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Πεξίιεςε  

 

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλάηαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Γεξκαλίαο 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 πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηηο 

γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηε γιψζζα πνπ απηφ παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ, ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ηε γιψζζα θαη ηελ αμηνιφγεζε, ηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο θαη, ηέινο, ηηο ηαπηφηεηεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ θηινδνμεί λα 

θαηαζθεπάζεη. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο κειεηήζεθαλ νη Δθπαηδεπηηθέο 

Πξνδηαγξαθέο ζην κάζεκα ησλ γεξκαληθψλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ γηα ηα Γεξκαληθά
1
. Απφ 

ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ην γισζζηθφ κάζεκα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ππεπζπλφηεηάο ηνπο. Οη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

κέζα ζε έλα επηθνηλσληαθφ πιαίζην, έξρνληαη ζε επαθή κε πνηθίια θείκελα θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα Μέζα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηε δνκή 

ηεο γιψζζαο θαη ηε ρξήζε ηεο. Οη γλψζεηο απηέο αθνξνχλ ηέζζεξα πεδία: νκηιία θαη 

αθξφαζε, γξάςηκν, αλάγλσζε – επαθή κε θείκελα θαη Μέζα, δηεξεχλεζε ηεο 

γιψζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Γεξκαλίαο νη 

ΣΠΔ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα Μέζα κε ηα νπνία ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή θαη 

δελ γίλεηαη μερσξηζηή αλαθνξά ζε απηέο. Ωζηφζν δηαθαίλεηαη φηη γίλνληαη θαηεμνρήλ 

αληηιεπηέο σο εξγαιείν κάζεζεο αιιά θαη σο πεδίν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ.  

 

                                                           
1
 Ζ κεηάθξαζε ησλ θεηκέλσλ απφ ηα γεξκαληθά έγηλε ηε Μαξία Αιεμίνπ, απνζπαζκέλε εθπαηδεπηηθφ ηνπ 

Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο.  
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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 ζηε γεξκαληθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

ηελ αξρή (θεθ. 2) ηεο παξνχζαο κειέηεο γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. Έπεηηα, 

παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηνπ θεηκέλνπ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην κάζεκα ησλ γεξκαληθψλ θαη ε δνκή ηνπ θεηκέλνπ ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ γηα ηα Γεξκαληθά.  

ην επφκελν θεθάιαην (θεθ. 3) επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ζην κάζεκα ησλ γεξκαληθψλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη 

ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ γηα ηα Γεξκαληθά. 

Καη ηα δχν αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ ηνπο άμνλεο: Οκηιία θαη αθξφαζε, Αλάγλσζε – 

επαθή κε θείκελα θαη Μέζα, Γξαθή – ζπγγξαθή θεηκέλσλ/νξζή γξαθή, Γηεξεχλεζε 

ηεο γιψζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο.  Ζ αλάιπζε εζηηάδεη ζηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη 

ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ επηδηψθνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο, αιιά 

θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε γιψζζα θαη ε ζεκείσζε. ηε 

ζπλέρεηα δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηψλνληαη ζε επίπεδν δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ φια φζα πξνηείλνπλ. Σέινο, πξνζεγγίδεηαη ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην (θεθ. 4) παξνπζηάδνληαη ηα γεληθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη θπξίσο απηά πνπ αθνξνχλ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 
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2. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 

Tν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο 

δηαθξίλεηαη ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε.  Όζνλ αθνξά 

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνπ απνηειεί αληηθείκελν θαη ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

είλαη ππνρξεσηηθφ γηα φια ηα παηδηά απφ ηελ ειηθία ησλ έμη εηψλ λα θνηηνχλ ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν (Grundschule, ην Sonderschulen είλαη γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο), ην νπνίν ζηα πεξηζζφηεξα θξαηίδηα δηαξθεί ηέζζεξα ρξφληα 

(κε εμαίξεζε ηα θξαηίδηα ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηνπ Βξαλδεκβνχξγνπ, φπνπ δηαξθεί 6 

ρξφληα). ην Γεκνηηθφ ρνιείν θεληξηθή ζέζε έρεη ε θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ηεο αξηζκεηηθήο. Μάιηζηα ε επηηπρήο 

θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ ρνιείν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην είδνο ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

κπνξεί λα επηιέμεη ν καζεηήο γηα λα ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ. ηελ επηινγή 

απηή κάιηζηα απνθαζηζηηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ, πνπ ππνδεηθλχεη ηνλ 

θαηάιιειν γηα θάζε καζεηή ηχπν ζρνιείνπ. Μεηά ην Γεκνηηθφ ρνιείν 

(Grundschule), αθνινπζεί έλα 5ηάμην (Hauptschule) ή 6ηάμην (Realschule) ή 9ηάμην 

(Gymnasium) ζρνιείν. Σα δπν πξψηα είλαη ζρνιεία επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο θαη 

νη απφθνηηνη θαηεπζχλνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο αθνχ θάλνπλ γηα έλα δηάζηεκα 

πξαθηηθή θαηάξηηζε (Ausbildung) ή ζε κεγαιχηεξα ηερληθά ζρνιεία. Μφλν απφ ην 

ηειεπηαίν (ην Gymnasium) κπνξνχλ λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

Όζα αλαθέξζεθαλ έσο ηψξα είλαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα 

θξαηίδηα θαη εμεηδηθεχνληαη απφ ην ππνπξγείν παηδείαο ηνπ θάζε θξαηηδίνπ. Γειαδή, 

ην θάζε θξαηίδην απνθαζίδεη, γηα παξάδεηγκα, πνηα αθξηβψο καζήκαηα ζα δηδαρηνχλ 

ζε θάζε ηάμε, ηη πεξηερφκελν ζα έρνπλ, πφηε ζα είλαη νη ζρνιηθέο δηαθνπέο θιπ.  

Αλ θάπνηνο ζέιεη λα έρεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηεο Γεξκαλίαο, πξέπεη λα κειεηήζεη ηηο εζληθέο πξνδηαγξαθέο (Bildungsstandards)  

γηα ηα βαζηθά καζήκαηα, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαηά κάζεκα 

(Rahmenlehrpläne) θαη ηα ηνπηθά, ζε επίπεδν θξαηηδίνπ (νξηζκέλα κπνξεί λα 
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αθνξνχλ θαη πεξηζζφηεξα θξαηίδηα) θαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ (interschulische 

Curricula) πξνγξάκκαηα. Σα ελδνζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ιακβάλνπλ ππφςε 

ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ, 

ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ησλ δηδαζθφλησλ. Σα ελδνζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πνπ 

δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

ζρεδηαζκνχο αλά αληηθείκελν πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλειεχζεηο φζσλ δηδάζθνπλ 

ην αληηθείκελν, ην ζρεδηαζκφ ηεο χιεο αλά έηνο ζπνπδψλ, ην ζεκαηηθφ ζρεδηαζκφ 

θιπ. Μάιηζηα, πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελφο ζρνιείνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα: 

-ηελ αλάπηπμε ελφο παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνπιεηά ζε κεκνλσκέλα ηκήκαηα ή 

ζε επίπεδν έηνπο ζπνπδψλ, π.ρ. θαηά ην ζρεδηαζκφ θνηλνχ καζήκαηνο ή γηα ηε 

δηακφξθσζε θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

-ηηο ζπλειεχζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ θνηλφ αληηθείκελν 

-ηε δηακφξθσζε θνηλψλ θέληξσλ βάξνπο ζε πεξηερφκελα, π.ρ. ζην ζρεδηαζκφ 

δηεπηζηεκνληθψλ καζεκάησλ θαη πξφηδεθη, 

-ηε ζπλελλφεζε πάλσ ζε επνπηηθά κέζα θαη Μέζα, 

-ηελ αλάπηπμε ηνπ πιαηζίνπ δηαθνξνπνίεζεο αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο θαη ηηο θιίζεηο 

θαηά ην 5
ν
 θαη ην 6

ν
 έηνο ζπνπδψλ (κφλν ζην Βξαδεκβνχξγν). 

 

 Οη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο δελ ππνθαζηζηνχλ ηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, αιιά δηαηππψλνπλ ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο 

ελφο καζήκαηνο. Γελ ππνδεηθλχνπλ ζε πνην ζηάδην ζα απνθηεζνχλ νη απαηηνχκελεο 

ηθαλφηεηεο, ην δεηνχκελν είλαη απηέο λα απνθηεζνχλ φηαλ ν καζεηήο ή ε καζήηξηα 

νινθιεξψζεη ηε θνίηεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα. Σα ηνπηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ εμεηδηθεχνπλ ηα πιαίζηα αλαθνξάο πνπ ζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθέο 

πξνδηαγξαθέο. Σν ππνπξγείν παηδείαο ηνπ θάζε θξαηηδίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
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εθάζηνηε ζρνιείνπ αλαιακβάλνπλ λα αλαπιαηζηψλνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηα ηδηαίηεξα ζπκθξαδφκελα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο.  

2.1 Δθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο ζην κάζεκα ησλ γεξκαληθψλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

Αλ ζέινπκε λα θαηαιάβνπκε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο γεξκαληθήο εθπαίδεπζεο, 

ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηα νλνκαδφκελα «Bildungsstandards», ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δειαδή πξνδηαγξαθέο, αθνχ απηέο απνηεινχλ ην πιαίζην αλαθνξάο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Ζ χλνδνο ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο 

απνθάζηζε ζηηο 23./24.05.2002 λα ζπληάμεη  εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα 

επηιεγκέλα θνκβηθά ζεκεία ησλ ζρνιείσλ γεληθήο παηδείαο. ρεηηθά κε ηελ 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απνθαζίζηεθε:  

α) νη εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην κάζεκα ησλ 

γεξκαληθψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ  λα εθαξκνζηνχλ απφ ηα θξαηίδηα ζηελ έλαξμε ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2005/2006 σο βάζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηά αληηθείκελν 

απαηηήζεσλ γηα ην κάζεκα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

β) ηα θξαηίδηα λα ελζσκαηψζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξνδηαγξαθέο, λα δηαπηζηψζνπλ κε δηεξεπλεηηθέο θαη ζπγθξηηηθέο εξγαζίεο ζε 

θξαηηδηαθφ θαη δηαθξαηηδηαθφ επίπεδν ζε πνην βαζκφ εθπιεξψλνληαη  νη 

πξνδηαγξαθέο.  

