηθνχ,  Δλφηεηα 16 Γ΄ Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 15 Γ΄ Γεκνηηθνχ)  

-επαγγέικαηα (π.ρ. Δλφηεηα 13, η΄ Γεκνηηθνχ, ινγηζκηθφ Γ΄- Γ΄ Γεκνηηθνχ) 

-πεξηβάιινλ (Δλφηεηα 4 Γ΄ Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 1 Δ΄ Γεκνηηθνχ, ινγηζκηθφ Δ΄- η΄ 

Γεκνηηθνχ, Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε) 

-πνιηηηζκφο (π.ρ. Δλφηεηα 13 Β΄ Γεκνηηθνχ Δλφηεηα 16 η΄ Γεκνηηθνχ, Πνιπζεκαηηθφ 

βηβιίν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε) 

-πφιεκνο θαη εηξήλε (π.ρ. Δλφηεηα 17, η΄ Γεκνηηθνχ) 
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-θπθινθνξηαθή αγσγή (π.ρ. Δλφηεηα 5 Γ΄ Γεκνηηθνχ, Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε)  

-επηζηήκεο θαη ηερλνινγία (π.ρ. Δλφηεηα 14 Γ΄ Γεκνηηθνχ, Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε) 

-ηζφηεηα θαη ζεβαζκφο ηνπ άιινπ, αλεμαξηήησο θχινπ, εζληθφηεηαο, θνηλσληθήο 

ηάμεο (π.ρ. βηβιίν Β΄ Γεκνηηθνχ, Δλφηεηα 13 Γ΄ Γεκνηηθνχ) 

-δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία (π.ρ. Δλφηεηα 15 Γ΄ Γεκνηηθνχ) 

-δηθαηνζχλε, ζπιινγηθφηεηα, πξνζσπηθή ειεπζεξία (βηβιίν Β΄ Γεκνηηθνχ) 

-δεκνθξαηία (π.ρ. Δλφηεηα 3 Γ΄ Γεκνηηθνχ) 

-πγεία (πηνζέηεζε πγηψλ δηαηξνθηθψλ ή άιισλ ζπλεζεηψλ (π.ρ. βηβιίν Β΄ Γεκνηηθνχ) 

-άλζξσπνο, θνηλσλία θαη παγθνζκηνπνίεζε (Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε) 

Οη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ πξνηείλνληαη, θαζψο θαη νη επηδησθφκελεο αμίεο, 

ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο γηα απηέο, πνπ πξνσζνχληαη, ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθά 

δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη ζπλδένληαη ηφζν κε ην ζρνιηθφ φζν θαη κε ην 

εμσζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηελ 

πξαγκαηηθή δσή, δεκηνπξγνχληαη ζηελ ηάμε ζπλζήθεο επηθνηλσληαθήο ρξήζεο ηεο 

γιψζζαο αλάινγεο κε απηέο πνπ ηζρχνπλ εθηφο ζρνιείνπ. ε απηφ ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ηα απζεληηθά θείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηδαζθαιία αιιά θαη 

ε χπαξμε επηθνηλσληαθνχ ζηφρνπ. Ο εμνπιηζκφο ησλ καζεηψλ κε γλψζεηο γηα 

δηάθνξα ζεκαηηθά πεδία απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο καζεηή θαη κειινληηθνχ 

πνιίηε επαηζζεηνπνηεκέλνπ θνηλσληθά, κε νηθνινγηθή ζπλείδεζε, γλψζηε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ θαη ησλ παξαδφζεσλ ηνπ ηφπνπ ηνπ θαη θνξέα αμηψλ φπσο ε 

ειεπζεξία, ε δηθαηνζχλε, ν ζεβαζκφο ηνπ άιινπ θιπ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο είλαη 

νιηζηηθή, δηαζεκαηηθή, γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πνιχπιεπξε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. Έηζη, ηνπ δίλεη ηε 
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δπλαηφηεηα λα ζπγθξνηήζεη έλα εληαίν ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπ 

επηηξέπεη λα αλαπηχζζεη πξνζσπηθή άπνςε γηα δηάθνξα δεηήκαηα.  

 

Δπεηδή, φκσο, ε παξνχζα κειέηε δηεξεπλά πξσηίζησο ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζην ζρνιείν, δηεξσηάηαη θαλείο πψο νη ΣΠΔ ζπλδένληαη κε φια ηα παξαπάλσ. 

Όπσο είδακε, ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνθξίλεηαη ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ 

κε ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. ηα 

δεηήκαηα απηά εληάζζνληαη θαη ηα ηερλνινγηθά κέζα, πνπ απνηεινχλ πεδίν ηνπ 

θφζκνπ πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί. Υαξαθηεξηζηηθφ σο πξνο απηφ είλαη ην γεγνλφο 

φηη ππάξρεη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα μερσξηζηή θαηεγνξία κε ηνλ ηίηιν 

«δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο». Δθεί αλαθέξεηαη φηη, πέξα ησλ άιισλ γλψζεσλ, ν 

καζεηήο πξέπεη λα «εληνπίδεη θαη λα αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, γισζζηθέο θαη  κε» (Π..: 40). Ζ 

πξφζβαζε απηή δηεπθξηλίδεηαη φηη κπνξεί λα είλαη ζε πεγέο πιεξνθνξίαο έληππεο ή 

κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Μάιηζηα, πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα 

θαηαθηήζεη δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζηηο δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή: 

 

-επηινγή θαη απνζήθεπζε γισζζηθήο πιεξνθνξίαο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

-εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (CD 

Rom) ζρεδηαζκέλνπ εηδηθά γηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο 

-επεμεξγαζία απινχ θεηκέλνπ ζε ππνινγηζηή 

 

Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ν καζεηήο ζα εμνηθεησζεί κε ηελ ηερλνινγία ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ έηζη ψζηε «α) λα απνθηήζεη επρέξεηα πξφζβαζεο ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ θαη β) λα 

κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη ζηνηρεησδψο θείκελα ζε Ζ/Τ» (Π..: 18).  
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Έλα παξάδεηγκα, γηα λα αληηιεθζνχκε πψο νη ΣΠΔ απνηεινχλ πεδίν ηνπ 

θφζκνπ θαη γλψζε, κε ηελ νπνία ηα παηδηά πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ, είλαη ην 

αθφινπζν: ηελ Δλφηεηα 15 ηνπ βηβιίνπ ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ ηα παηδηά θαινχληαη λα 

δηαβάζνπλ έλα γξάκκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ ηεο ίδηαο ηάμεο (ζει. 23) θαινχληαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Υαξάο λα γξάςνπλ έλα ζχληνκν κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζηε θψθηα Μνλάρνπο, γηα λα θαλνλίζνπλ λα ζπλαληεζνχλ ζε έλα κηθξφ λεζί ησλ 

πνξάδσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά εμαζθνχληαη ζηε γξαπηή παξαγσγή 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο. Όπσο φκσο επηζεκαίλεηαη, «ζα ήηαλ βέβαηα πνιχ πην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά λα γξάςνπλ ζη‟ αιήζεηα έλα ηέηνην κήλπκα θαη λα ην 

απνζηείινπλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη ηνπο Ζ/Τ ηνπ ζρνιείνπ, 

εθφζνλ ππάξρνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε παξαγσγή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζα 

κπνξνχζε λα εληαρζεί ζην πιαίζην κηαο πξαγκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη λα έρεη λφεκα 

γηα ηα παηδηά.» (Βηβιίν Γαζθάινπ Β΄ Γεκνηηθνχ: 42).  

Αθφκε, ζην Πνιπζεκαηηθφ βηβιίν δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ επέιηθηε δψλε, 

ζηελ Δλφηεηα «Άλζξσπνο, θνηλσλία, παγθνζκηνπνίεζε» ππάξρεη έλα θείκελν ηεο  

Άλλαο Φξαγθνπδάθε, θαζεγήηξηαο Δθπαηδεπηηθήο Κνηλσληνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ζει. 94), κε ηίηιν «Δίλαη ή κήπσο δελ είλαη ζσζηφ λα ηα 

μέξεη θαλείο φια;» ην θείκελν απηφ γίλεηαη ιφγνο γηα κηα παξέα επηά παηδηψλ ηεο 

Έθηεο πνπ πεηξακαηίδνληαη ζην δηαδίθηπν θαη δηαθσλνχλ γηα ην πεξηερφκελν θάπνησλ 

ζειίδσλ ηνπ δηαδηθηχνπ. ην ηέινο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ πσο «θαιχηεξν είλαη λα 

μέξεηο πψο λα βξίζθεηο θαη λα μέξεηο πνηα είλαη θαιά θαη πνηα ζθάξηα». Σν δηαδίθηπν, 

ινηπφλ, είλαη έλα πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ ηα παηδηά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ «ζσζηά». 

Αιιά θαη ζην βηβιίν «Βιέπσ ην ζεκεξηλφ θφζκν. Γεκηνπξγηθέο-Γηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επέιηθηε δψλε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» (ζει. 87-92) ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πξνζεγγίδεηαη σο έλα πεδίν ελαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ. 

Δθεί ηίζεληαη κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ζηελ ηάμε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο 

ππνινγηζηέο θαη ηε ρξήζε ηνπο:  
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 Φαληάζνπ φηη απφ αχξην παχνπλ λα ππάξρνπλ νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηε δσή ζνπ. Πψο ζα 

έλησζεο γη‟ απηφ;  

Σν ρξφλν πνπ κέρξη ζήκεξα αθηέξσλεο ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πσο ζα κπνξνχζεο λα ηνλ αμηνπνηήζεηο ηψξα 

πνπ δελ ζα έρεηο ππνινγηζηή;  

 Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ ειεθηξνληθφ παηρλίδη; Πεξηέγξαςέ ην 

ζηελ ηάμε θαη εμήγεζε ηνπο ιφγνπο πνπ ζε θάλνπλ λα ην μερσξίδεηο.  

Ση ζα ήζειεο πεξηζζφηεξν λα κάζεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή;  

 Πξνζδηφξηζε ην ρξφλν πνπ δηέζεζεο ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα γηα 

θάπνηεο απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο  (αθνινπζεί έλαο  πίλαθαο  

κε ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο, ζχλνιν σξψλ θαη δξαζηεξηφηεηεο: κειέηε 

καζεκάησλ, κνπζηθή, ειεθηξνληθφ παηρλίδη ή παηρλίδη ζηνλ 

ππνινγηζηή, παηρλίδη ζην ζπίηη, ζπλάληεζε-παηρλίδη κε θίινπο, βφιηα, 

ζπδήηεζε κε γνλείο αδέιθηα ζπγγελείο, χπλνο, άιια) 

 

 Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ σο ζηφρν λα δηεπθνιχλνπλ κηα 

ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηε ρξήζε ηνπο. 