γ) νη πξνδηαγξαθέο θαη ε ηήξεζή ηνπο λα ειέγρνληαη κε βάζε θαη ηηο εμειίμεηο ζηηο 

επηζηήκεο ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ, ζηε δηδαθηηθή ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηε 

ζρνιηθή πξαθηηθή -κέζσ επηζηεκνληθνχ ηδξχκαηνο εληεηαικέλνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

θξαηηδίσλ- θαη λα εμειίζζνληαη πεξαηηέξσ ζηε βάζε έγθπξσλ ηεζη.  
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Παξαπάλσ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο κε ην πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην κάζεκα ησλ γεξκαληθψλ. Οη 

πξνδηαγξαθέο επηθεληξψλνληαη ζηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

γεξκαληθψλ. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο:  

1. Ζ ζπκβνιή ηνπ καζήκαηνο Γεξκαληθά ζηελ εθπαίδεπζε 

2. Πεδία  ηθαλνηήησλ ηνπ καζήκαηνο Γεξκαληθά 

3. Πξνδηαγξαθέο γηα ηηο πεξηνρέο ηθαλνηήησλ ηνπ καζήκαηνο Γεξκαληθά 

3.1. Οκηιία  θαη Αθξφαζε 

3.2.  Γξαθή 

3.3.  Αλάγλσζε –επαθή κε θείκελα θαη Μέζα 

3.4.  Γηεξεχλεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο 

4. Παξαδείγκαηα αζθήζεσλ 

4.1. Πξνθαηαξθηηθέο παξαηεξήζεηο θαη γεληθή ζεψξεζε 

4.2.  Σνκείο απαηηήζεσλ  
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4.3.  ρνιηαζκέλα παξαδείγκαηα αζθήζεσλ 

 

Σν θείκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην 

κάζεκα ησλ γεξκαληθψλ μεθηλάεη κε ηε ζπκβνιή ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο ζηελ 

εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα νξίδεη ηέζζεξηο ηνκείο ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα 

απνθηεζνχλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο καο δείρλεη ζπλνπηηθά ηνπο ηνκείο απηνχο. Όπσο 

θαίλεηαη, νη ηνκείο είλαη: α) Οκηιία θαη Αθξφαζε, β) Γξαθή, γ) Αλάγλσζε – επαθή κε 

θείκελα θαη Μέζα, δ) Γηεξεχλεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. ην 

επίθεληξν φισλ απηψλ ζηέθεηαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο κε λφεκα απφ ηνπο καζεηέο. 

ην ππφινηπν θείκελν πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

απνθηεζνχλ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο ηνκείο θαη, θαηφπηλ, παξέρνληαη νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα αζθήζεσλ.  
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2.2 Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ γηα ηα Γεξκαληθά  

Σν Πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε κε ηε ζπκβνιή 4 θξαηηδίσλ, ηεο Βξέκεο, ηνπ 

Βξαδεκβνχξγνπ, ηνπ Μέθιελκπνπξγθ θαη ηνπ Βεξνιίλνπ. Σν επεμεξγάζηεθαλ ην 

Κξαηηδηαθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Βξαδεκβνχξγνπ γηα ην ρνιείν θαη ηα Μέζα (LISUM 

Bbg – Federführung), ην Κξαηηδηαθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Βεξνιίλνπ γηα ην ρνιείν θαη ηα 

Μέζα (Berliner Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM), ην Κξαηηδηαθφ 

Ηλζηηηνχην ηεο Βξέκεο γηα ην ρνιείν (Landesinstitut für Schule Bremen (LIS) θαη ην 

Κξαηηδηαθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Μέθιελκπνπξγθ – Φνξπφκκεξλ γηα ην ρνιείν θαη ηελ 

Δθπαίδεπζε (Landesinstitut für Schule und Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern 

(L.I.S.A.). Σν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε  θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2004-2005. 

 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη κεηαθξαζκέλνο ν πίλαθαο κε ηα πεξηερφκελα, γηα 

λα γίλεη αληηιεπηφο ν ηξφπνο δφκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

Πεξηερφκελα  

1. Παηδεία θαη δηαπαηδαγψγεζε ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν..........................................................................................................................7 

2. Ζ ζπκβνιή ηνπ καζήκαηνο ζηελ παηδεία θαη δηαπαηδαγψγεζε ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν........................................................................................................................17 

3. Πξνδηαγξαθέο.............................................................................................................19 

4. Γηακφξθσζε ηνπ καζήκαηνο – δηδαθηηθέο απαηηήζεηο..............................................23 

5. Πεξηερφκελα...............................................................................................................25 

5.1. Γεληθή ζεψξεζε ησλ πεδίσλ ησλ αζθήζεσλ..............................................................25 

5.2. Πεδία απαηηήζεσλ ......................................................................................................31 

6. Γηεξεχλεζε, αμηνιφγεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ επηδφζεσλ.........................................46 

Παξάξηεκα.................................................................................................................48 

 

Σν θείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην 

κάζεκα ησλ γεξκαληθψλ μεθηλάεη κε έλα θεθάιαην γηα ηελ παηδεία θαη ηε 

δηαπαηδαγψγεζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ηε ζπκβνιή 
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ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο. Σν κάζεκα ησλ γεξκαληθψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ηέζζεξα πεδία απνζηνιψλ (Aufgabenbereiche): 

 Οκηιία θαη αθξφαζε, 

 Αλάγλσζε – επαθή κε θείκελα θαη Μέζα, 

 Γξαθή – ζπγγξαθή θεηκέλσλ/νξζή γξαθή 

 Γηεξεχλεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο 

 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ ηεο γιψζζαο 

ε θαηάθηεζε ηεο γξαπηήο γιψζζαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

ηθαλφηεηαο απηήο πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ παξάιιεια ε γλσζηηθή (Sachkompetenz), ε 

κεζνδνινγηθή (Methodenkompetenz), ε θνηλσληθή (Soziale Kompetenz) θαη ε 

πξνζσπηθή (Personale Kompetenz) ηθαλφηεηα. Έπεηηα, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη 

εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 θαη ηνπ 6
νπ

 έηνπο ζπνπδψλ, ζηα 

ηέζζεξα πεδία απνζηνιψλ πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Παξνπζηάδνληαη ηα 

πνηνηηθά γλσξίζκαηα πνπ είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε δηακφξθσζε 

ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηα δηαζεκαηηθά-δηεπηζηεκνληθά δεηήκαηα ηα νπνία ηα 

παηδηά ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ. Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ, πνπ αλ θαη δελ απνηειεί μερσξηζηφ πεδίν παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά, 

θαζψο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε καζεζηαθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα, 

δίλνληαη ζε κνξθή πίλαθα ηα πεδία απαηηήζεσλ γηα ην 1
ν
 θαη 2

ν
 έηνο ζπνπδψλ, γηα ην 

3
ν
 θαη 4

ν
 θαη γηα ην 5

ν
 θαη 6

ν
, κε άμνλεο πάιη ηα ηέζζεξα πεδία απνζηνιψλ (Οκηιία 

θαη αθξφαζε, Αλάγλσζε – επαθή κε θείκελα θαη Μέζα, Γξαθή – ζπγγξαθή 

θεηκέλσλ/νξζή γξαθή, Γηεξεχλεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο). Σν πξφγξακκα 

ηειεηψλεη πξνζεγγίδνληαο ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ. 
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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 ηηο Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα 

ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη νη αμίεο, νη ζηάζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ 

πξνσζνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εθνδηαζηνχλ νη καζεηέο κε ηηο γλψζεηο απηέο. Σν 

θείκελν ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ νξίδεη φηη θαζήθνλ ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο είλαη νη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα 

νδεγνχληαη ζηελ απηφλνκε κάζεζε: 

«Καζήθνλ ηνπ καζήκαηνο ησλ γεξκαληθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη λα κεηαθέξεη 

ζηηο καζήηξηεο θαη ηνπο καζεηέο κηα βαζηθή γισζζηθή εθπαίδεπζε, ψζηε λα είλαη 

ηθαλνί λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε παξνληηθέο θαη κειινληηθέο 

θαηαζηάζεηο δσήο. Γη’ απηφ ην κάζεκα ησλ γεξκαληθψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

πξνσζεί ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο θάζε παηδηνχ φζν νινθιεξσκέλα γίλεηαη θαη 

νδεγεί ζηελ απηφλνκε κάζεζε» (Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο: 6).  

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

καζεηψλ λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζε «παξνληηθέο θαη κειινληηθέο 

θαηαζηάζεηο δσήο». Σν ζρνιείν, δειαδή, πξέπεη λα εμνπιίδεη ηνπο καζεηέο κε φια 

εθείλα ηα εθφδηα θαη ηηο γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

δσήο. Μάιηζηα, φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο, ην Πξφγξακκα πνπδψλ μεθαζαξίδεη φηη 

απηέο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηνλ 

θφζκν (Π..: 7). Οη γλψζεηο, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξν ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ζα δψζνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηφζν 

ζηε ζρνιηθή φζν θαη ηελ εμσζρνιηθή δσή. Γηα λα επηηεπρζεί, φκσο, απηφ ζα πξέπεη 

λα είλαη νξγαλσκέλεο κε ηξφπν πνπ λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή κάζεζε (Π..: 

12), κε κνξθέο δειαδή νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα θαζνδεγνχλ θαη ζα 

θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο.  
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«Ζ απνζηνιή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ  είλαη λα ππνζηεξίμεη ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο 

καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο ηνπο πξνζσπηθφηεηαο θαη λα θάλεη δπλαηή ηελ 

ελεξγεηηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή. ην δεκνηηθφ ζρνιείν καζαίλνπλ 

κέζσ ελεξγεηηθήο αιιειεπίδξαζεο δεκνθξαηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο, απηφ ζεκαίλεη 

λα ζπλδηακνξθψλνπλ, λα ζπλαπνθαζίδνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάιεςε 

επζπλψλ ζην κάζεκα θαη ζηε ζρνιηθή δσή. ηα θαζήθνληα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ  

αλήθεη ε παξνρή δπλαηνηήησλ γηα ζπζηεκαηηθή κάζεζε θαη ηελ απφθηεζε βαζηθψλ 

γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ ζηα ζρνιεία 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» (Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε: 7). 

 

 Ζ ηθαλφηεηα απηφβνπιεο κάζεζεο, ε νπνία αλαθέξζεθε φπσο είδακε ζην 

θείκελν ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ, θαίλεηαη λα απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαζψο επαλαιακβάλεηαη θαη εμεηδηθεχεηαη ζην Πξφγξακκα 

πνπδψλ. Δθεί αλαθέξεηαη, ινηπφλ, φηη ε απηφβνπιε κάζεζε εδξαηψλεηαη κε ηελ 

απφθηεζε ηεο βαζηθήο παηδείαο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο δσήο. Οη καζεηέο, δειαδή, καζαίλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο, ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη πηζαλά πξνβιήκαηα (Π..: 8). Πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε ην ζρνιείν νθείιεη λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ 

απηνζπλαίζζεζε, απηνεθηίκεζε θαη εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Γηα ην ιφγν 

απηφ άιισζηε απαηηείηαη θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ην ζπίηη (Π..: 7).  

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ, σο πξνο ηνπο άμνλεο πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ εδψ (γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, αμίεο, ζηάζεηο, πξφηππα), ην δεκνηηθφ 

ζρνιείν εμππεξεηεί:  

- ηελ αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Π..:7, 8) 

- ηελ ηθαλφηεηα έληαμεο ζηελ θνηλσλία θαη δηα βίνπ κάζεζεο (Π..:7) 
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-ηελ ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο θαη ζπλαπφθαζεο (Π..:7) 

-ηελ αληηκεηψπηζε βαζηθψλ δεηεκάησλ ηεο αλζξψπηλεο ζπκβίσζεο θαη ηε 

δξνκνιφγεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ δσήο (Π..:8) 

- ηελ απηφλνκε/αηνκηθή ξχζκηζε απφθηεζεο γλψζεο (Π..:8) 

-ηελ ηθαλφηεηα θαη εηνηκφηεηα γηα αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο απνθάζεηο θαη γηα 

αιιειέγγπεο δξάζεηο (Π..:8) 

-ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ (Handlungskompetenz), δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ  

λα ζπκπεξηθέξεηαη ζε επαγγεικαηηθέο, θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο 

θαηάιιεια, ζθεπηφκελα, κε αηνκηθή θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα (Π..:8). Ζ 

ηθαλφηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επηκέξνπο ηθαλφηεηεο (Π..: 9): 

α) γλσζηηθή ηθαλφηεηα (Sachkompetenz) 

«Σε γλσζηηθή ηθαλφηεηα αλαπηχζζνπλ νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο κε ηελ 

αληηκεηψπηζε πεξηερνκέλσλ, αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ (...) Οη καζήηξηεο θαη νη 

καζεηέο αληηιακβάλνληαη πεξηερφκελα θαη αλαγλσξίδνπλ ηαμηλνκήζεηο ή δνκέο ζηα 

δηάθνξα γλσζηηθά πεδία, καζαίλνπλ λα εληνπίδνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα μερσξίδνπλ 

ην ζεκαληηθφ απφ ην αζήκαλην, πεξηγξάθνπλ έλλνηεο θαη θαηλφκελα κε ηελ νξνινγία 

ηνπ αληηθεηκέλνπ, δεκηνπξγνχλ ζπλδέζεηο, θάλνπλ εξσηήζεηο, βξίζθνπλ ιχζεηο, 

δηαηππψλνπλ θξηηηθή γηα ην ζέκα.» 

β) κεζνδνινγηθή ηθαλφηεηα (Methodenkompetenz) 

«Ζ κεζνδνινγηθή ηθαλφηεηα εμαζθαιίδεη ην λα κπνξεί θαλείο λα εθαξκφδεη πάλσ ζε 

έλα αληηθείκελν αιιά θαη δηαζεκαηηθά καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, είδε δηαδηθαζηψλ θαη 

ηερληθέο δνπιεηάο. Οη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο καζαίλνπλ λα βξίζθνπλ θάλνπλ 

ζπλδέζεηο. Μπνξνχλ επίζεο λα ρεηξηζηνχλ δηάθνξα Μέζα,  λα παίξλνπλ κφλνη ηνπο 

πιεξνθνξίεο απφ Μέζα, λα ηηο ζπιιέγνπλ, λα ηηο επεμεξγάδνληαη ινγηθά θαη λα ηηο 

ηαμηλνκνχλ. Μπνξνχλ λα ηεθκεξηψλνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηζρπξηζκνχο, λα 

αλαγλσξίδνπλ επηρεηξήκαηα, λα ηα δηαηππψλνπλ θαη λα ηα αμηνινγνχλ. Μαζαίλνπλ λα 
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θαηαλέκνπλ ζσζηά ην ρξφλν ηνπο θαη λα δνπιεχνπλ κε ζρέδην θαη ζηφρν. 

Υξεζηκνπνηνχλ αλαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο σο βάζε γηα νιφθιεξε ηε κάζεζε.» 

γ) θνηλσληθή ηθαλφηεηα (Soziale Kompetenz) 

«Αλαδεηθλχεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αθνινπζεί ζηφρνπο ζε αξκνλία κε ηνλ 

εαπηφ  ηνπ ή κε άιινπο ζε κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, νη 

καζήηξηεο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, λα 

ππεηζέξρνληαη ζε επηρεηξήκαηα θαη λα ιχλνπλ ζπγθξνχζεηο. πλνκνινγνχλ θαλφλεο, 

ηνπο ηεξνχλ θαη αληηκεησπίδνπλ ην φιν πξάγκα ππεχζπλα.» 

δ) πξνζσπηθή ηθαλφηεηα (Personale Kompetenz) 

«Βαζίδεηαη ζηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε, ζηελ εμειηζζφκελε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλεμαξηεζία θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο πξνζσπηθέο δπλάκεηο. 

Δπηπιένλ νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα πξνζφληα θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπο, εθηηκνχλ ηηο επηηπρίεο ηνπο, απνηηκνχλ ηηο απνηπρίεο ηνπο θαη δηαρεηξίδνληαη 

ηνπο θφβνπο ηνπο. Σνπο θάλεη θαιφ λα αιιάδνπλ νπηηθή θαη λα είλαη άιινηε ν 

κεγαιχηεξνο, άιινηε ν κηθξφηεξνο, ν δπλαηφηεξνο ή ν αζζελέζηεξνο. Γνπιεχνπλ 

απηφλνκα, ζρεδηάδνπλ θαη ειέγρνπλ θξηηηθά ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Παίξλνπλ απνθάζεηο, 

ηηο ππνζηεξίδνπλ θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πγεία ηνπο.» 

Οη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν θαη νη επηδησθφκελεο αμίεο θαη ζηάζεηο ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηε δηαζεκαηηθφηεηα. Γηα λα επηηεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ, ζίγνληαη 

δηαζεκαηηθά – δηεπηζηεκνληθά δεηήκαηα, ηα νπνία θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

παηδηά. Σα δεηήκαηα απηά, πνπ ελζσκαηψζεθαλ σο γεληθέο ζεκαηηθέο ζην 

Βξαδεκβνχξγν θαη σο πεδία αζθήζεσλ ζην Βεξνιίλν θαη ην Μέθιελκπνπξγθ – 

Φνξπφκκεξλ (Π..: 13), πξαγκαηεχνληαη παξαηεξήζηκα θαηλφκελα ηεο θχζεο, 

ζεκειηαθά πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο, δεηήκαηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκβίσζεο,  

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο πνιηηηζκνχο, κε ηνλ θφζκν ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο, κε ηελ νδηθή θπθινθνξία θαη ηηο κεηαθηλήζεηο, κε ηελ πγεία θαη ηνλ άλεην 

ηξφπν δσήο. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα φια απηά ηα ζέκαηα, εκπιεθφκελνη ζε 
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πξαγκαηηθέο ή πιαζκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη απνθηνχλ γλψζεηο γχξσ απφ απηά, ηηο 

νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζπκθξαδφκελα (Π..: 12) 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο 

γηα ηνλ θφζκν θαη ηελ θαιιηέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζηάζεσλ: «Σα Μέζα ζην κάζεκα 

είλαη ζηα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα εξγαιεία κάζεζεο, αιιά ζε κεξηθά αληηθείκελα 

απνηεινχλ επηπιένλ ην ίδην ην καζεζηαθφ αληηθείκελν» (Π..: 12). Μία παξαηήξεζε 

πνπ αμίδεη λα θάλνπκε ζην ζεκείν απηφ είλαη φηη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γίλεηαη 

αλαθνξά, γεληθφηεξα,  ζε «Μέζα» (Medien) θαη φρη ζε εμεηδηθεχζεηο ηχπνπ λέεο 

ηερλνινγίεο ή ΣΠΔ (γεξκαληθά: ΝΣ ή IΚT). Ο φξνο Medien (εληθφο: Medium) κπνξεί 

λα αθνξά ηφζν ηνλ πίλαθα, έλα πιαθάη, κηα ζεηξά δηαθαλεηψλ, φζν θαη ηνλ 

ππνινγηζηή. Οη ΣΠΔ, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηα δηαθνξεηηθά Μέζα πνπ πξνηείλεη ην 

Πξφγξακκα, απνηεινχλ θαη παηδαγσγηθφ εξγαιείν γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη 

ηθαλνηήησλ, αιιά θαη πεδίν ηνπ θφζκν πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί. Οη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα Μέζα (Μedien), γηα λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη. Υξεζηκνπνηνχλ, επίζεο, ηα ςεθηαθά Μέζα (digitale 

Medien) γηα λα παξνπζηάζνπλ ηηο  πιεξνθνξίεο πνπ είλαη πξντφλ ηεο αλαδήηεζεο πνπ 

πξνεγήζεθε γηα έλα ζέκα, αιιά θαη γηα λα παξνπζηάζνπλ δηθά ηνπο πξντφληα γχξσ 

απφ ην ζέκα απηφ. Δθηφο, φκσο, απφ κέζν παξνπζίαζεο θαη άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, 

νη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Οη 

καζεηέο δηαβάδνπλ, γηα παξάδεηγκα, αθεγήζεηο απφ δηαθνξεηηθά Μέζα, έληππα θαη 

ςεθηαθά, ηηο αληαιιάζζνπλ θαη ηηο ζπγθξίλνπλ. Γεληθφηεξα, ε ζχγθξηζε 

ζπλεηζθνξψλ απφ δηαθνξεηηθά Μέζα ζε έλα ζέκα θαη ε παξνπζίαζε απφ ηνπο 

καζεηέο ζπλεηζθνξψλ απφ Μέζα πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ίδηνη ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα απφ 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ. Βέβαηα, δηαθνξεηηθά Μέζα ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο θαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

δηαθνξεηηθά Μέζα, άξα θαη ςεθηαθά, γηα λα δεκνζηνπνηνχλ ηα πξντφληα ηνπ 

γξαςίκαηφο ηνπο. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ θαιεί ηνπο δαζθάινπο λα αλαγλσξίδνπλ 

ηελ πξνεγνχκελε γλψζε πνπ έρνπλ ηα παηδηά κε ηα Μέζα (Π..: 23) θαη λα ηελ 

αμηνπνηνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  
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3.2 εκείσζε θαη γιψζζα 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 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.  