Γξάςε ηελ πξψηε ζθέςε πνπ ζνπ έξρεηαη ζην λνπ 

Με ηνλ ππνινγηζηή ζέισ…….  

Σν θαιχηεξν πξάγκα πνπ κπνξψ λα θάλσ κε ηνλ ππνινγηζηή είλαη…. 

Αλ ζα άιιαδα θάηη ζηνλ ππνινγηζηή ζα ήηαλ… 

Αλ ηα καζήκαηα ζην ζρνιείν γηλφληνπζαλ θαη κε ππνινγηζηέο ηφηε… 

Αλ έρσ ηε δπλαηφηεηα λα παίμσ έλα παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή….ην 

πξνηηκψ απφ ην λα… 

Ση ζα πξνηηκνχζεο λα θάλεηο κεηά ηε κειέηε ζνπ, ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ζνπ; Αξίζκεζε ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο (ηειεφξαζε, 

ειεθηξνληθφ, επηηξαπέδην, κε θίινπο, κνπζηθή, άιιν) 
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 Αο ππνζέζνπκε φηη παίδεηο ην αγαπεκέλν ζνπ ειεθηξνληθφ παηρλίδη 

θαη βξίζθεζαη ζε θξίζηκν ζεκείν σο πξνο ηελ εμέιημή ηνπ. Δθείλε ηε 

ζηηγκή ρηππά ην ηειέθσλν θαη ν θαιχηεξφο ζνπ θίινο/ε ζνπ δεηά λα 

παο ακέζσο ζε θνληηλφ ζεκείν γηα λα νξγαλψζεηε κε ηελ ππφινηπε 

παξέα κηα κεγάιε έθπιεμε γηα έλα θίιν/ κηα θίιε ζαο, πνπ γηνξηάδεη. 

Ση ζα έθαλεο ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε θαη γηαηί;  

 Υξεζηκνπνηείο ππνινγηζηέο; Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο πηζηεχεηο φηη 

κπνξείο λα θάλεηο, αμηνπνηψληαο ηνπο ππνινγηζηέο; Βξίζθεηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ βηβιίσλ; Αλ λαη πνηεο;  

 Ση είλαη γηα ζέλα ην δηαδίθηπν (Internet); Υξεζηκνπνηείο ην δηαδίθηπν; 

Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείο, πνηνο είλαη καδί ζνπ; Ση ζπλήζσο αλαδεηάο 

ζην δηαδίθηπν;  

 ην δηαδίθηπν θαίλεηαη λα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πάληα. Πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη γηα έλα παηδί λα επηιέμεη κφλν ηνπ ηη ζα αλαδεηήζεη; 

Πξηλ απαληήζεηο ζθέςνπ φηη ην ίδην δίιεκκα δεκηνπξγείηαη θαη κε ηελ 

επηινγή ησλ εληχπσλ πνπ ππάξρνπλ ζ‟ έλα πεξίπηεξν. Ση ππάξρεη, 

πφζν ελδηαθέξνλ είλαη γηα ζέλα, ηη επηηξέπεηαη λα αγνξάζεηο, ηη 

κπνξείο ή ηη ζέιεηο λα αγνξάζεηο. πδεηήζηε ην νκαδηθά ζηελ ηάμε.  

 Γηα κέλα ν ηέιεηνο ππνινγηζηήο…. 

 

Οη ΣΠΔ, φκσο, εθηφο απφ έλα πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί 

απνηεινχλ πεγή άληιεζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ, κέζν γηα λα εξεπλήζνπλ νη 

καζεηέο ηνλ θφζκν. Απηφο, άιισζηε, είλαη θαη ν ιφγνο πνπ πξνηείλεηαη κεηαμχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ε «αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, κε επηζηαζία» (Π..: 

40) θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ (Π..: 27, 28). ηα Βηβιία ηνπ Γαζθάινπ 

πξνηείλνληαη ηζηνζειίδεο πνπ εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ 

γηα λα ζπιιέμνπλ ηα ζηνηρεία πνπ θάζε θνξά ρξεηάδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

Δλφηεηα 7 ηνπ Βηβιίνπ ηνπ Γαζθάινπ γηα ηελ Β΄ Γεκνηηθνχ πξνηείλνληαη, εθηφο απφ 

βηβιία θαη ελδηαθέξνληεο ςεθηαθνχο δίζθνπο, ηζηνζειίδεο φπσο: ε ηζηνζειίδα γηα ην 

Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ, ε ηζηνζειίδα γηα ηνπο αδειθνχο Γθξηκ, ε ηζηνζειίδα ηνπ 
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Δζληθνχ Ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ γηα πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ ζρεηηθά κε ην „40, 

ηζηνζειίδα πνπ δηαζέηεη ζεκαίεο απφ φιν ηνλ θφζκν θαη δχν ηζηνζειίδεο κε πιηθφ γηα 

ηελ 28
ε
 Οθησβξίνπ.  

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη θαη ε βαζηθή ζηνρνζεζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

πεξηιακβάλεη θαη ζηφρνπο πνιηηηζκηθνχο θαη αμηαθνχο, νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη ζε 

έλα πιαίζην δηαζεκαηηθήο ζεψξεζήο ηεο: ιατθφο πνιηηηζκφο, κπζνινγία, γεσγξαθία, 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θ.ά. 

3.2 Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

Δθηφο φκσο απφ ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπσο είλαη 

αλακελφκελν, αλαπιαηζηψλνληαη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη γισζζνινγηθέο ζεσξίεο. 

ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ επηδησθφκελε θαιιηέξγεηα ηεο 

κεηαγιψζζαο ζηα παηδηά αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη ΣΠΔ ζπληεινχλ ζηελ απφθηεζε 

απηήο.  

 Ζ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο απνηειεί θεληξηθφ άμνλα γηα ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο. Σν Πξφγξακκα νξίδεη φηη ν δάζθαινο είλαη αλάγθε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δηδάζθνληαο γιψζζα δηδάζθεη ηε δνκή ηεο, δηδάζθεη 

«γξακκαηηθή» ζε ηξία επίπεδα: α) γξακκαηηθή ηεο ιέμεο (δνκή ηεο ιέμεο, ιεμηιφγην, 

ζεκαζηνινγία, εηπκνινγηθφ θιπ.), β) γξακκαηηθή ηεο πξφηαζεο (δνκή ηεο πξφηαζεο, 

ζεκαζηνινγία ηεο πξφηαζεο θιπ.) θαη γ) γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο (θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, δφκεζε θεηκέλνπ – δνκή 

θαη ζχλδεζε παξαγξάθσλ, άμνλαο γισζζηθήο ζπλνρήο, θαηαιιειφηεηα γισζζηθψλ 

κέζσλ). Σν κεγαιχηεξν βάξνο πέθηεη ζην ηξίην επίπεδν, γη‟ απηφ θαη γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνπο ηχπνπο ησλ θεηκέλσλ θαη ζηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, ε δνκή, ν άμνλαο γισζζηθήο ζπλνρήο θαη ην επίπεδν χθνπο (Π..: 43): 

«Ζ γξακκαηηθή ησλ δχν πξψησλ επηπέδσλ (γξακκαηηθή ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο) 

δηδάζθεηαη πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζεη ηε γξακκαηηθή ηεο επηθνηλσλίαο. Μ‟ άιια 

ιφγηα, ε δηδαζθαιία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο είλαη ζθφπηκν λα 
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ζπλδπάδεηαη κε ηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ζε πξαγκαηηθέο 

πεξηζηάζεηο Γη‟ απηφ, ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη θάπνηα “ινγηθά” φξηα. Ζ θιίζε πεξηνξίδεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη 

εζσηεξίθεπζε ελφο ζρήκαηνο θιίζεο ξήκαηνο θαη ελφο ζρήκαηνο θιίζεο πησηηθνχ, 

ρσξίο εκπινθή ηνπ καζεηή ζε ππνπεξηπηψζεηο (αληζνζχιιαβα, θσλεεληφιεθηα, 

αλψκαια θηι.). Ο ζθνπφο είλαη λα εληάζζεη ηηο ππνπεξηπηψζεηο ζε έλα εθ ησλ 

πξνηέξσλ απνθξπζηαιισκέλν θιηηηθφ πξφηππν, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηξηθή 

γιψζζα θαη νη γξακκαηηθνί ηχπνη ηνχ είλαη γλσζηνί. Δμαίξεζε απνηεινχλ φζα 

θιηηηθά δελ είλαη απφιπηα εληαγκέλα ζηε κνξθνινγηθή δνκή ηεο λέαο ειιεληθήο 

(αξραηφθιηηα). Δδψ ν καζεηήο αζθείηαη ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή θιίζε θάζε 

θιηηνχ μερσξηζηά» (Π..: 43). 

Ζ ρξήζε κεηαγιψζζαο  απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

είλαη αλαγθαία κφλν ζην κέηξν πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

ζπλελλφεζε κε ηνπο καζεηέο, ηφζν θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο φζν θαη θαηά 

ηελ παξαπνκπή ηνπο ζε βηβιία αλαθνξάο (Π..: 43). Πην αλαιπηηθά, ζηελ Α΄ 

Γεκνηηθνχ νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ βαζηθφηεξσλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ. ηελ επφκελε ζρνιηθή ηάμε ρξεζηκνπνηείηαη ειάρηζηε 

κεηαγιψζζα, εθφζνλ ζηφρνο είλαη λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηε δνκή ηεο γιψζζαο 

δηαηζζεηηθά, κέζα απφ άθζνλα παξαδείγκαηα, κε απψηεξν ζθνπφ λα ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ επηθνηλσλία. Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ ν γξακκαηηθφο θαλφλαο δίλεηαη ζην βηβιίν κε ηξφπν επαγσγηθφ: «δίλνληαη 

παξαδείγκαηα ηα νπνία ν καζεηήο θαιείηαη λα παξαηεξήζεη, πξνθεηκέλνπ ζηε 

ζπλέρεηα λα εμαγάγεη- θαη ελίνηε λα δηαηππψζεη- κφλνο ηνπ ηνλ θαλφλα. Έηζη, αθελφο 

δελ παξέρεηαη έηνηκε γλψζε θαη αθεηέξνπ ν καζεηήο θαηαλνεί ην γξακκαηηθφ 

θαηλφκελν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνζηεζίζεη έλα γξακκαηηθφ θαλφλα» (Βηβιίν 