 

Ζ γιψζζα απνηειεί θεληξηθφ καζεζηαθφ κέζν (Π..: 17). Όηαλ ηα παηδηά 

έξρνληαη ζην ζρνιείν, έρνπλ κάζεη ήδε ηελ πξνθνξηθή ρξήζε ηεο θαζεκεξηλήο 

γιψζζαο θαη ελ κέξεη έρνπλ απνθηήζεη εκπεηξίεο θαη κε ην γξαπηφ ιφγν. Έρνπλ 

ζπιιέμεη πνηθίιεο γισζζηθέο εκπεηξίεο, αθφκα θαη απφ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν γίλεηαη ζχλδεζε κε ηελ αηνκηθή πξνυπάξρνπζα ηθαλφηεηα 

ρεηξηζκνχ ηεο γιψζζαο θαη πξνάγεηαη ε πεξαηηέξσ γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε. 

πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν καζαίλνπλ ζην κάζεκα 

ησλ γεξκαληθψλ λα (Π..: 17): 

 

-δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή 

 

-ζπλελλννχληαη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηνπο δέθηεο 

(addressatengerecht) 

-ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο 

-αλαζηνράδνληαη (reflektieren) πάλσ ζηε γιψζζα θαη ηε ρξήζε ηεο 

-θαηαλννχλ ηε γιψζζα ζηελ πνιηηηζκηθή, δηαπνιηηηζκηθή θαη αηζζεηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο 

 

Α. Οη ηέζζεξηο  ηνκείο ηθαλνηήησλ ζηε γιώζζα θαη ε ζύλδεζή ηνπο κε ηηο ΣΠΔ 

Οη Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηε γιψζζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ, πνπ νκαδνπνηνχληαη ζηνπο ηέζζεξηο παξαθάησ ηνκείο: 

1. Οκηιία θαη Αθξόαζε  
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Ο πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη  θεληξηθφ κέζν νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο θαη εμσζρνιηθήο 

επηθνηλσλίαο. Σα παηδηά αλαπηχζζνπλ κηα δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα δηαιφγνπ θαη 

επεθηείλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Κάλνπλ δηαιφγνπο, 

αθεγνχληαη, δίλνπλ θαη επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο, δηακνξθψλνπλ ηελ νκηιία ηνπο 

ζπλεηδεηά, εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ιακβάλνληαο πάληα 

ππφςε ηνπο αθξναηέο θαη ηελ πεξίζηαζε. ην θείκελν ησλ πξνδηαγξαθψλ ε νκηιία 

θαη ε αθξφαζε πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ πέληε άμνλεο: ζπκκεηνρή ζε δηάινγν, 

νκηιία ζε άιινπο, αθξφαζε θαη θαηαλφεζε, δξακαηνπνίεζε θαη νκηιία γηα ηελ ίδηα ηε 

κάζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο:  

 παίξλνπλ κέξνο ζε δηαιφγνπο 

 ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαλφλεο δηαιφγνπ πνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη απφ θνηλνχ 

(π.ρ. λα αθήλνπλ άιινπο λα νινθιεξψλνπλ, λα κέλνπλ ζην ζέκα θιπ.) 

 ζπδεηνχλ θαη αληηκεησπίδνπλ  καδί κε άιινπο ελζηάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο 

 κηινχλ ζηελ νκηινχκελε πξφηππε γιψζζα ζηνρεπκέλα  θαη κε ζαθήλεηα 

 γλσξίδνπλ θαη πξνζέρνπλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ ηξφπνπ νκηιίαο 

 κηινχλ κε βάζε ηε ιεηηνπξγία πνπ ζέινπλ λα επηηειέζεη ν ιφγνο ηνπο 

(αθεγνχληαη, επηρεηξεκαηνινγνχλ, πιεξνθνξνχλ θιπ.) 

 ζρεδηάδνπλ ην ιφγν ηνπο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

 θαηαλννχλ φζα αθνχλ 

 εθθξάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ή κε θαηαλφεζή ηνπο 

 δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο 

 εληνπίδνπλ ηηο πξννπηηθέο 

 κπαίλνπλ ζην πεηζί ελφο ξφινπ θαη ηνλ δηακνξθψλνπλ 
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 αλαπηχζζνπλ επί ζθελήο  θαηαζηάζεηο κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο παημίκαηνο 

 αλαπαξάγνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο 

 πεξηγξάθνπλ πεξηζηαηηθά 

 δίλνπλ επηρεηξήκαηα θαη εμεγήζεηο 

 παξνπζηάδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο νξνινγία 

  κηινχλ γηα καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη ππνζηεξίδνπλ άιινπο ζηε καζεζηαθή 

ηνπο δηαδηθαζία 

Σν θείκελν ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ δελ ζπλδέεη ξεηά ην πεδίν ηεο 

νκηιίαο θαη αθξφαζεο κε ηηο ΣΠΔ.  

2. Γξαθή  

Οη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην γξάςηκν γηα επηθνηλσλία, δηαηήξεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ, γηα επεμεξγαζία ησλ ζθέςεσλ θαζψο θαη γηα δεκηνπξγηθή θη 

εθθξαζηηθή επαθή κε ηε γιψζζα. Λακβάλνπλ ππφςε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

γξάθνπλ, ην πεξηερφκελν θαη ηε ρξήζε ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, ηνπο 

νξζνγξαθηθνχο θαη γξακκαηηθνχο θαλφλεο. Αλαπηχζζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο 

νξζνγξαθίαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο απέλαληη ζηα θείκελά ηνπο, γξάθνπλ κε 

επαλάγλσζην γξαθηθφ ραξαθηήξα θαη δνπιεχνπλ κε δηαθνξεηηθά Μέζα.  Οη 

εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο σο πξνο ηε γξαθή θηλνχληαη γχξσ απφ ηελ εηνηκφηεηα 

ησλ παηδηψλ γηα γξαθή, ην ζρεδηαζκφ, ηε ζπγγξαθή θαη ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, 

δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη νη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο: 

-Όζνλ αθνξά ηελ εηνηκφηεηα γξαθήο λα 

 γξάθνπλ κε άλεζε ζε επαλάγλσζην γξαθηθφ ραξαθηήξα 

 δηακνξθψλνπλ θείκελα ιακβάλνληαο ππφςε ην ζθνπφ 
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 ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ – φηαλ ππάξρεη – γηα γξάςηκν θαη δηακφξθσζε 

θεηκέλνπ 

 γξάθνπλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο νξζνγξαθίαο 

 εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο νξζνγξαθίαο 

 πξνζέρνπλ ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο 

 δηαζέηνπλ επαηζζεζία ζην ιάζνο θαη αίζζεζε ηεο νξζνγξαθίαο 

 ρξεζηκνπνηνχλ βνήζεηα ζηελ νξζνγξαθία (ιεμηθφ, νξζνγξαθηθφο έιεγρνο 

Ζ/Τ) 

 ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο, φπσο αληηγξαθή θαη έιεγρν γηα νξζνγξαθηθή 

νξζφηεηα  

-Όζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ελφο θεηκέλνπ, λα  

 μεθαζαξίδνπλ ην ζθνπφ θαη ηελ πεξίζηαζε γξαθήο, ηνπο δέθηεο  θαη ηα 

ζπκθξαδφκελα ρξήζεο, 

 ζπιιέγνπλ γισζζηθά κέζα 

 

 

-Όζνλ αθνξά ηε ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ λα  

  γξάθνπλ θαηαλνεηά, δνκεκέλα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο δέθηεο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ, 

 δηαηεξνχλ κε ηάμε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ αθφκε 

θαη γηα δεκφζηα παξνπζίαζε 

  γξάθνπλ δηθά ηνπο θείκελα κε βάζε αθνξκήζεηο (θείκελα, εηθφλεο, κνπζηθή) 
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-Όζνλ αθνξά ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο  λα 

 ειέγρνπλ ηα θείκελα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο 

 βειηηψλνπλ ηα θείκελα 

  πξνεηνηκάδνπλ ηα θείκελα γηα δεκνζίεπζε 

Όπσο δηαπηζηψλνπκε, σο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα γξάςηκν, νη 

Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο θάλνπλ ξεηή αλαθνξά ζηηο ΣΠΔ: νη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, φηαλ ππάξρεη, γηα ην γξάςηκν θαη ηε 

δηακφξθσζε θεηκέλνπ. Δπίζεο αμηνπνηνχλ ηε βνήζεηα ηνπ νξζνγξαθηθνχ ειέγρνπ: 

«ρξεζηκνπνηνχλ θξηηηθά ηελ νξζνγξαθηθή βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή» (Δ.Π.: 11). 

3. Αλάγλσζε – επαθή κε θείκελα θαη Μέζα  

Σν θείκελν ησλ πξνδηαγξαθψλ νξίδεη φηη ην δεκνηηθφ ζρνιείν πξέπεη λα νδεγεί «ζηελ 

ςπραγσγηθή, πιεξνθνξηαθή, επηιεθηηθή, εξκελεπηηθή θαη θξηηηθή αλάγλσζε». Σα 

παηδηά καζαίλνπλ βησκαηηθά φηη ε αλάγλσζε θαζηζηά δπλαηή κηα αληηκεηψπηζε ηνπ  

θφζκνπ θαη φηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επραξίζηεζε. Ζ αλαγλσζηηθή εηνηκφηεηα θαη 

ην αλαγλσζηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ δηαθνξεηηθά 

θείκελα. «Οη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθά είδε 

θεηκέλσλ ζε δηαθνξεηηθά  Μέζα θαη κπνξνχλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ θφζκν ησλ Μέζσλ, δειαδή ζε έληππα Μέζα, ζε 

ειεθηξνληθά Μέζα θαη ζε καδηθά Μέζα» (ζει. 9). Πην αλαιπηηθά, νη Δθπαηδεπηηθέο 

Πξνδηαγξαθέο πξνηείλνπλ ζηνπο καζεηέο  

-γηα ηελ απφθηεζε αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ 

 λα δηαβάδνπλ θείκελα αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο  

 λα αλαπηχζζνπλ δσληαλέο παξαζηάζεηο θαηά ηελ αλάγλσζε ή ηελ αθξφαζε 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

-γηα ηελ απφθηεζε αλαγλσζηηθψλ εκπεηξηψλ  
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 λα γλσξίδνπλ δηάθνξα είδε ρξεζηηθψλ θεηκέλσλ 

 λα γλσξίδνπλ θαη λα μερσξίδνπλ αθεγεκαηηθά  θείκελα, πνηεηηθά θαη 

ζεαηξηθά θείκελα 

 λα γλσξίδνπλ ζηνηρεία απφ παηδηθή ινγνηερλία (έξγα, ζπγγξαθείο, 

ραξαθηήξεο θιπ.) 