Γαζθάινπ Β΄ Γεκνηηθνχ: 7). Με άιια ιφγηα, ζηελ ηάμε απηή νη καζεηέο 

εκπινπηίδνπλ ηε γξακκαηηθή ηνπο γλψζε κε λέα γξακκαηηθά θαηλφκελα, ελψ γίλεηαη 

ρξήζε θαη θάπνησλ ζηνηρείσλ κεηαγιψζζαο.  
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ηε Γ΄ Γεκνηηθνχ, ζηε δηαηζζεηηθή θπξίσο γλψζε, πξνζηίζεηαη ε ηππηθή 

γλψζε ηεο γξακκαηηθήο ζπλνδεπφκελε απφ ηε ρξήζε ηεο κεηαγιψζζαο. ηελ Γ΄ 

Γεκνηηθνχ ε δηαηζζεηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε αξρηθή πξνζέγγηζε ησλ γξακκαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ελψ ε ηππηθή γλψζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο 

κεηαγιψζζαο γίλνληαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο γξακκαηηθήο «θαιιηέξγεηαο» ησλ 

καζεηψλ. Γη‟ απηφ θαη ζηελ ηάμε απηή γίλεηαη ξεηή παξνπζίαζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο Νέαο Διιεληθήο, κε ηε ρξήζε ηεο αληίζηνηρεο 

νξνινγίαο: «Μέζα απφ ηε ξεηή δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, νη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε γιψζζα, εθηφο απφ κέζν επηθνηλσλίαο, είλαη έλαο θψδηθαο 

επηθνηλσλίαο κε δηθέο ηνπ ζπκβάζεηο θαη δηθνχο ηνπ θαλφλεο» (Βηβιίν Γαζθάινπ Γ΄ 

Γεκνηηθνχ: 16). «ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο είλαη ε αλάδεημε ηεο 

ζπζηεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο γιψζζαο» (Βηβιίν Γαζθάινπ Γ΄ 

Γεκνηηθνχ: 16). Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε γιψζζα είλαη έλα ζχζηεκα 

«νξγαλσκέλν αιιά θαη ειαζηηθφ, ην νπνίν πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ηφζεο 

επηινγέο φζεο ηνπο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εμππεξεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

επηθνηλσλίαο» (Βηβιίν Γαζθάινπ Γ΄ Γεκνηηθνχ: 16). Οη θαλφλεο δίλνληαη 

δηαηππσκέλνη, γηαηί ε εμαγσγή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο είλαη δχζθνιν έξγν. Ζ 

απνζηήζηζε ηνπ θαλφλα, ηνπ νξηζκνχ ή ηνπ θιηηηθνχ παξαδείγκαηνο δελ απνηειεί 

δηδαθηηθφ ζηφρν. Γηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο γξακκαηηθή 

γλψζε θαη γξακκαηηθή επίγλσζε.  

Όζνλ αθνξά ηελ Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ ζηηο ηάμεηο απηέο πξνβιέπεηαη θαη 

εγρεηξίδην γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο. Σν εγρεηξίδην απηφ αθνινπζεί ηηο 

ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, θαζψο βνεζά ηνλ καζεηή λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία δχν επηπέδσλ: ηνπ επηπέδνπ ηεο πεξηγξαθήο ησλ 

γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ κε ηε ρξήζε νξνινγίαο, δειαδή κεηαγιψζζαο θαη ηνπ 

επίπεδνπ ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο, δειαδή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηελ επηθνηλσλία. 

ηηο Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ εγρεηξηδίνπ «Γξακκαηηθή Δ΄ – η΄ Γεκνηηθνχ» 

(http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/) ππάξρεη ν αθφινπζνο πίλαθαο πνπ καο 

δίλεη ζπλνπηηθά κηα γεληθή εηθφλα γηα ηελ παξνπζία κεηαγιψζζαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

γίλεηαη αληηιεπηή ε γξακκαηηθή γεληθφηεξα: 

http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/
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Τα 5 μέπη ηηρ νέαρ Γπαμμαηικήρ

Μεηαγλώζζα Λειηοςπγίερ ηηρ γλώζζαρ και  γλωζζικέρ δεξιόηηηερ    

1. Πξαγκαηνινγία 1. Χπηζιμοποιώ ηη γλώζζα για να επικοινωνήζω

α. Τη θάλω κε ηα ιόγηα;

β. Πώο δεκηνπξγώ έλα θείκελν; (ύθνο, είδε θεηκέλωλ, δνκή 

παξαγξάθνπ, θεηκεληθνί δείθηεο, θαλόλεο ζηελ επηθνηλωλία)

2. Φωλνινγία 2. Μιλώ και γπάθω

Φζόγγνη, γξάκκαηα, ζπιιαβέο, ηνληζκόο, ζηίμε

3. Κιηηηθή 

κνξθνινγία

3. Σσημαηίζω λέξειρ

α. Μηιώ γηα αλζξώπνπο, δώα, πξάγκαηα, ελέξγεηεο, θαηαζηάζεηο θαη 

ηδηόηεηεο (νπζηαζηηθό)

β. Δίλω πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο  γηα αλζξώπνπο... (επίζεην)

γ. Κάλω θάηη ή παζαίλω θάηη ή βξίζθνκαη ζε κηα θαηάζηαζε (ξήκα) 

θηι.

4. Σύληαμε 4. Σςνθέηω θπάζειρ και πποηάζειρ

Είδε θξάζεωλ, είδε πξνηάζεωλ, ζεηξά ηωλ ζπζηαηηθώλ ηεο απιήο 

πξόηαζεο, επζύο – πιάγηνο ιόγνο

5. Παξαγωγηθή 

κνξθνινγία, 

ζύλζεζε θαη  

ζεκαζηνινγία

5. Βπίζκω ηιρ ζσέζειρ ηων λέξεων

α. Πώο θηηάρλω ιέμεηο;

β. Τη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο;

 

 

 

Όζα αλαθέξζεθαλ έσο ηψξα αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα 

καξηπξνχλ ηελ χπαξμε λόγος πνπ αληιεί απφ παξαδνζηαθέο θαη δνκηζηηθέο 

αληηιήςεηο. Ο ιφγνο απηφο κάιηζηα εθθξάδεηαη, φρη κφλν ζην πεξηερφκελν, αιιά θαη 

ζε επίπεδν γισζζηθφ, θαζψο αλαθέξεηαη γηα ην καζεηή φηη «ρξεζηκνπνηεί ζσζηά 

γξακκαηηθνχο ηχπνπο θαη ιεμηιφγην» (Π..: 18) «απνκλεκνλεχεη κηθξά έκκεηξα 

θείκελα γηα απαγγειία» (Π..: 22), «αληηγξάθεη πηζηά θαη γξάθεη ζσζηά κε ζρεηηθή 

ηαρχηεηα» (Π..: 26), «ζπζρεηίδεη πξαθηηθά θαη εθαξκφδεη γξακκαηηθνχο θαλφλεο 

ζηε γξαθή ησλ ιέμεσλ» (Π..: 27) θιπ. Αθφκα θαη ε ινγνηερλία αμηνπνηείηαη, κεηαμχ 

άιισλ, γηα λα αζθεζεί ν καζεηήο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα «αληηιακβάλεηαη ηηο 

ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο ηφζν ζην ζεκαζηνινγηθφ φζν θαη ζην 

θσλεηηθφ- κνξθνινγηθφ επίπεδν» (Π..: 30). Χζηφζν, φπσο είδακε, νη γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα δελ πεξηνξίδνληαη ζε επίπεδν ιέμεο θαη πξφηαζεο, αιιά επεθηείλνληαη θαη ζε 

επίπεδν θεηκέλνπ. 
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ην πξφγξακκα αλαθέξνληαη γλψζεηο θαη γηα ηα θεηκεληθά είδε. χκθσλα κε 

ην Πξφγξακκα θάζε είδνο ιφγνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή δηδαζθαιία, αλάινγα κε ηα 

θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο εμσθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ:  

«ηα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά αλήθεη ε ηππηθή νξγάλσζε θάζε θεηκεληθνχ είδνπο 

(ππεξδνκή), νη θξάζεηο, νη ζπληαθηηθέο δνκέο θαη ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο. Απφ ηνπο πην θαζνξηζηηθνχο εμσθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο είλαη ν ζηφρνο 

ηνπ θεηκέλνπ, νη ζπλζήθεο ηεο αλάγλσζεο ή ηεο αθξφαζήο ηνπ ή ηεο παξαγσγήο ηνπ 

(ρψξνο, ρξφλνο), νη γλψζεηο ηνπ αλαγλψζηε ή ηνπ αθξναηή γηα ην ζέκα. Πεξαηηέξσ, 

θάζε επηκέξνπο είδνο ιφγνπ (αθήγεζε, πεξηγξαθή, πξνηξνπή, παξάθιεζε) 

δηαθξίλεηαη απφ νξηζκέλεο θαλνληθφηεηεο, ρσξίο ηε κειέηε ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα 

δηδαρζεί ζπζηεκαηηθά ε θαηαλφεζε θαη ε παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ» (Π..: 42).  

 

Οη καζεηέο δηδάζθνληαη ηελ νξγάλσζε θάζε είδνπο θεηκέλνπ, ηε ιεηηνπξγία ησλ 

γισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά δνκνχλ ηελ θεηκεληθή ζπλνρή 

θαη ην χθνο ζην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά είδνο θεηκέλνπ. Ζ θεηκελνθεληξηθή απηή 

πξνζέγγηζε αλαδεηθλχεη θαη ηελ επηθνηλσληαθή θχζε ηνπ θεηκέλνπ. «ηφρνο απηήο 

ηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα θαλεί, θάζε θνξά πνπ γίλεηαη ε επεμεξγαζία ελφο θεηκέλνπ, 

ην φηη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ε δνκή ηνπ θαη ην χθνο ηνπ, είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν απηφ ην θείκελν έρεη παξαρζεί» (Βηβιίν 

Γαζθάινπ: Γ΄ Γεκνηηθνχ: 12). ην πιαίζην απηφ «ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα 

εμεηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ ζηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ (ιεηηνπξγηθή-θεηκεληθή πξνζέγγηζε) θαη νη ζηφρνη δελ αθνξνχλ απιψο 

γλψζεηο αιιά ηθαλφηεηα ηέιεζεο ιεθηηθψλ πξάμεσλ (αηηηνινγψ, πξνηείλσ, 

θαζνδεγψ, πιεξνθνξψ, δηεγνχκαη θηι.)» (Βηβιίν Γαζθάινπ: Δ΄ Γεκνηηθνχ: 11). Ζ 

αλαθνξά ζηα παξαπάλσ καο παξαπέκπεη ζε λόγοςρ πνπ αληινχλ απφ 

θεηκελνθεληξηθέο θαη επηθνηλσληαθέο γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο.  