 λα επηιέγνπλ θείκελα αηηηνινγεκέλα 

 λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζε έλα βηβιηνπσιείν 

 λα γλσξίδνπλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα επηιέγνπλ αηηηνινγεκέλα πξνζθνξέο 

ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ζε ξαδηφθσλν θαη ηειεφξαζε, ζπζθεπέο 

αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη εηθφλαο, θαζψο θαη ζην δηαδίθηπν 

 λα ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο ζε έληππα θαη –αλ  ππάξρνπλ – ζε ειεθηξνληθά 

Μέζα 

 λα πεξηγξάθνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλαγλσζηηθή 

εκπεηξία 

 

-γηα ηελ αμηνπνίεζε θεηκέλσλ 

 λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθαζίεο γηα ηνλ αξρηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζην 

θείκελν 

 λα αλαδεηνχλ ζηνρεπκέλα κεκνλσκέλεο πιεξνθνξίεο 

 λα δηαβάδνπλ θείκελα κε αθξίβεηα 

 λα εξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ην θείκελν (λα ζέηνπλ εξσηήζεηο, 

λα αλαδεηνχλ ιέμεηο θιπ.) 

 λα απνδίδνπλ θείκελα κε δηθά ηνπο ιφγηα 
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 λα ζπιιακβάλνπλ θαη λα απνδίδνπλ ηα θεληξηθά ζεκεία ελφο θεηκέλνπ 

 λα ππνζηεξίδνπλ ηα θεληξηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ κε ζηνηρεία απφ ην θείκελν 

 λα αλαπηχζζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο πάλσ ζε θείκελα 

 θαηά ηελ ελαζρφιεζε κε ινγνηερληθά θείκελα λα δείρλνπλ επαηζζεζία θαη 

θαηαλφεζε γηα ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο 

 λα βξίζθνπλ δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζε θείκελα 

 λα ελαζρνινχληαη δεκηνπξγηθά κε θείκελα (π.ρ. εηθνλνγξάθεζε, 

δξακαηνπνίεζε, θνιάδ θιπ.) 

-γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ θεηκέλσλ  

 λα πξνεηνηκάδνπλ θείκελα πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ίδηνη θαη λα ηα δηαβάδνπλ κε 

λφεκα 

 λα απνδίδνπλ ηζηνξίεο, πνηήκαηα θαη δηαιφγνπο, αθφκα θαη απ’ έμσ 

 λα επηιέγνπλ κφλνη ηνπο θαη λα παξνπζηάδνπλ έλα θείκελν 

 λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά Μέζα γηα ηελ παξνπζίαζε  

 λα ζπκβάιινπλ ζε παξνπζηάζεηο 

Όπσο αλακελφηαλ θαη απφ ηνλ ηίηιν απηνχ ηνπ πεδίνπ πνπ πεξηέρεη ηνλ φξν 

«Μέζα», ε αλαθνξά ζηα Μέζα είλαη πινχζηα θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο ΣΠΔ 

μεθάζαξε. Πέξα απφ ηε γεληθφηεξε επηζήκαλζε γηα παξνπζίαζε θεηκέλσλ κε  

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ Μέζσλ, γίλεηαη ιφγνο ζπγθεθξηκέλα γηα ην δηαδίθηπν θαη γηα 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε ειεθηξνληθά Μέζα.  

4.  Γηεξεύλεζε ηεο γιώζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο γιώζζαο  

Σα ζηνηρεία γη’ απηφλ ηνλ ηνκέα αλαπηχζζνληαη ζηελ ππνελφηεηα «Γλψζεηο γηα 

ηε γιψζζα». 
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Σν Πξφγξακκα πνπδψλ, αθνινπζψληαο ηηο Δθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο, 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηα παξαπάλσ πεδία. Πην αλαιπηηθά, γηα ην πεδίν «Οκηιία θαη 

αθξόαζε» (Π..: 27) ζεσξεί φηη ην θέληξν βάξνπο πξέπεη λα δνζεί ζηελ αλάπηπμε 

κηαο θνπιηνχξαο δηαιφγνπ. Οη καζεηέο  ξσηνχλ ζηνρεπκέλα, θάλνπλ ζαθή, ιεθηηθά 

θαη κε ιεθηηθά, ηελ θαηαλφεζε, ηε ζπκθσλία ή ηε δηαθσλία ηνπο. Υξεζηκνπνηνχλ 

πνηθίιεο κνξθέο ζπλνκηιίαο (ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο, δηάινγνη κε ην 

ζπκκαζεηή ή ζε κηθξέο νκάδεο, ζπδεηήζεηο ζην κάζεκα θιπ.), ηελ αθήγεζε, ηε 

δηάιεμε ή ηελ παξνπζίαζε θαη επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια Μέζα γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ ιεγνκέλσλ ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή πίλαθα νη ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη νη καζεηέο ζην πεδίν απηφ θαηά ηα έηε ζπνπδψλ 1/2, 3/4, 5/6.  



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Γεξκαλίαο  Α΄/βάζκηα - ΜΠΑΣΗΓΟΤ  

ειίδα 26 απφ 67 

 

 

Έηε ζπνπδώλ 1/2 (Π..: 31) Έηε ζπνπδώλ 3/4 (Π..: 36) 

Αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο γηα δηαιόγνπο/ζπλνκηιίεο 

- Να εηζάγνπλ ζηε ζπλνκηιία πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο 

- Να κηινχλ γηα ζπγθξνχζεηο 

- Να ζπδεηνχλ ζηελ νκάδα ηα δεηνχκελα ηεο 

δνπιεηάο 

- Να αληαιιάζζνπλ καζεζηαθέο εκπεηξίεο 

- Να πξνζθέξνπλ ζπλεηζθνξέο ζε ζπλνκηιίεο 

κε πξνζαλαηνιηζκφ ζην ζέκα θαη κε 

ζπλάθεηα 

- Να ζπδεηνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ιχζεηο ζε 

ζπγθξνχζεηο 

- Να ζπδεηνχλ θνηλνχο ζηφρνπο θαη λα 

αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα 

- Να αληαιιάζζνπλ θαη λα αμηνινγνχλ 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο 

- Να ζπληνλίδνπλ ζπδεηήζεηο 

Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ αθνξκέο γηα νκηιία 

- Να αθεγνχληαη, λα κεηααθεγνχληαη θαη λα 

αθεγνχληαη πεξαηηέξσ  ηζηνξίεο  

- Να ξσηνχλ γηα πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο 

αλαπαξάγνπλ 

- Να αλαπαξάγνπλ παξαηεξήζεηο 

- Να πεξηγξάθνπλ πεξηζηαηηθά 

- Να παξνπζηάδνπλ, πξνθνξηθά, δηθά ηνπο 

αηηήκαηα 

- Να δεκηνπξγνχλ ξφινπο ζην ζθεληθφ 

παηρλίδη 

- Να αθεγνχληαη ζε ζπλάθεηα κε ην ζέκα θαη 

κε εηξκφ 

- Να επηιέγνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο/ζπζηάζεηο αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε  

- Να κηινχλ δεκφζηα γηα πεξηζηαηηθά 

- Να ππεξαζπίδνληαη ηηο απφςεηο ηνπο κε 

επηρεηξήκαηα 

- Να πηνζεηνχλ πνηθίιεο πξννπηηθέο  ζην 

παηρλίδη ξφισλ 

- Να κεηαθέξνπλ θαηαζηάζεηο ζηε ζθελή 

Να κηινύλ θαη λα αθνύλ ζπλεηδεηά 

- Να γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ζπλνκηιηαθέο ζπκβάζεηο  

- Να δηακνξθψλνπλ θαη λα πξνζέρνπλ 

ζπλνκηιηαθνχο θαλφλεο 

- Να κηινχλ θαηαλνεηά 

- Να αθνχλ θαη λα δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε 

- Να μεθαζαξίδνπλ φ,ηη δελ θαηαιαβαίλνπλ 

- Να αληηιακβάλνληαη κε ιεθηηθά 

εθθξαζηηθά κέζα 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπλνκηιηαθέο 

ζπκβάζεηο κε βάζε ηνλ δέθηε/ηνπο δέθηεο 

- Να πξνζέρνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο ζπδήηεζεο 

- Να κηινχλ πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηε 

λφξκα θαη θαηαλνεηά 

- Να δείρλνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ (ηελ) 

εηνηκφηεηα ζηελ αθξφαζε  

- Να αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλνκηιηαθέο 

ζπλεηζθνξέο άιισλ 

- Να δίλνπλ επνηθνδνκεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε 

- Να επηζεκαίλνπλ κε ιεθηηθά ζηνηρεία 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηφλν ηεο θσλήο θαη 

ηα κέζα νκηιίαο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 
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Έηε ζπνπδώλ 5/6 (Π..: 41) 

- Να εηζάγνπλ θαη λα αλαζηνράδνληαη 

ζπλνκηιηαθέο ζπλεηζθνξέο 

- Να εμνκαιχλνπλ ζπγθξνχζεηο κέζσ 

ζπδήηεζεο 

- Να παξνπζηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ 

ζρέδηα θαη απνηειέζκαηα εξγαζίαο 

- Να αλαζηνράδνληαη πάλσ ζε καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο θαη ηξφπνπο 

- Να ζπληνλίδνπλ απηφλνκα δηαιφγνπο θαη 

ζπδεηήζεηο 

- Να αθεγνχληαη κε ζπλνρή θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

- Να ζπιιέγνπλ, λα ειέγρνπλ θαη λα 

αμηνινγνχλ  πιεξνθνξίεο 

- Να πεξηγξάθνπλ πεξηζηαηηθά, λα εμεγνχλ 

ζπκθξαδφκελα (ζπλζήθεο) 

- Να ππεξαζπίδνληαη κε πεηζηηθφηεηα 

αηηήκαηα 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ θαηφπηλ ζθέςεο κέζα 

έθθξαζεο ζην ζθεληθφ παηρλίδη 

- Να αλαζηνράδνληαη ζπλεηδεηά ηε ζεκαζία 

ησλ γισζζηθψλ απκβάζεσλ 

- Να αμηνινγνχλ ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

αθξναηεξίνπ 

- Να ζπλάγνπλ ζπγθξνηεκέλα απνηειέζκαηα 

ζπλνκηιηψλ θαη ζπδεηήζεσλ 

- Να αμηνινγνχλ ζπλεηζθνξέο ζπλνκηιηψλ 

θαη νκηιηψλ  

- Να αμηνινγνχλ ζπλεηζθνξέο ζπλνκηιηψλ 

θαη νκηιηψλ 

 