Δλδηαθέξνλ, φκσο, έρεη λα δνχκε αλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΣΠΔ γηα λα 

απνθηήζνπλ ηα παηδηά ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα. Σν Πξφγξακκα δελ θάλεη θάπνηα 
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ζχλδεζε ηεο επηδησθφκελεο κεηαγιψζζαο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Χζηφζν, 

κπνξνχκε ζην ζεκείν απηφ λα θάλνπκε θάπνηεο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηε γιψζζα. Σν ινγηζκηθφ παξνηξχλεη ηνλ 

καζεηή ζηελ εμάζθεζε/εκπέδσζε γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ. Με απηφ, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ νδεγφ ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ ηεο Δ΄ θαη η΄ 

Γεκνηηθνχ: 

-πξνζεγγίδνληαη θαη ζπλεηδεηνπνηνχληαη αβίαζηα ε θαλνληθφηεηα ηεο γιψζζαο, ηα 

φξηα ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο, νη λνεκαηηθέο απνρξψζεηο θαη ε πνιπζεκία 

- επηηαρχλεηαη ην απνηέιεζκα παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαηαλφεζεο ηεο δνκήο, ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη ηεο δφκεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη, θπξίσο, ε αηζζεηνπνίεζε ηεο 

ζεκαζηνινγηθήο δνκήο ηνπ ιφγνπ 

-θαζίζηαηαη πεξηηηή θάζε πξνζθπγή ηνπ δαζθάινπ ζε κεηαγισζζηθέο αλαιχζεηο θαη 

εμεγήζεηο. Γη‟ απηφ νη πεξηνξηζκέλνη επηζηεκνληθνί/γξακκαηηθνί φξνη, πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνλ Οδεγφ θαη ζηα ζρέδηα καζήκαηνο, απεπζχλνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη πξννξίδνληαη γηα ηε δηθή ηνπ βνήζεηα θαη κφλνλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε θαλέλαλ 

ηξφπν ηέηνηνη φξνη δελ πξέπεη λα απαζρνινχλ ηα παηδηά, εθηφο εάλ πξνθχςνπλ εθ ησλ 

πξαγκάησλ.  

 

3.3 εκείσζε θαη γιψζζα 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, ην είδνο 

θαη‟ επέθηαζε ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά, ζεκα- 

ληηθή παξάκεηξνο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε γιψζζα θαη ε ζε- 

κείσζε. Απηφ αθξηβψο ζα επηρεηξήζνπκε ζην ζεκείν απηφ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

 

Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν μεθηλά κε έλα θεθάιαην πνπ έρεη ηνλ ηίηιν 

«θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο». ηελ αξρή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη 
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ηδηαίηεξε κλεία ζηε «Θεψξεζε ηεο γιψζζαο». Πξφθεηηαη γηα κία «πνιπεπηζηεκνληθή 

ζεψξεζε ηεο γιψζζαο»:  

 

 «Ζ πνιπεπηζηεκνληθή ζεψξεζε ηεο γιψζζαο, έηζη φπσο πξαγκαηψλεηαη ζην 

Πξφγξακκα, ηα επίπεδα θαη ην εχξνο ησλ ζηφρσλ θαη ε πνηθηιία ησλ δηαδηθαζηψλ 

αληαλαθινχλ, άκεζα ή έκκεζα, αληίζηνηρν θάζκα επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, κε 

επίθεληξν ηε Γισζζνινγία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη ηφζν ζε δηάθνξνπο εηδηθνχο ηνκείο ηεο Γισζζνινγίαο 

(θπξίσο: Αλάιπζε ηνπ Λφγνπ, Πξαγκαηνινγία, Θεσξία ησλ γισζζηθψλ πξάμεσλ, 

πζηεκηθή Λεηηνπξγηθή Γισζζνινγία, αιιά θαη Παξαδνζηαθή θαη Γνκνιεηηνπξγηθή 

Γξακκαηηθή, Γελεηηθή-Μεηαζρεκαηηζηηθή Γξακκαηηθή, Φσλεηηθή-Φσλνινγία, 

Μνξθνινγία, εκαζηνινγία, Γηαιεθηνινγία), φζν θαη ζηηο ζπλαθείο επηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο (θπξίσο: Αλαιπηηθή Φηινζνθία, Κπβεξλεηηθή, Δπηζηήκε ηεο Δπηθνηλσλίαο, 

Γισζζηθή Αλζξσπνινγία, Δζλνγξαθία ηεο Δπηθνηλσλίαο, Δζλνγισζζνινγία, 

Φπρνγισζζνινγία, Κνηλσληνγισζζνινγία, Κεηκελνινγία, Αθεγεκαηνινγία, 

Τθνινγία, Γλσζηηθή Φπρνινγία, Θεσξία ηεο Πξφζιεςεο)» (Π..: 14). 

 

Σν Πξφγξακκα, πνπ ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηε ζπγρξνληθή φζν θαη ηε δηαρξνληθή 

δηάζηαζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηε γιψζζα ηα εμήο (Π..: 14):  

-ε γιψζζα  λνείηαη θαηαξρήλ σο ζχζηεκα επηθνηλσλίαο 

-ε γιψζζα είλαη κέζν πξναγσγήο ηεο δηαλφεζεο, ηεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο 

ζθέςεο 

-ε γιψζζα είλαη θνξέαο πνιηηηζκνχ 

-ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο κέζν δξάζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ  

-ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο κέζν θαηαλφεζεο, έθθξαζεο, πεξηγξαθήο θαη 

κεηαηξνπήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη δεκηνπξγίαο πξαγκαηηθφηεηαο 

-ε γιψζζα κε ηε ινγνηερλία γίλεηαη φρεκα θαη απνηέιεζκα ηέρλεο θαη αηζζεηηθήο 

θαιιηέξγεηαο 

-ε γιψζζα είλαη ζηνηρείν εζληθήο ηαπηφηεηαο, πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο θαη 

γξακκαηνινγίαο 
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-ε γιψζζα πξνηείλεηαη σο κέζν έληαμεο ησλ αιινδαπψλ ζηελ θνηλσλία  

-ν εηεξνγελήο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο αμηνπνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα 

 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν 

θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ ζηφρσλ θαηαθεξκαηίδεη ηε γιψζζα ζε 

πξνθνξηθφ ιφγν θαη γξαπηφ ιφγν, αλάγλσζε, γξαθή θαη παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, 

ινγνηερλία, ιεμηιφγην, γξακκαηηθή θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο (βι. πίλαθα, ζει. 8). 

Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ άπνςε πσο νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο 

ζε απηά ηα επίπεδα είλαη απνθνκκέλεο κεηαμχ ηνπο, ζηνηρείν πνπ παξαπέκπεη ζε 

παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο. Χζηφζν, κειεηψληαο ην Πξφγξακκα θαηαλνεί θαλείο φηη ε 

δηάθξηζε απηή γίλεηαη γηα κεζνδνινγηθνχο ζθνπνχο, θαζψο γίλεηαη αληηιεπηή κία 

ζεψξεζε ηεο γιψζζαο σο φινπ, ζηνηρείν πνπ παξαπέκπεη ζε επηθνηλσληαθέο-

νιηζηηθέο αληηιήςεηο. Σν γεγνλφο κάιηζηα φηη ε γιψζζα θαη ε ινγνηερλία απνηεινχλ 

εληαία καζήκαηα ζπλεγνξεί σο πξνο απηφ. Ζ παξαδνρή φηη «ε γιψζζα 

αληηκεησπίδεηαη…σο κέζν κεηαηξνπήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη δεκηνπξγίαο 

πξαγκαηηθφηεηαο» παξαπέκπεη ζην γισζζνδηδαθηηθφ λόγο ηνπ θξηηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα ζεσξείηαη κέζν δφκεζεο ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.   

 

 Μειεηψληαο θαλείο ην Πξφγξακκα, έρεη ηελ αίζζεζε φηη φια φζα 

αλαθέξνληαη θηλνχληαη γχξσ απφ δχν θεληξηθνχο άμνλεο, ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη 

ηε δνκή ηεο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ επηθνηλσληαθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, αιιά ππάξρεη 

ε αληίιεςε φηη κέζα απφ απηήλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δνκήο 

ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγνχληαη ζηελ ηάμε επηθνηλσληαθέο 

ζπλζήθεο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα γηα 

πνηθίια ζέκαηα θαη πνηθίιεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Ζ πνηθηιφηεηα απηή έρεη λα 

θάλεη κε ηε ζρνιηθή θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. Ζ ζεψξεζε ηεο γιψζζαο σο εξγαιείν 

επηθνηλσλίαο θαη ε έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο είλαη θαλεξφ φηη αληιεί απφ 

επηθνηλσληαθέο αληηιήςεηο. ην πιαίζην απηήο ηεο ζεψξεζεο γηα ηε γιψζζα νη 

καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο γηα ηα θεηκεληθά είδε, κε ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ ηηο 
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επηθνηλσληαθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, δειαδή λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά σο 

νκηιεηέο, ζπγγξαθείο θαη ρξήζηεο ησλ κέζσλ ζε πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο 

πεξηζηάζεηο: 

 

«Ο θεληξηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο, ε επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα, εμεηδηθεχεηαη γηα 

πξψηε θνξά, απνθηψληαο ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν: λα θαηαζηεί ν καζεηήο ηθαλφο 

λα ρξεζηκνπνηεί ηα γισζζηθά κέζα κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη θαηάιιειν γηα ηελ 

θάζε εηδηθή πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Γη‟ απηφ ε γισζζηθή πξάμε πξνηείλεηαη πιένλ 

θαη σο κνλάδα επηθνηλσλίαο, παξάιιεια κε ηελ πξφηαζε. Δπεηδή ε πξνζαξκνγή ηνπ 

ιφγνπ ζηηο δηάθνξεο πεξηζηάζεηο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε ρξήζε δηαθνξνπνηεκέλνπ 

ιφγνπ, δειαδή δηαθνξεηηθά γισζζηθά κέζα θάζε θνξά, ην λέν πξφγξακκα πξνηείλεη 

θαη ηε δηδαζθαιία δηάθνξσλ εηδψλ ιφγνπ, νδεγψληαο ηνλ καζεηή λα θαηαλνήζεη κε 

ζπζηεκαηηθέο πξαθηηθέο δηαδηθαζίεο φηη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ γισζζηθνχ κέζνπ 

είλαη ζπλάξηεζε ηεο πξφζεζεο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ιφγνπ» (ηνηρεία απφ ηνλ 

παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ησλ Α.Π.. ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο: 2).  

 

ην πιαίζην πνπ ζθηαγξαθήζεθε παξαπάλσ νη ΣΠΔ ζπλδένληαη κε ηε κειέηε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηελ παηδαγσγηθή 

δηάζηαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο γηα ηε κειέηε 

ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γισζζηθφ κάζεκα πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ, ζπγθεθξηκέλα ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε ειεθηξνληθά ιεμηθά θαη ζην 

δηαδίθηπν γεληθφηεξα:  

 

«Ο καζεηήο αζθείηαη βαζκηαία, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα: Δληνπίδεη θαη αμηνινγεί ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, 

γισζζηθέο θαη κε. Αλαιχεη θαη ζπλζέηεη δεδνκέλεο πιεξνθνξίεο.» (Π..: 40). 

 

 Σν Πξφγξακκα δίλεη έκθαζε ζηελ πνιπηξνπηθή θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο. Ζ 

έκθαζε απηή δελ εληνπίδεηαη ηφζν ζε επίπεδν Πξνγξάκκαηνο, φζν απνηππψλεηαη ζηα 
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ζρνιηθά βηβιία ηνπ δαζθάινπ, ηα νπνία θαινχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θέξεη ζηελ ηάμε 

θσηνγξαθίεο, ζρήκαηα, ζρέδηα θιπ, αιιά θαη ζηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ καζεηή. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ πξνηείλεηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο Δλφηεηαο «Δθεκεξίδεο» ν δάζθαινο λα δηαβάζεη καδί κε ηα παηδηά έλα 

ζχληνκν άξζξν, θξχβνληαο ηε θσηνγξαθία πνπ ην ζπλνδεχεη θαη λα δεηήζεη, ζηε 

ζπλέρεηα, λα θαληαζηνχλ ηα παηδηά ηη ζα κπνξνχζε λα δείρλεη ε θσηνγξαθία, λα 

ζπγθξίλνπλ θσηνγξαθίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην γεγνλφο απφ δηαθνξεηηθέο 

εθεκεξίδεο θιπ. Ζ έκθαζε ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα γίλεηαη εκθαλήο θαη απφ ηελ 

παξνπζία θεηκέλσλ απφ ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαη ην δηαδίθηπν, αιιά θαη 

απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ έληππσλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Ζ εηθνλνγξάθεζε κάιηζηα 

ζεσξείηαη αθνξκή γηα πξνθνξηθή επεμεξγαζία, γεθπξψλεη ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζε 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ θαη γηα ηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο πξνιεηαίλεη ην έδαθνο γηα ηελ 

αλάγλσζε. ην Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ ηεο Γ΄ ηάμεο αλαθέξεηαη φηη ην θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ ζην ζρνιηθφ βηβιίν βνεζά «ψζηε νη καζεηέο λα εηζάγνληαη ζηα ζχγρξνλα 

πνιπηξνπηθά πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο (ζχλδεζε εηθφλαο, ζπκβφισλ θαη 

γιψζζαο)» (Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ ηεο Γ΄ ηάμεο: 6). Μάιηζηα, ζην ζπγθεθξηκέλν 

βηβιίν, νη ζπγγξαθείο πξνρσξάλε έλα βήκα παξαπέξα απφ ην Πξφγξακκα, θαζψο 

αλαθέξνληαη ξεηά θαη δηεμνδηθφηεξα ζην ζέκα θαη ζηνπο Kress & Van Leeuwen πνπ 

«έδεημαλ φηη ε γιψζζα (πξνθνξηθή θαη γξαπηή) δελ είλαη ν κφλνο δηαζέζηκνο ηξφπνο 

γηα ηελ θαηαζθεπή λνεκάησλ...Ζ εηθφλα είλαη βαζηθή γηα ηελ αλάγλσζε ή ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε δηαθεκίζεηο, ζηελ ηειεφξαζε, ζηα πεξηνδηθά, ζε 

επηζηεκνληθά θείκελα, πην πξφζθαηα ζην Γηαδίθηπν. Ζ ζρέζε ησλ δχν ζεκεησηηθψλ 

ζπζηεκάησλ (γιψζζαο θαη εηθφλαο) είλαη πνιχπινθε, ν ηξφπνο πνπ θαηαζθεπάδνπλ 

ην ίδην λφεκα δηαθνξεηηθφο… Ζ αλάγλσζε ησλ εηθφλσλ είλαη θαη απηή αλάγλσζε».  

3.4 Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηφηεηεο 

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα λα γίλνπλ ζε πεξηζζφηεξν βάζνο θαηαλνεηά ηα δεηήκαηα 

πνπ απαζρφιεζαλ ηελ αλάιπζε έσο ηψξα είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ. Έηζη, ζην ζεκείν απηφ ηεο παξνχζαο κειέηεο εμεηάδεηαη πψο ην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο αλαθνξηθά κε ηηο επηδησθφκελεο γλψζεηο γηα ηε 

γιψζζα, ηνλ θφζκν θαη ηε ζεκείσζε, πξαγκαηψλνληαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 
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δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αληρλεχνληαη αληινχληαη ηφζν 

απφ ηελ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή κεζνδνινγία φζν θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο 

νπνίεο νη καζεηέο θαινχληαη λα εκπιαθνχλ.  

ην Πξφγξακκα αλαθέξεηαη φηη ιακβάλνληαη ππφςε πνξίζκαηα ησλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαθηηθή θαη γεληθά ηε δηαρείξηζε ηεο 

ζρνιηθήο δσήο (θπξίσο: Κνηλσληνινγία ηνπ ρνιείνπ, Παηδαγσγηθή Φπρνινγία, 

Παηδαγσγηθή ηνπ «ιάζνπο», Δηδηθή Αγσγή, Θεσξία ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ), 

ππφ ηε ζπλζεηηθή ζεψξεζε ηνπ θιάδνπ ηεο ζχγρξνλεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο. ην 

πιαίζην απηφ, νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο δηέπνληαη απφ ηηο εμήο αξρέο:  

-ν δάζθαινο δηακνξθψλεη «πξαγκαηνινγηθή» ζηάζε απέλαληη ζηε γιψζζα θαη ηε 

δηδαζθαιία ηεο 

-ηα θείκελα ησλ εγρεηξηδίσλ κπνξνχλ ππφ πξνυπνζέζεηο λα αληηθαζίζηαληαη απφ άιια 

-ε δηδαζθαιία ησλ θεηκέλσλ ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

(δηαθεηκεληθψλ, πεξηθεηκεληθψλ, ελδνθεηκεληθψλ) 

-θάζε είδνο ιφγνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή δηδαζθαιία, αλάινγα κε ηα θεηκεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο εμσθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

-ε δηδαζθαιία ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

είλαη ζπζηεκαηηθή θαη δηαηξέρεη φιεο ηηο ελφηεηεο, κε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε 

έκθαζε θαηά πεξίπησζε 

-ν δάζθαινο είλαη ζθφπηκν λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο πεξηζηάζεηο, ψζηε, φπνηε ν 

καζεηήο βξεζεί ζην επίθεληξν γεγνλφηνο, λα παξάγεη ιφγν ζρεηηθά κε ην γεγνλφο γηα 

ην νπνίν έρεη πξνζσπηθή εηθφλα θαη άπνςε 

-ζπρλά ε δηδαζθαιία είλαη ρξήζηκν λα γίλεηαη κε αθεηεξία ζθάικαηα δηαηχπσζεο, 

άζηνρεο θξαζηηθέο επηινγέο ή δηζηαγκφ ηνπ καζεηή γηα ηελ θαηαιιειφηεηα κηαο 

θξάζεο 
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-ν κφληκνο θαη ζπλεηδεηφο ζηφρνο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα θξνληίδεη ψζηε ν καζεηήο 

λα ζπκκεηέρεη ζηα δξψκελα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη λα εθηίζεηαη ζπρλά ζε παξαγσγή 

ιφγνπ 

-ν δάζθαινο κπνξεί λα αληηθαζηζηά ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο κε γισζζηθφ πιηθφ πνπ 

έρεη επηιέμεη, δηαζθεπάζεη ή θαη θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο, φηαλ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο, 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Φχιινπ Οδεγηψλ 

-ε δηδαζθαιία ηεο νξζνγξαθίαο ελζσκαηψλεηαη ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε θάζε 

επθαηξία θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο νηθείαο βαζκίδαο θαη ελφηεηαο 

-κε αλάινγνπο ηξφπνπο δηδάζθεηαη ην ιεμηιφγην, ζχκθσλα θαη κε ηα ηδηαίηεξα 

γλσξίζκαηα θάζε εγρεηξηδίνπ (ι.ρ. ζεκαηηθά πεδία) 

Ο εθπαηδεπηηθφο, αθνινπζψληαο ηελ επηθνηλσληαθή κέζνδν θαη ηε 

ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο, δεκηνπξγεί ζηελ ηάμε φζν ην δπλαηφλ 

απζεληηθφηεξεο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο θαη επηδηψθεη λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά 

φιεο εθείλεο ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ 

απνηειεζκαηηθά ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Απηφ βνεζά εμαηξεηηθά θαη 

ηνπο αιιφγισζζνπο καζεηέο (Βηβιίν Γαζθάινπ Α΄ Γεκνηηθνχ: 11). Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη ξφινο ζρεδηαζηή θαη ζπληνληζηή. ε έλα ηέηνην πιαίζην, «ν 

καζεηήο, βξίζθνληαο θίλεηξν θαη ελδηαθέξνλ, αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, 

αληηκεησπίδεη ηε γιψζζα φρη κφλν σο αληηθείκελν αιιά θαη σο εξγαιείν κάζεζεο, 

θαη νηθνδνκεί κφλνο ηνπ ηε γλψζε, εθφζνλ θαιείηαη λα επηιχζεη πξνβιήκαηα (π.ρ. 

πψο ζα βνεζήζεη ηνπο ήξσεο λα γξάςνπλ κηα επηζηνιή) θαη λα νδεγεζεί άιινηε 

ιηγφηεξν θαη άιινηε πεξηζζφηεξν δηαηζζεηηθά απφ ην παξάδεηγκα ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θαλφλα» (Βηβιίν Γαζθάινπ Β΄ Γεκνηηθνχ: 5). Δπηπιένλ, ν 

εθπαηδεπηηθφο «ζεβφκελνο ηελ εηεξνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, νθείιεη λα 

αθνινπζεί ην ξπζκφ, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο 

ηνπ. Σν ίδην ην βηβιίν παξακέλεη αλνηρηφ θαη επέιηθην σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ, ψζηε λα 

νδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε» (Βηβιίν Γαζθάινπ Β΄ 

Γεκνηηθνχ: 10). Δηδηθή κλεία γίλεηαη γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο ειιείςεηο θαη 
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δπζθνιίεο. Γη‟ απηνχο πξνηείλνληαη πξνζαξκνγέο, ηφζν ζε επίπεδν καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ θα δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο φζν θαη ζε επίπεδν καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

δξαζηεξηνηήησλ θαη αμηνιφγεζεο (Βηβιίν Γαζθάινπ Γ΄ Γεκνηηθνχ: 12). Σέηνηεο 

πξνζαξκνγέο είλαη, γηα παξάδεηγκα, πξνθνξηθέο νδεγίεο ζηε ζέζε ησλ γξαπηψλ, 

απινχζηεξν ιεμηιφγην θαη ζχληαμε ζηα θείκελα θαη ηηο εξγαζίεο, ειάηησζε χιεο, 

ζπκπιεξσκαηηθφ καζεζηαθφ πιηθφ, πξνθνξηθή εμέηαζε, αμηνπνίεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ.  

Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ 

ρνιείν ππαγνξεχεη ηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη πξσηνβνπιηψλ απφ ηνλ δάζθαιν. «Ζ 

πξσηνβνπιία πξνυπνζέηεη επίγλσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ, βνχιεζε, αίζζεκα 

δηδαθηηθήο επζχλεο, ελεκέξσζε θαη πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο δηδαθηηθήο 

εξγαζίαο, ψζηε απηή λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζπλερψο» (Π..: 41). Σν Πξφγξακκα 

βέβαηα ελζαξξχλεη θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηνλ ίδην ηνλ καζεηή ζρεηηθά 

κε ηε δηαρείξηζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Βηβιίν Γαζθάινπ Β΄ Γεκνηηθνχ: 15). 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη ειαζηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ νξίσλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Τπάξρνπλ, επίζεο, ελφηεηεο κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έμσ απφ ην πιαίζην ησλ 

δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο.  

Σν Πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ζηνπο 

ζπγγξαθείο, λα εθαξκφζνπλ πνηθίιεο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πέξαλ ηνπ 

θαζηεξσκέλνπ κνλφινγνπ θαη ηεο εξσηαπφθξηζεο κε ηδηαίηεξε ελίζρπζε ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. ην 

πιαίζην απηφ θαζηεξψλνπλ ηα ζρέδηα εξγαζίαο, φρη κφλν ζηελ Δπέιηθηε Εψλε αιιά 

θαη ζην πιαίζην φισλ ησλ καζεκάησλ, φπνπ πξνβιέπνληαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

δηαζεκαηηθέο θαη κε δηαζεκαηηθέο, θαη δηεξεπλεηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. 

Γεληθφηεξα, ην Πξφγξακκα εληζρχεη ην ζρνιηθφ παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θαληαζίαο θαη ηνπ παηρληδηνχ κε ην άγλσζην, 

ην δηαθνξεηηθφ θαη ην απξφβιεπην, κε ηελ αλάπηπμε ζηνπο καζεηέο ηεο θξηηηθήο 
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ζθέςεο, ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο.  

Οη βαζηθνί ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ ηεο 

Γ΄ Γεκνηηθνχ αιιά ηζρχνπλ θαη γηα ηηο ππφινηπεο ζρνιηθέο ηάμεηο είλαη:  

Α. Γξαζηεξηφηεηεο λνεκαηηθήο θαη δνκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ 

-Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη λνεκαηηθήο επεμεξγαζίαο 

-Γηαηχπσζε απφςεσλ, ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, θξίζεσλ 

-Δληνπηζκφο ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ζχλδεζή ηνπο κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξδνκήο ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο ζην νπνίν ην θείκελν αλήθεη. 

«Απηφ ζα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο φρη κφλν λα αλαγλσξίδνπλ ηα θεηκεληθά είδε αιιά 

θαη λα ηα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα απνηειέζεη ηελ πξνυπφζεζε 

παξαγσγήο, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, θεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα θεηκεληθφ 

είδνο. Έηζη, εξρφκελνη νη καζεηέο ζε επαθή κε πνιιά δηαθνξεηηθά θείκελα πνπ 

αλήθνπλ ζην ίδην θεηκεληθφ είδνο π.ρ. ζηελ πεξηγξαθή (πεξηγξαθή πξνζψπνπ, 

αληηθεηκέλνπ, θηηξίνπ, δψνπ, θπηνχ, γεγνλφηνο) νδεγνχληαη – κε ηε βνήζεηα βέβαηα 

θαη ηεο ξεηήο δηδαζθαιίαο – ζηελ εμνηθείσζε κε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ 

ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη καζεηέο έρνληαο εμνηθεησζεί κε ηα 

δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θεηκεληθνχ είδνπο, π.ρ. κε ηελ πεξηγξαθή, γίλνληαη 

ηθαλνί λα παξαγάγνπλ νη ίδηνη, πξνθνξηθά ή γξαπηά, δηαθνξεηηθά θείκελα πνπ 

αλήθνπλ ζην ίδην θεηκεληθφ είδνο, δειαδή δηαθνξεηηθέο πεξηγξαθέο» (Βηβιίν ηνπ 

Γαζθάινπ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ: 14).  

 

Β. Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ  

«Κάζε θείκελν πνπ δηδάζθεηαη ζην εγρεηξίδην απνηειεί ην πιαίζην, ηελ επθαηξία, ην 

πξφζρεκα γηα ηελ παξαγσγή απφ ηνπο καζεηέο ηνπ δηθνχ ηνπο θεηκέλνπ. Ζ παξαγσγή 

θεηκέλνπ, φπνηα θαη αλ είλαη ε έθηαζε θαη ε κνξθή ηνπ, δελ γίλεηαη πνηέ ρσξίο έλα 
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επηθνηλσληαθφ ζθνπφ… ε φιε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ιφγνπ εληάζζεηαη κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο…» (Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ ηεο Γ΄ 

Γεκνηηθνχ: 15).  

Μία δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηείλεηαη είλαη θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο θεηκεληθνχ 

είδνπο ζε έλα άιιν π.ρ. κηαο αθήγεζεο ζε κηα πεξηγξαθή ή ζε ζεαηξηθφ δηάινγν.  

 

Γ. Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε γξακκαηηθή (κνξθνινγία θαη ζχληαμε) 

Απνξξένπλ κέζα απφ ην θείκελν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ιεηηνπξγηθήο – 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο. Έηζη νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο.  

«Οη καζεηέο, κε ηελ επεμεξγαζία φιν θαη πεξηζζνηέξσλ θεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, ζπλεηδεηνπνηνχλ βαζκηαία ηε ζχλδεζε επηθνηλσληαθήο 

πξφζεζεο ηνπ ζπληάθηε ελφο θεηκέλνπ, ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο ζην νπνίν αλήθεη απηφ 

ην θείκελν θαη ησλ γισζζηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ππάξμεη αλάινγν κε 

ηελ πξφζεζε απνηέιεζκα» (Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ: 16).  

 

Γ. Γξαζηεξηφηεηεο ιεμηινγηθέο θαη νξζνγξαθηθέο  

Πξνηείλεηαη λα γίλεηαη ζχλδεζε ηνπ ιεμηινγίνπ κε ηελ νξζνγξαθία, έηζη ψζηε νη 

ιεμηινγηθέο αζθήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη σο νξζνγξαθηθέο.  

 

-Λεμηινγηθέο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ρεηξηζκνχ 

ηνπ ιεμηινγίνπ απφ ηνπο καζεηέο, δξαζηεξηφηεηεο γηα λα εμνηθεηψζνπλ ηνπο καζεηέο 

κε ηελ πξνέιεπζε ησλ ιέμεσλ, ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ιέμεσλ, ηηο ζεκαζηνινγηθέο 

ζρέζεηο, ηελ πνιπζεκία, ζπλεζέζηεξα αξηηθφιεμα, θπξηνιεμία θαη κεηαθνξά, 

ηδησκαηηθέο εθθξάζεηο. πλίζηαληαη ζην λα βξνπλ ηελ νηθνγέλεηα κηαο ιέμεο, λα 
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ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ιέμε κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν κέζα ζε έλα δεδνκέλν 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην, λα ζπλζέζνπλ κε βάζε κηα ιέμε κηα ηζηνξία, λα νξίζνπλ 

ιέμεηο, λα επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια ζπλψλπκα ή λα ππνθαζηζηνχλ ιέμεηο κε 

ζπλψλπκεο, λα ιχζνπλ έλα ζηαπξφιεμν, λα θάλνπλ παηρλίδηα κε ηηο ιέμεηο, λα 

αλαδεηήζνπλ ζην ιεμηθφ ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο, λα αλαδεηήζνπλ ζην ιεμηθφ ηελ 

νηθνγέλεηα κηαο ιέμεο, λα ζπληάμνπλ πξνζσπηθά ιεμηιφγηα κε βάζε δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα, λα θαηαρσξνχλ ηηο λέεο ιέμεηο θαη ηηο ζεκαζίεο ηνπο ζε εηδηθφ ηεηξάδην θαη 

λα ηηο νκαδνπνηνχλ, λα αμηνινγνχλ ηηο λέεο ιέμεηο. 

-Οξζνγξαθηθέο  

«ην ΑΠ επηδεηθλχεηαη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε ηεο 

νξζνγξαθίαο θαη πξνβιέπεη ηελ χπαξμε νξζνγξαθηθψλ αζθήζεσλ γηα θάζε δηδαθηηθφ 

δίσξν. Καη βέβαηα ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθκάζεζεο ηεο νξζνγξαθίαο δελ 

είλαη ε απνκλεκφλεπζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο νξζνγξαθίαο ησλ ιέμεσλ ηεο 

εβδνκάδαο ή ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο αιιά ε δηαηήξεζε ζην ρξφλν ηεο ηθαλφηεηάο 

ηνπο λα γξάθνπλ ζσζηά απηέο ηηο ιέμεηο» (Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ: 

17-18). 

Γξαζηεξηφηεηεο: λα ζπκπιεξψζνπλ γξάκκαηα πνπ ιείπνπλ ζε ιέμεηο, ιέμεηο πνπ 

ιείπνπλ ζε θείκελν, ιέμεηο πνπ ιείπνπλ ζε πξνηάζεηο επηιέγνληαο απφ δηαθνξεηηθέο 

πξνηεηλφκελεο ηε ζσζηή, λα ππνγξακκίζνπλ ιέμεηο κε ζπγθεθξηκέλε νξζνγξαθηθή 

απφδνζε, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά ηα ζεκεία ζηίμεο, λα θηηάμνπλ ιίζηεο κε ιέμεηο 

πνπ ηνπο δπζθφιεςαλ ζηελ νξζνγξαθία, λα ιχζνπλ ζηαπξφιεμν ή θξππηφιεμν, λα 

θάλνπλ παηρλίδηα κε ηηο ιέμεηο, λα εμεγήζνπλ ηελ νξζνγξαθία ιέμεσλ, λα γξάςνπλ 

άγλσζηε νξζνγξαθία, λα δηνξζψζνπλ κφλνη ηνπο ην γξαπηφ ηνπο ή ην γξαπηφ άιινπ, 

λα εμεγήζνπλ ηα ιάζε, λα θάλνπλ νκαδνπνίεζε ιαζψλ θαη δηφξζσζε ζηνλ πίλαθα κε 

ηε ζπκκεηνρή ηεο ηάμεο. 