ην  πεδίν απηφ, σο πξνο ηε ζχλδεζε κε ηηο ΣΠΔ: ππάξρεη κία γεληθφηεξε αλαθνξά 

γηα αμηνπνίεζε ηζηνξηψλ απφ «δηάθνξα Μέζα» (Π..: 31, γηα ηα έηε 1/2). Αθφκε, 

γίλεηαη ιφγνο γηα «κνξθέο παξνπζίαζεο κε Μέζα», (Π..: 41, γηα ηα έηε 5/6). Οη 

αλαθνξέο απηέο, φκσο, δελ ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη, ψζηε λα μέξνπκε αλ θαη πψο 

γίλεηαη ε ζχλδεζε κε ηηο ΣΠΔ.  
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Όζνλ αθνξά ην πεδίν «Αλάγλσζε – επαθή κε θείκελα θαη Μέζα» (Π..: 28), ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ αλαθέξεη φηη ην δεκνηηθφ ζρνιείν έρεη απνζηνιή λα αλαπηχμεη 

ηελ αλαγλσζηηθή θνπιηνχξα ησλ καζεηψλ θαη λα δηακνξθψζεη «αλαγλσζηηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη αλαγλσζηηθή επραξίζηεζε». Γηα ην ιφγν απηφ αθνινπζνχληαη 

αλαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο «δηεπθνιχλνπλ ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο καζεηέο 

λα απνζπνχλ απηφλνκα πιεξνθνξίεο απφ ηα θείκελα». Σα θείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλήθνπλ ζε έλα επξχ θάζκα,  είλαη ινγνηερληθά, ρξεζηηθά, θείκελα 

ζε έληππα Μέζα, θείκελα ζε νπηηθναθνπζηηθά θαη ςεθηαθά Μέζα, ζπλερή θαη 

αζπλερή θείκελα. Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα: 

-κεηαθέξνπλ ζηελ ηάμε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο κε Μέζα 

-αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηηο εκπεηξίεο κε Μέζα 

-ζπγθξίλνπλ ζπλεηζθνξέο απφ δηαθνξεηηθά Μέζα ζε έλα ζέκα 

-ζπγθξίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαη επηδξάζεηο ησλ Μέζσλ 

-δεκηνπξγνχλ κφλνη ηνπο ζπλεηζθνξέο ζε Μέζα 

-λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζε δηαθνξεηηθά Μέζα 

 -αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο κε βάζε ην ζέκα ζε πνηθίια Μέζα 

 

Γηα ηα Μέζα επηζεκαίλεηαη θαη ην εμήο:  

«ην κάζεκα ησλ γεξκαληθψλ επηζεκαίλνληαη θαη εμειίζζνληαη πεξαηηέξσ  νη 

εκπεηξίεο ησλ καζεηξηψλ θαη ησλ καζεηψλ ζηα Μέζα. Μαζαίλνπλ λα επηιέγνπλ 

Μέζα κε θξηηηθφ πλεχκα, ψζηε ε ρξήζε ηνπο λα ζπκθσλεί κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηεο 

πξνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί. Μαζαίλνπλ, νινέλα θαη κε κεγαιχηεξε απηνλνκία λα 

εξεπλνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ Μέζσλ, λα αμηνινγνχλ θξηηηθά ηηο πξνζθνξέο ησλ 

Μέζσλ θαη λα δηακνξθψλνπλ θαη λα δεκνζηνπνηνχλ νη ίδηνη ζπλεηζθνξέο ζηα Μέζα.» 

(Π..: 28). 
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Αθνινπζεί πίλαθαο, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη νη καζεηέο ζην πεδίν απηφ θαηά ηα έηε ζπνπδψλ 1/2, 3/4, 5/6.  

 

 Έηε ζπνπδώλ 1/2 (Π..: 32) Έηε ζπνπδώλ 3/4 (Π..: 37) 

Αλάπηπμε αλαγλσζηηθώλ ελδηαθεξόλησλ 

- Να αμηνπνηνχλ αλνηρηέο πξνζθνξέο 

αλάγλσζεο 

- Να επηιέγνπλ θείκελα αηνκηθά, λα ηα 

παξνπζηάδνπλ θαη λα κηιάλε γη απηά 

- Να ζρεκαηίδνπλ παξαζηάζεηο γηα θείκελα 

πνπ δηαβάδνπλ θη αθνχλ 

- Γπλαηφηεηεο γηα δαλεηζκφ Μέζσλ 

- Να παξνπζηάδνπλ θείκελα πνπ έρνπλ 

επηιέμεη νη ίδηνη θαη ηνπο ζπγγξαθείο ηνπο 

- Να αηηηνινγνχλ ηελ επηινγή θεηκέλσλ 

- Να εθθξάδνπλ ηηο παξαζηάζεηο ηνπο γηα 

θείκελα πνπ δηαβάδνπλ θαη αθνχλ 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ πξνζθνξέο βηβιηνζεθψλ 

γηα πξνζσπηθνχο θαη ζρνιηθνχο ζθνπνχο 

Αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο θαηαλόεζεο θεηκέλσλ 

- Να έξρνληαη ζε παξαγσγηθή επαθή κε 

θείκελα 

- Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ 

ινγνηερληθά θαη κε ινγνηερληθά θείκελα 

- Να κεηαθέξνπλ θαη λα αλαπαξάγνπλ 

πιεξνθνξίεο 

- Να αληηιακβάλνληαη ηε δηαδνρή ησλ 

ρεηξηζκψλ 

- Να ζπλδένπλ ηα πεξηερφκελα ησλ θεηκέλσλ 

κε δηθέο ηνπο εκπεηξίεο 

- Να αληηιακβάλνληαη ζπκθξαδφκελα 

- Να βγάδνπλ απιά ζπκπεξάζκαηα 

- Να παίξλνπλ ζέζε απέλαληη ζηα θείκελα 

- Να έξρνληαη ζε παξαγσγηθή επαθή κε 

θείκελα 

- Να μέξνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ δηαθνξεηηθά 

είδε θεηκέλσλ 

- Να ζπιιακβάλνπλ ηε δνκή ησλ θεηκέλσλ 

θαη ηε δηαδνρή ησλ ρεηξηζκψλ 

- Να ζπγθξίλνπλ θαη λα ζπλδένπλ ην 

πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ κε ηε γλψζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο 

- Να δηαπηζηψλνπλ θαη λα αλαπαξάγνπλ 

βαζηθέο ζέζεηο θαη πιεξνθνξίεο 

- Να εληνπίδνπλ ηα ζπκθξαδφκελα θαη λα ηα 

ζηεξίδνπλ κε ζέζεηο ηνπ θεηκέλνπ 

 

- Να βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα , λα ηα 

αλαζηνράδνληαη θαη λα ηα αηηηνινγνχλ 

- Να παίξλνπλ αηηηνινγεκέλε ζέζε απέλαληη 

ζην θείκελν 

 

Γηακόξθσζε αλαγλσζηηθώλ ηερληθώλ θαη ζηξαηεγηθώλ 

- Να δηαβάδνπλ κε ξνή θείκελα ζηα νπνία 

έρνπλ εμαζθεζεί 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ αλαγλσζηηθέο 

- Να δηαβάδνπλ θείκελα εθθξαζηηθά 

- Να γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

πνηθίινπο ηξφπνπο αλάγλσζεο 
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ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ 

κε θαζνδήγεζε 

- Να παξνπζηάδνπλ πξνθνξηθά θαη λα 

δηαβάδνπλ θσλαρηά κε άλεζε θείκελα ζηα 

νπνία έρνπλ εμαζθεζεί 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ αλαγλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο σο βνήζεηα γηα ηελ θαηαλφεζε 

θεηκέλνπ 

- Να ειέγρνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ 

- Να δηαβάδνπλ θσλαρηά θαη λα 

απαγγέιινπλ θείκελα κε άλεζε θαη 

εθθξαζηηθφηεηα 

Υξήζε Μέζσλ 

- Να θέξνπλ ζηελ ηάμε ηηο πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο κε Μέζα 

- Να ζπγθξίλνπλ ζπλεηζθνξέο απφ 

δηαθνξεηηθά Μέζα ζε έλα ζέκα 

- Να αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζε 

δηαθνξεηηθά Μέζα 

- Να δεκηνπξγνχλ κφλνη ηνπο ζπλεηζθνξέο 

ζε Μέζα 

- Να αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηηο εκπεηξίεο 

κε Μέζα 

- Να ζπγθξίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαη 

επηδξάζεηο ησλ Μέζσλ 

- -Να αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο κε βάζε ην 

ζέκα ζε πνηθίια Μέζα 

- Να δηακνξθψλνπλ νη ίδηνη ζπλεηζθνξέο ζε 

Μέζα 
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Έηε ζπνπδώλ 5/6 (Π..: 42) 

- Να παξνπζηάδνπλ βάζεη θξηηεξίσλ  

θείκελα πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ίδηνη/ νη ίδηεο 

θαζψο θαη ηνπο/ηηο ζπγγξαθείο ηνπο  

- Να αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηα πξνζσπηθά 

ηνπο αλαγλσζηηθά ελδηαθέξνληα θαζψο θαη 

πάλσ ζηα αλάινγα ελδηαθέξνληα ησλ 

άιισλ 

- Να απνηππψλνπλ ηηο παξαζηάζεηο ηνπο απφ 

ηα θείκελα πνπ δηαβάδνπλ ή αθνχλ 

 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ απηφλνκα ηηο 

πξνζθνξέο ησλ Μέζσλ ηεο βηβιηνζήθεο 

γηα πξνζσπηθνχο θαη ζρνιηθνχο ζηφρνπο 

- Να έξρνληαη ζε παξαγσγηθή επαθή κε 

θείκελα 

- Να γλσξίδνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ κε 

ζηγνπξηά πνηθίια θεηκεληθά είδε 

- Να ζπγθξίλνπλ θαη λα ζπλδένπλ ζχλζεηα 

θεηκεληθά πεξηερφκελα κε ηελ θαζεκεξηλή 

γλψζε 

- Να αλαγλσξίδνπλ ηελ εζσηεξηθή 

δηάξζξσζε θαη ηε ρξεζηηθή 

αμία/απνηειεζκαηηθφηεηα 

- Να αληηιακβάλνληαη ηηο ζέζεηο ηνπ 

θεηκέλνπ θαη λα ηηο ππνζηεξίδνπλ κε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ 

- Να ζπλάγνπλ ζχλζεηα ζπκπεξάζκαηα, λα 

ηα αηηηνινγνχλ θαη λα ηα αλαζηνράδνληαη 

- Να ιακβάλνπλ ζέζε απέλαληη ζηα θείκελα 

θαη λα ηα αμηνινγνχλ θξηηηθά 

- Να δηαβάδνπλ θείκελα κε ζηγνπξηά 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ απφ κφλνη ηνπο ηξφπνπο 

αλάγλσζεο αλάινγα κε ηνλ ζηφρν ηεο 

αλάγλσζεο 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο 

σο βνήζεηα γηα ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ 

θαη λα αλαζηνράδνληαη πάλσ ζ’ απηέο 

- Έιεγρνο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ 

- Να δηαβάδνπλ θείκελα θσλαρηά θαη λα ηα 

παξνπζηάδνπλ πξνθνξηθά θαηαλνεηά 
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Γηα  ηα έηε ζπνπδψλ 1/2, σο πξνο ηε ζχλδεζε κε ηηο ΣΠΔ πνπ ελδηαθέξεη 

πξσηίζησο ηελ παξνχζα κειέηε, πξνβιέπεηαη εκπινθή ησλ παηδηψλ κε ηα αθφινπζα: 

αληαιιαγή Μέζσλ, κεηαθνξά ζε δηαθνξεηηθά Μέζα, ζπλδπαζκνί εηθφλαο-θεηκέλνπ, 

θείκελα δηακεζνιαβεκέλα απφ πνηθίια Μέζα, εκπεηξίεο κε κέζα, παξνπζίαζε 

ζπλεηζθνξψλ απφ Μέζα πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ίδηνη, ζπλεηζθνξέο πάλσ ζην ίδην ζέκα 

απφ δηαθνξεηηθά Μέζα, ηερληθέο νπηηθναθνπζηθήο δηακφξθσζεο, αλαδήηεζε ζε 

έληππα θαη ςεθηαθά Μέζα. (Π..: 32-33). Γηα ηα έηε 3/4 αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

ζπλδπαζκφο εηθφλαο-θεηκέλνπ, θείκελα δηακεζνιαβεκέλα απφ πνηθίια Μέζα, 

κεηαθνξά ζε δηαθνξεηηθά Μέζα (Π..: 37). ε απηά ηα ηειεπηαία πξνζηίζεληαη γηα ηα  

έηε 5/6 ε αλαδήηεζε ζην ηληεξλέη, νη αληαιιαγέο κέζσ ηληεξλέη, ηα νπηηθναθνπζηηθά 

Μέζα, νη Τπνινγηζηέο, νη νπηηθναθνπζηηθέο θαη πνιπκεζηθέο κνξθέο έθθξαζεο 

(Π..: 42-43). Γηαπηζηψλνπκε, επνκέλσο, φηη ε ζχλδεζε κε ηηο ΣΠΔ είλαη ξεηή 

(ππνινγηζηέο, ςεθηαθά Μέζα).  

 Ωο πξνο ην πεδίν «Γξάςηκν-ζπγγξαθή θεηκέλσλ/νξζή γξαθή» (Π..: 29), ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ αλαθέξεη: 

«Αθνξκέο γξαςίκαηνο πνπ έρνπλ πξνζσπηθή ζεκαζία γηα ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο 

καζεηέο ηνπο θηλεηνπνηνχλ γηα ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ. Παξάιιεια αληηιακβάλνληαη 

φηη ην γξάςηκν εμππεξεηεί ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληηπαξάζεζε ζθέςεσλ θαη 

θαζηζηά δπλαηή κηα δεκηνπξγηθή επαθή κε ηε γιψζζα. Οη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ γξαςίκαηνο φηαλ γξάθνπλ γηα 

άιινπο, ζε άιινπο θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο… Οη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο  καζαίλνπλ 

λα έρνπλ θαηά λνπ ηα άηνκα ζηα νπνία απεπζχλνληαη θαη λα ζπγγξάθνπλ θαη λα 

ειέγρνπλ ην πξντφλ ηνπ γξαςίκαηνο απφ απηήλ ηελ άπνςε σο πξνο ην πεξηερφκελν 

θαη ηε γιψζζα.  Αληηκεησπίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ γξαςίκαηνο νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν κε βάζε ηνπο δέθηεο θαη ηελ πεξίζηαζε, ελψ αλαπηχζζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα γηα ζρεδηαζκφ, δηαηχπσζε θαη επεμεξγαζία» (Π..: 29) 
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Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη νη καζεηέο ζην πεδίν απηφ θαηά ηα έηε ζπνπδψλ 1/2, 3/4, 5/6.  

Έηε ζπνπδώλ 1/2 (Π..: 33-34)  Έηε ζπνπδώλ 3/4 (Π..: 39-40) 

Αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο γηα ην γξάςηκν 

- Να απνθαζίδνπλ γηα ηελ επηινγή κηαο 

ηδέαο/ελφο δηθνχ ηνπο ζέκαηνο γηα 

γξάςηκν, λα γξάθνπλ γη απηφ θαη λα ην 

παξνπζηάδνπλ 

- Να παίξλνπλ κέξνο ζε πξφηδεθη 

ζπλεξγαηηθήο ζπγγξαθήο 

- Να δεκνζηνπνηνχλ ηα πξντφληα ηνπ 

γξαςίκαηνο 

- Να επηιέγνπλ πξνζθνξέο γηα γξάςηκν 

αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο 

- Να ζρεδηάδνπλ, λα πινπνηνχλ θαη λα 

αμηνινγνχλ ζπιινγηθά πξφηδεθη γξαθήο 

- Να δεκνζηνπνηνχλ ηα πξντφληα ηνπ 

γξαςίκαηφο ηνπο 

Αλαγλώξηζε θαη ρξήζε αθνξκώλ γξαςίκαηνο 

- Να αθεγνχληαη ηζηνξίεο 

- Να ζπγθξαηνχλ πιεξνθνξίεο κε 

θαζνδήγεζε 

- Να γξάθνπλ ζε πξφζσπα πνπ 

εκπηζηεχνληαη 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ ην γξάςηκν σο βνήζεηα 

ζηε κάζεζε θαη ηε δνπιεηά 

- Να ζπγθξαηνχλ γξαπηά δηαδηθαζίεο 

δνπιεηάο θαη κάζεζεο 

- Να παίξλνπλ ηδέεο γηα γξάςηκν απφ 

θεηκεληθά πξφηππα θαη λα ηηο ηξνπνπνηνχλ 

δεκηνπξγηθά 

 

- Να αθεγνχληαη δνκεκέλα ηζηνξίεο πνπ 

έρνπλ δήζεη ή επηλνήζεη 

- Να πιεξνθνξνχλ έρνληαο ππφςε ηνπο 

απνδέθηεο 

- Να γξάθνπλ πξνο  πξφζσπα θαη λα 

πξνζέρνπλ ηνπο θαλφλεο κνξθήο θαη 

πεξηερνκέλνπ 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ ην γξάςηκν σο βνήζεηα 

ζηε κάζεζε θαη ηε δνπιεηά 

- Να ηεθκεξηψλνπλ δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

θαη δνπιεηάο 

- Να παίξλνπλ ηδέεο γηα γξάςηκν απφ 

θεηκεληθά πξφηππα θαη λα ηα 

παξαιιάζζνπλ δεκηνπξγηθά 
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πλεηδεηή δηακόξθσζε δηαδηθαζηώλ γξαςίκαηνο 

- Να καδεχνπλ θαη λα ηαμηλνκνχλ ηδέεο γηα 

γξάςηκν 

- Να γλσξίδνπλ βνήζεηεο γηα ζρεδηαζκφ θαη 

γξάςηκν 

- Να γξάθνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηελ 

έκπλεπζε γηα ηε ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ 

- Να γξάθνπλ επαλάγλσζηα θείκελα ζε απιή 

ή θαιιηγξαθηθή γξαθή 

- Να ζπληάζζνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ 

θείκελα 

- Να γλσξίδνπλ κνξθέο αλαηξνθνδφηεζεο 

- Να ζρεδηάδνπλ θείκελα 

- Να ζπδεηνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη 

πξνζρέδηα γηα θείκελα 

- Να γλσξίδνπλ βνήζεηεο ζηελ επεμεξγαζία 

- Να γξάθνπλ επαλάγλσζηα, λα 

δηακνξθψλνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ 

θείκελα 

- Να αμηνινγνχλ θείκελα κε βάζε θξηηήξηα

  

Οξζή γξαθή 

- Να γξάθνπλ ζσζηά ην ιεμηιφγην 

εμάζθεζεο 

- Να απηνειέγρνληαη θαη λα 

απηνδηνξζψλνληαη 

- Να γξάθνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηνπο ήρνπο θαη ζε 

ιέμεηο – πξφηππα 

- Να ιακβάλνπλ ππφςε νξζνγξαθηθέο δνκέο 

- Να γξάθνπλ ζσζηά ην ιεμηιφγην πξνο 

εμάζθεζε 

- Να απηνειέγρνληαη θαη λα 

απηνδηνξζψλνληαη 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ πξφηππν ιεμηιφγην σο 

νξζνγξαθηθή βνήζεηα 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γξακκαηηθέο γλψζεηο 

σο νξζνγξαθηθή βνήζεηα 

- Να γλσξίδνπλ ηα αηνκηθά αδχλαηα ζεκεία 

ηνπο 

- Να αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο πξφνδν 

Γηακόξθσζε ζηξαηεγηθώλ νξζνγξαθίαο θαη ηερληθώλ εξγαζίαο 

- Να πξνθέξνπλ ηηο ιέμεηο θαηά ην γξάςηκν 

- Να παξάγνπλ ηνλ ηξφπν γξαθήο ησλ 

ιέμεσλ 

- Να απνηππψλνπλ ιέμεηο 

- Να αληηγξάθνπλ κε ζηγνπξηά ιέμεηο, 

πξνηάζεηο, θείκελα 

- Να εμαζθνχληαη ζε ιέμεηο 

- Να γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

αιθάβεην 

- Να πξνθέξνπλ ηηο ιέμεηο θαηά ην γξάςηκν 

- Να παξάγνπλ θαη λα εμεγνχλ ηνλ ηξφπν 

γξαθήο ησλ ιέμεσλ 

- Να απνηππψλνπλ ιέμεηο 

- Να αληηγξάθνπλ κε ζρέδην θαη κε ζηγνπξηά 

Να επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη  

νξζνγξαθηθέο βνήζεηεο            
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Έηε ζπνπδώλ 5/6 (Π..: 43-44) 