ην Πξφγξακκα αλαθέξεηαη φηη νη ΣΠΔ εληάζζνληαη ζε φιεο ηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο σο εξγαιείν κάζεζεο, επηθνηλσλίαο θαη δεκηνπξγίαο, σζηφζν ζηελ 

πξάμε, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα ζρνιηθά βηβιία, είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ε 
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εκπινθή ησλ καζεηψλ κε ηα λέα κέζα (βι. ζει. 15) θαη πεξηνξίδεηαη ζπλήζσο ζηελ 

άληιεζε πιηθνχ. Όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ινγηζκηθψλ, νη πεξηζζφηεξεο 

είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο θαη ελέξγεηεο θαη 

ειέγρνληαη απφ ην ίδην ην ινγηζκηθφ, κε έλαλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά 

θαη εληζρχεη ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή. Οη αλνηρηέο δξαζηεξηφηεηεο γξαπηήο 

έθθξαζεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θαληαζίαο είλαη πην 

πεξηνξηζκέλεο.  

 Όια φζα αλαθέξζεθαλ έσο ηψξα καο νδεγνχλ ζηηο παξαθάησ δηαπηζηψζεηο. 

Αλαθνξηθά κε ην λόγο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: πξνυπνηίζεληαη  λόγοι  εθπαηδεπηηθψλ 

ηθαλψλ λα κεηαδψζνπλ έλα ζχλνιν γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο. Οη γλψζεηο απηέο 

αθνξνχλ ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ 

ιφγνπ, ηε γξακκαηηθή, ηελ νξζνγξαθία θαη ην ιεμηιφγην. Αλαθνξηθά κε ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ: πξνυπνηίζεληαη λόγοι καζεηψλ ηθαλψλ λα δηεθπεξαηψλνπλ 

γισζζηθέο αζθήζεηο θπξίσο δνκηθνχ ηχπνπ. Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ κε απηνχ ηνπ 

είδνπο ηηο αζθήζεηο θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο κεηαγισζζηθέο θπξίσο γλψζεηο, ελψ 

απνπζηάδεη ε πξνζπάζεηα πξαγκαηηθήο ζχλδεζεο κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ αμηνπνίεζε ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία ινγηζκηθψλ ηεο ινγηθήο ηνπ ππνινγηζηή σο 

δαζθάινπ θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Μφλν νη δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε επέιηθηε δψλε πξνυπνζέηνπλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ πην επέιηθην 

θαη έλαλ καζεηή κε κεγαιχηεξα πεξηζψξηα πξσηνβνπιηψλ. 

3.5 Αμηνιφγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο 

Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν, θαζψο αθηεξψλεηαη ζε απηήλ έλα 

μερσξηζηφ θεθάιαην. Κξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ είλαη «ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα (απνδεδεηγκέλε ή πηζαλή) θάζε είδνπο ιφγνπ, ζρεηηθά κε ην 

ζθνπφ ηνλ νπνίν επηδηψθεη ν καζεηήο, θαζψο θαη ε απνδεθηφηεηά ηνπ σο ζπλφινπ. Ζ 

ηειεπηαία κπνξεί λα αλαιπζεί ζε επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, φπσο ε 

θαηαιιειφηεηα ηεο δηαηχπσζεο, ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηνπ χθνπο, ε νξζφηεηα ηεο 

ζχληαμεο θαη ηεο κνξθνινγίαο, ε νξζνγξαθία θαη ε γεληθή εηθφλα ηνπ θεηκέλνπ 
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(γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ)» (Α.Π.: 46). ηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε βειηίσζε ηνπ 

παξαγφκελνπ έξγνπ ζην ζρνιείν θαη φρη ε ζηείξα βαζκνιφγεζε. Ο δάζθαινο ζέιεη ν 

καζεηήο λα είλαη ππεχζπλνο γηα ην ιφγν πνπ παξάγεη θαη λα κπνξεί λα ηνλ αμηνινγεί 

θαη λα ηνλ δηνξζψλεη κφλνο ηνπ. Με ηελ αμηνιφγεζε ν δάζθαινο ζρεκαηίδεη κηα 

εηθφλα γηα ην επίπεδν ησλ καζεηψλ, πιεξνθνξείηαη γηα ηελ πνξεία ηεο δηδαθηηθήο θαη 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη απνηηκά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ε αμηνινγηθή δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεη ν εθπαηδεπηηθφο κέζα 

ζηελ ηάμε κπνξεί λα είλαη: Γηαγλσζηηθή, Γηακνξθσηηθή θαη Σειηθή.  

Με ηε Γηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε, πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία,  «ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο ή ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο κηαο ελφηεηαο, κέζσ θαηάιιεισλ πξνθνξηθψλ 

ή γξαπηψλ εξσηήζεσλ θαη δηαιφγνπ πνπ αλαπηχζζεη κέζα ζηελ ηάμε, λα 

δηαπηζηψζεη: ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ή ελφηεηαο, 

ην επίπεδν ησλ γισζζηθψλ – επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη νη 

καζεηέο ηνπ απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζπνπδψλ ή απφ ηηο ελφηεηεο πνπ έρνπλ 

δηδαρηεί ζηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ηα ζπλήζε “ιάζε” ζε φια ηα 

γισζζηθά επίπεδα θαη ηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη 

ηηο γισζζηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.» (Π..: 45).    

Με ηε Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ν εθπαηδεπηηθφο θαη ν καζεηήο 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πξφνδν ηνπ ηειεπηαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

Έηζη, είλαη ζε ζέζε ν εθπαηδεπηηθφο λα αληηιεθζεί ηα πξνβιήκαηα, λα βειηηψζεη ηε 

δηδαζθαιία θαη λα πεηχρεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο.  

Ζ Σειηθή αμηνιφγεζε είλαη απηή πνπ δηελεξγείηαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηδαθηέαο χιεο ή κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη απνηηκά ην απνηέιεζκα ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε.  

Δλδεηθηηθέο κνξθέο θαη κέζα αμηνιφγεζεο πνπ απνηεινχλ ζπγρξφλσο θαη 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, είλαη (Π..: 45): 
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-Γξαπηέο δνθηκαζίεο, δηάξθεηαο ιίγσλ ιεπηψλ σο θαη κηαο δηδαθηηθήο ψξαο, θαηά 

πεξίπησζε.  

-Πξνθνξηθέο ή γξαπηέο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, δηάθνξσλ ηχπσλ.  

-Αλάπηπμε κηθξνχ γξαπηνχ δνθηκίνπ κε ηε βνήζεηα εξσηήζεσλ γηα ηηο κεγαιχηεξεο 

ηάμεηο.  

-Δξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο, πξνθνξηθέο ή γξαπηέο.  

-Θέκαηα ζχκπηπμεο πεξηερνκέλνπ, πξνθνξηθά ή γξαπηά.  

-Δξσηήζεηο θξίζεο.  

-πλζεηηθέο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. 

 Γεληθφηεξα, ε αμηνιφγεζε «είλαη κία ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο δηαδηθαζία 

πνπ αθνξά ηφζν ηελ απνηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο φζν θαη ηελ πνξεία ηνπ 

θάζε παηδηνχ ρσξηζηά. ηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ καζεηή 

θαη ε παηδαγσγηθή θαη γλσζηαθή ηνπ ελίζρπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε 

νδεγεί ζηνλ αλαζηνραζκφ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ θαη νξίδεηαη σο κία δηαιεθηηθή ζρέζε 

ηφζν ηνπ παηδηνχ σο πξνο ην αληηθείκελν κάζεζήο, φζν θαη ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε 

ην παηδαγσγηθφ ηνπ/ηεο έξγν» (Βηβιίν Γαζθάινπ Γιψζζαο Α΄ Γεκνηηθνχ: 26). Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ αμηνινγείηαη ε αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα-θαηαλφεζε θεηκέλνπ, ε θαηάθηεζε ηνπ βαζηθνχ θψδηθα γξαθήο, ε 

θαηάθηεζε ηεο βαζηθήο δνκήο ηεο πξφηαζεο θαη ε παξαγσγή απινχ γξαπηνχ 

θεηκέλνπ κε λφεκα, ε αλάπηπμε πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κέζα 

ζηελ νκάδα, ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ-ελεξγή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα.  

 Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα κελ έρεη κφλν ηε κνξθή απηναμηνιφγεζεο, αιιά θαη 

εηεξναμηνιφγεζεο, εηεξνδηφξζσζεο ή αιιεινδηφξζσζεο. Με άιια ιφγηα, ν 

πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο ηνπ καζεηή θξίλεηαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ο 

καζεηήο δίλεη ην γξαπηφ ηνπ ζηνλ δηπιαλφ ηνπ γηα λα ην δηνξζψζεη ή νη καζεηέο 

κνηξάδνληαη ηα γξαπηά ηεο ηάμεο θαη ηα δηνξζψλνπλ. Απηέο κάιηζηα νη κνξθέο 

αμηνιφγεζεο δεκηνπξγνχλ ζηελ ηάμε ζπλζήθεο γηα αλάπηπμε θιίκαηνο δηαιφγνπ.  

 Γηα παξάδεηγκα, ζην Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ πξνηείλνληαη 

δηαθφξσλ κνξθψλ δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο: α) αμηνιφγεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
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καζεηέο πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ θεηκέλσλ ηνπο κε βάζε πίλαθα θξηηεξίσλ 

(θξηηήξηα θεηκεληθά, γξακκαηηθά, νξζνγξαθηθά, ιεμηινγηθά, αηζζεηηθά, ζρεηηθά κε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη πέηπραλ ην ζθνπφ ηνπο), β) δηφξζσζε θεηκέλνπ ζηα 

δηάθνξα επίπεδα ηεο γισζζηθήο αλάιπζεο πνπ πεξηιακβάλεη εληνπηζκφ, δηφξζσζε 

θαη εμήγεζε ησλ ιαζψλ, δ) απαληήζεηο ζηηο αλαθεθαιαησηηθέο αζθήζεηο θάζε 

ελφηεηαο, ε) ζπκπιήξσζε πίλαθα απηναμηνιφγεζεο ζην ηέινο θάζε ελφηεηαο, ζηνλ 

νπνίν νη καζεηέο πξέπεη λα εθηηκήζνπλ ην επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο 

βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ελφηεηαο (Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ: 20). 

«θνπφο απηνχ ηνπ Πίλαθα Απηναμηνιφγεζεο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη ίδηνη νη 

καζεηέο ηελ πνξεία πνπ θάλνπλ σο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαζψο θαη ηα 

θελά ηνπο, δειαδή λα απνθηήζνπλ έλα είδνο κεηαγλψζεο πνπ ηνπο βνεζά λα 

ειέγρνπλ θαη λα ξπζκίδνπλ ηε κάζεζή ηνπο, ελ νιίγνηο λα απνθηνχλ έλα είδνο 

απηνλνκίαο» (Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ: 10).   

 ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ππάξρνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο θιεηζηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο θαη 

ελέξγεηεο θαη ειέγρνληαη απφ ην ίδην ην ινγηζκηθφ, κε έλαλ ηξφπν πνπ εληζρχεη ηελ 

«αλαηξνθνδνηηθή» δξάζε θαη εληζρχεη κεραληζκνχο απηναμηνιφγεζεο ηνπ παηδηνχ. 

Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελψλ, αληηζηνίρηζεο, 

ζπλδπαζκνχ ζπιιαβψλ θιπ. Τπάξρνπλ φκσο θαη δξαζηεξηφηεηεο γξαπηήο έθθξαζεο 

πνπ είλαη αλνηθηέο θαη αμηνινγνχληαη απφ ηνλ δάζθαιν ζε ζπλεξγαζία κε ην παηδί. ε 

απηέο, ιφγνπ ράξε, δεηείηαη λα γξάςνπλ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζαλ (Λνγηζκηθφ Γ΄- Γ΄, 

Δξγαζία) ή λα αλαηξέςνπλ κία ηζηνξία πξφζθιεζε (Λνγηζκηθφ Α΄- Β΄, Ζ 

Κνθθηλνζθνπθίηζα) ή λα δεκηνπξγήζνπλ κία πξφζθιεζε (Λνγηζκηθφ Α΄- Β΄, Ο 

Φαγαιέμεο) θιπ.  
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4. πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα 

 

4.1 Γεληθέο δηαπηζηψζεηο 

Οη ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνινπζψληαο ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο γηα έλα 

δηαθνξεηηθφ ζρνιείν, πξνζπάζεζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηα 

πνξίζκαηα ησλ δηεζλψλ αλαδεηήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη 

δηδαθηηθήο. Απηφ είλαη θάηη πνπ δηαθαίλεηαη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη 

ζηα βηβιία ησλ δαζθάισλ, αιιά θαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

θαη ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ. Απφ ηελ αλάιπζε, φκσο, πνπ πξνεγήζεθε θάλεθε ν 

θιεηζηφο, ζε κεγάιν βαζκφ, ραξαθηήξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηνξίδεηαη ζηε 

«βειηίσζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ, καζεκαηηθνχ θαη θπζηθνεπηζηεκνληθνχ 

αιθαβεηηζκνχ». 

πλνςίδνληαο, ην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε δίλεη 

έκθαζε ζηε κεηάδνζε κεηαγισζζηθψλ γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο, γεγνλφο πνπ 

παξαπέκπεη ζην γισζζνδηδαθηηθφ λόγο ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

Παξάιιεια, πξνθξίλεη ηελ επηθνηλσληαθή- ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο, ζηα 

πιαίζηα ηεο νπνίαο φκσο νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε απζεληηθά θείκελα θαη 

επεμεξγάδνληαη πνηθίια θεηκεληθά είδε. Απφ ηελ άιιε, πξνθξίλεη ηελ εκπινθή ησλ 

καζεηψλ ζε δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέδηα εξγαζίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ πνιπηξνπηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Σν Πξφγξακκα, δειαδή, 

θαιιηεξγεί θαη νξαηέο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε παξαδνζηαθέο 

ζεσξήζεηο γηα ηε γιψζζα, αιιά θηινδνμεί λα εληάμεη θαη αφξαηεο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα επηθέξεη ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

4.2 Γηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ δηαπηζηψλεηαη αξρηθά ε αλάγθε πεξαηηέξσ 

ελζσκάησζεο θαη έληαμήο ηνπο ζην γισζζηθφ κάζεκα. Οη ΣΠΔ, φπσο είδακε, 

αληηκεησπίδνληαη σο πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαη σο κέζν γηα λα 
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εξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηνλ θφζκν. Αμηνπνηνχληαη γηα ηε κειέηε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη θπξίσο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Αθφκε θαη ην 

ινγηζκηθφ γηα ην κάζεκα ηεο γιψζζαο ρξεζηκεχεη ζηελ εκπέδσζε ησλ γισζζηθψλ 

θαηλνκέλσλ, κέζα απφ ηελ επίιπζε θιεηζηνχ ηχπνπ αζθήζεσλ.  

Αθνινπζψληαο ηε κεηαθνξά ησλ ηξηψλ νκφθεληξσλ θχθισλ σο πξνο ηε 

γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζα ιέγακε πσο νη παξαπάλσ ζεσξήζεηο 

ππάγνληαη θπξίσο ζηνλ πξψην θχθιν. Ο πξψηνο εζσηεξηθφο θχθινο ζρεηίδεηαη κε 

αλαδεηήζεηο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ πνπ ζα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. Χζηφζν, θαηά 

θάπνην ηξφπν «αγγίδνπλ» θαη ην δεχηεξν εζσηεξηθφ νκφθεληξν θχθιν, πνπ 

αληηκεησπίδεη ηηο ΣΠΔ σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. ην ζεκείν απηφ είλαη 

απαξαίηεην λα μεθαζαξίζνπκε φηη ε αληίιεςε φηη νη ΣΠΔ απνηεινχλ κέζν γηα λα 

δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ θαη λα επηθνηλσλνχλ νη καζεηέο, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, 

δελ είλαη μεθάζαξνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Σα φπνηα ζπκπεξάζκαηα 

πξνθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο κέζα πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ πξνθχπηνπλ απφ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Ο 

ηξίηνο θχθινο αλάιπζεο, πνπ πξνζεγγίδεη ηηο ΣΠΔ πην ππνςηαζκέλα θαη κε θξηηηθή 

καηηά σο κέξνο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ, απνπζηάδεη απφ 

ηελ ειιεληθή πξφηαζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
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πλνπηηθόο πίλαθαο ζπκπεξαζκάησλ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνπκε ζπλνπηηθά ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

Διιάδα 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

«Γισζζηθό κάζεκα» ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν, 

ζηάζεηο, αμίεο, πξόηππα 

-ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιηθφ θαη 

εμσζρνιηθφ ρψξν (γηνξηέο, θηιία, 

επαγγέικαηα, πεξηβάιινλ, 

ηζφηεηα θιπ.)  

-δηαζεκαηηθή-νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

-πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί 

-κέζν γηα λα εξεπλήζνπλ νη 

καζεηέο ηνλ θφζκν  

-ινγηζκηθφ κε αμηαθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο ζηφρνπο 

 

Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα 

 -γξακκαηηθή 3 επηπέδσλ 

-ρξήζε κεηαγιψζζαο απφ ηελ Γ΄ 

θπξίσο Γεκνηηθνχ 

-εγρεηξίδην γξακκαηηθήο (Δ΄-η΄) 

-ιεηηνπξγηθή-θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε  

-ινγηζκηθφ γηα εκπέδσζε ησλ 

γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ, αιιά κε 

απνπζία κεηαγιψζζαο 

 

εκείσζε / γιώζζα 

-πνιπεπηζηεκνληθή ζεψξεζε ηεο 

γιψζζαο 

-γιψζζα σο φιν 

-γιψζζα σο εξγαιείν 

επηθνηλσλίαο 

-γιψζζα κε έκθαζε ζηε ρξήζε 

-γιψζζα θαη ινγνηερλία 

-γιψζζα κέζν κεηαηξνπήο θαη 

δεκηνπξγίαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

 

-επηθνηλσληαθέο-νιηζηηθέο 

αληηιήςεηο θπξίσο 

 

-έκθαζε ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα, 

θπξίσο ζηα ζρνιηθά βηβιία 

 

-παηδαγσγηθή δηάζηαζε ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

-αμηνπνίεζε γηα ηε κειέηε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ δηδαθηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ 

-αμηνπνίεζε θπξίσο γηα 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 
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Γηδαθηηθέο  

Πξαθηηθέο,  

ρώξνο θαη ρξόλνο,  

ζεσξίεο κάζεζεο 

-Γξαζηεξηφηεηεο: λνεκαηηθήο θαη 

δνκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ 

θεηκέλνπ, παξαγσγήο 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, 

ζρεηηθέο κε ηελ γξακκαηηθή 

(κνξθνινγία θαη ζχληαμε),  

ιεμηινγηθέο θαη νξζνγξαθηθέο 

-ειαζηηθή δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη 

ησλ νξίσλ ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ 

--ζχγρξνλε Γηδαθηηθή ηεο 

Γιψζζαο 

- επηθνηλσληαθή-ιεηηνπξγηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο  

- δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζρέδηα εξγαζίαο 

- νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία  

-κλεία ζε αιιφγισζζνπο θαη 

καζεηέο κε καζεζηαθέο αλάγθεο 

-εξγαιείν κάζεζεο, επηθνηλσλίαο 

θαη δεκηνπξγίαο 

-ζηελ πξάμε πεγή άληιεζεο 

πιηθνχ 

-ινγηζκηθφ θπξίσο γηα θιεηζηνχ 

ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο 

 

Σαπηόηεηεο  καζεηώλ θαη 

δηδαζθόλησλ 

-καζεηήο: ιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο, ζηελ πξάμε φκσο 

έηνηκνο λα ιχλεη αζθήζεηο θαη 

ρσξίο πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο 

-δάζθαινο: ζρεδηαζηήο θαη 

ζπληνληζηήο, αιιά ζηελ πξάμε κε 

πεξηνξηζκέλε απηνλνκία 

-ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπγθξφηεζε 

απηνχ ηνπ Λφγνπ ησλ καζεηψλ  

 Αμηνιόγεζε 

 

- Γηαγλσζηηθή, Γηακνξθσηηθή, Σειηθή 

-Απηναμηνιφγεζε, Δηεξναμηνιφγεζε 

-Λνγηζκηθφ κε δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο θιεηζηνχ, 

αιιά θαη αλνηρηνχ ηχπνπ 

Γισζζνδηδαθηηθνί 

ιόγνη 

 

- αλαγλσξηζηηθφο γξακκαηηζκφο  

- επηθνηλσληαθή-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε 
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Παξαηεξήζεηο / 

ηδηαηηεξόηεηεο 

-Γηαθνξνπνίεζε ζηε γεληθή ζηνρνζεζία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζε απηφ πνπ ηειηθά πξνηείλεηαη 

απφ ηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ 
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