- Να απνθαζίδνπλ κφλνη ηνπο ην ζέκα ηνπ 

γξαςίκαηνο θαη ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ 

- Να αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηα πξνζσπηθά 

ηνπο αλαγλσζηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο γξαθήο 

- Να ζρεδηάδνπλ, λα πινπνηνχλ θαη λα 

αμηνινγνχλ πξφηδεθη γξαςίκαηνο ζηελ 

νκάδα ηνπο 

- Να αμηνπνηνχλ ηα Μέζα γηα ηε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ γξαθήο 

ηνπο 

- Να αθεγνχληαη ηζηνξίεο πνπ έρνπλ δήζεη ή 

επηλνήζεη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

αλαγλψζηε 

- Να πιεξνθνξνχλ έρνληαο ππφςε ηελ 

πεξίζηαζε θαη ηνπο δέθηεο 

- Να παξνπζηάδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ 

αηηήκαηα 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ ην γξάςηκν σο βνήζεηα 

ζηε κάζεζε θαη ηε δνπιεηά 

- Να ηεθκεξηψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δνπιεηάο 

θαη κάζεζεο θαη λα αλαζηνράδνληαη πάλσ 

ζ’ απηέο 

- Να παίξλνπλ ηδέεο γηα γξάςηκν απφ 

θεηκεληθά πξφηππα θαη λα ηηο παξαιιάδνπλ 

δεκηνπξγηθά 

 

- Να ζρεδηάδνπλ κφλνη ηνπο θείκελα 

- Να ζπδεηνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη 

πξνζρέδηα θεηκέλσλ 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ βνήζεηεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία 

- Να γξάθνπλ, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα 

παξνπζηάδνπλ επαλάγλσζηα θείκελα   

- Να απνθαζίδνπλ κφλνη ηνπο γηα θεηκεληθά 

θξηηήξηα, λα αμηνινγνχλ θείκελα κε βάζε 

θξηηήξηα 

- Να γξάθνπλ ζσζηά ην ιεμηιφγην πξνο 

εμάζθεζε 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ πξφηππν ιεμηιφγην 

- Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γξακκαηηθέο γλψζεηο 

σο νξζνγξαθηθή βνήζεηα 
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- Να αλαγλσξίδνπλ ηα πξνζσπηθά αδχλαηα 

ζεκεία ηνπο 

- Να επηιέγνπλ κφλνη ηνπο ζηφρνπο θαη 

κνξθέο εμάζθεζεο  

- Να αλαζηνράδνληαη θαη λα ηεθκεξηψλνπλ 

ηηο καζεζηαθέο ηνπο πξνφδνπο 

- Να πξνθέξνπλ ηηο ιέμεηο θαηα ην γξάςηκν 

- Να παξάγνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηνλ ηξφπν 

γξαθήο ησλ ιέμεσλ 

- Να απνηππψλνπλ ιέμεηο 

- Να αληηγξάθνπλ κε ζηγνπξηά ζε 

κεγαιχηεξεο λνεκαηηθέο ελφηεηεο 

- Να επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

απηφλνκα νξζνγξαθηθέο βνήζεηεο θαη 

αζθήζεηο 

 

ην πεδίν απηφ πξνβιέπεηαη αμηνπνίεζε ησλ Μέζσλ: κνξθέο θαη δπλαηφηεηεο 

δεκνζηνπνίεζεο θαη κνξθέο παξνπζίαζεο (γηα ηα έηε 1/2), παξνπζίαζε κε ηε ρξήζε 

Μέζσλ, e-mails, sms θαη νξζνγξαθηθή βνήζεηα ππνινγηζηή (γηα ηα έηε 3/4), κνξθέο 

παξνπζίαζεο κε Μέζα, δεκνζηνπνίεζε ζε homepage, cd, θαζέηεο πηλαθίδεο 

δηαγξάκκαηα, ππνινγηζηήο θιπ. (γηα ηα έηε 5/6).  

 

(Γηα ην πεδίν «Γηεξεύλεζε ηεο γιώζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο γιώζζαο» βι. ππνελφηεηα 

«γλψζεηο γηα ηε γιψζζα») 

Β. Οη γισζζνδηδαθηηθνί ιόγνη 

Ζ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο καο νδεγεί ζηε 

δηαπίζησζε φηη ε κειέηε ηεο γιψζζαο γίλεηαη κέζα απφ κία πνηθηιία θεηκέλσλ, 

αμηνπνηψληαο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θεηκελνθεληξηθφ 

γισζζνδηδαθηηθφ ιφγν. Οη καζεηέο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

πνηθηιίαο θεηκεληθψλ εηδψλ θαη λα ηα εθαξκφδνπλ θαηά ηελ παξαγσγή ησλ δηθψλ 

ηνπο θεηκέλσλ. Αο δνχκε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά παξαζέκαηα πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ 

άπνςε πεξί θεηκελνθεληξηθνχ γισζζνδηδαθηηθνχ ιφγνπ: νη καζεηέο πξέπεη λα 
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«δηαθξίλνπλ θεηκεληθά είδε θαη λα θαηνλνκάδνπλ δηαθνξεηηθά θεηκεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά» (Π..: 21), «πεηξακαηίδνληαη κε ηε γιψζζα θαη  ηξνπνπνηνχλ 

θείκελα ζχκθσλα κε δνζκέλα πξφηππα» (Π..: 20), «μέξνπλ θαη δηαθξίλνπλ 

δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ» (Π..: 37)., «ζπιιακβάλνπλ ηε δνκή ησλ θεηκέλσλ» 

(Π..: 37), «γλσξίδνπλ θαη δηαθξίλνπλ κε ζηγνπξηά πνηθίια θεηκεληθά είδε» (Π..:  

42), «παίξλνπλ ηδέεο γηα γξάςηκν απφ θεηκεληθά πξφηππα θαη ηηο παξαιιάδνπλ 

δεκηνπξγηθά» (Π..: 43), «απνθαζίδνπλ κφλνη ηνπο γηα θεηκεληθά θξηηήξηα, 

αμηνινγνχλ θείκελα κε βάζε θξηηήξηα» (Π..:  44).  

 Κπξίαξρνο ιφγνο είλαη θαη ν επηθνηλσληαθφο ζηε ιεηηνπξγηθή ηνπ πξνζέγγηζε. 

Σφζν ε νκηιία φζν θαη ην γξάςηκν ζην γισζζηθφ κάζεκα, ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ελζσκαηψλνληαη ζε επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. 

Αλαθέξεηαη, γηα παξάδεηγκα, φηη νη καζεηέο πξέπεη «λα δηεξεπλνχλ ηε ζχλδεζε ησλ 

γισζζηθψλ κέζσλ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ» (Π..:  40), «λα 

αθεγνχληαη ζρεηηθά κε ζέκαηα θαη πεξηερφκελα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο δέθηεο θαη 

κε απνηειεζκαηηθφηεηα» (Π..: 22), «λα απεπζχλνπλ αηηήκαηα θαη πξνζθιήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηνπο δέθηεο» (Π..:  21). Γχν αθφκε παξαζέκαηα πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ άπνςε πεξί επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

«Ζ θαηάθηεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε πνηθίιεο θαηαζηάζεηο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ζηηο νπνίεο νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο καζαίλνπλ ηελ 

επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη δηακνξθψλνπλ θαη εμειίζζνπλ έλα 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή» (Π..: 26).  

«Ζ νκηιία θαη ε γξαθή είλαη ηφηε κφλνλ επηηπρεκέλεο, φηαλ κπνξεί λα εθθξαζηεί 

θαλείο κε εηξκφ, κε βάζε ην ζηφρν θαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ πεξίζηαζε θαη ηνπο 

δέθηεο. Απφ πξαγκαηηθέο ή πιαζκαηηθέο, απζφξκεηεο ή θαζνδεγνχκελεο θαηαζηάζεηο 

πξνθχπηνπλ γισζζηθέο αζθήζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε βηψκαηα θαη ζέκαηα, νη 

νπνίεο απνηεινχλ αθνξκή γηα αθεγήζεηο, πεξηγξαθέο, αλαθνξέο θαη επηθιήζεηο» 

(Π..: 27). 
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 Μία αθφκα αληίιεςε πνπ δηαπεξλά ην πξφγξακκα ηεο Γεξκαλίαο γηα ην 

γισζζηθφ κάζεκα είλαη ν ιφγνο ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο, ζην πιαίζην φκσο κηαο 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξαθάησ απφζπαζκα:  

«Σν γξάςηκν είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία – αληίζεηα απφ ηελ νκηιία – 

παξέρεη δπλαηφηεηεο γηα αιιαγή θαη επεμεξγαζία ηνπ γξακκέλνπ. Καηά ηελ πνξεία 

ηεο εμέιημήο ηνπο ζην γξάςηκν, νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο  καζαίλνπλ λα έρνπλ 

θαηά λνπ ηα άηνκα ζηα νπνία απεπζχλνληαη θαη λα ζπγγξάθνπλ θαη λα ειέγρνπλ ην 

πξντφλ ηνπ γξαςίκαηνο απφ απηήλ ηελ άπνςε σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηε γιψζζα.  

Αληηκεησπίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ γξαςίκαηνο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε βάζε ηνπο 

δέθηεο θαη ηελ πεξίζηαζε, ελψ αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα γηα ζρεδηαζκφ, 

δηαηχπσζε θαη επεμεξγαζία. Γηα λα γίλεη θαλείο κηα θαιή/έλαο θαιφο ζπγγξαθέαο, 

πξέπεη  ε/ν ζπγγξαθέαο λα γίλεη κηα θαιή αλαγλψζηξηα/ έλαο θαιφο αλαγλψζηεο  ηνπ 

δηθνχ ηεο/ηνπ θεηκέλνπ. ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο ηθαλφηεηαο βνεζνχλ κνξθέο 

εξγαζίαο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηε δηαδηθαζία, νη νπνίεο απαηηνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη επεμεξγαζίαο» (Π..:  29).  

 ην πξφγξακκα ηεο Γεξκαλίαο ε γιψζζα, εθηφο απφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο 

(επηθνηλσληαθφο ιφγνο), γίλεηαη αληηιεπηή θαη σο κέξνο ηεο ζεκείσζεο (ιφγνο ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ). Καηά ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, νη 

καζεηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηε γιψζζα αιιά θαη άιινπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ην 

δηαδίθηπν, ζηέιλνπλ ειεθηξνληθά κελχκαηα θαη sms, δεκηνπξγνχλ δηαγξάκκαηα, 

νπηηθναθνπζηηθέο, κνπζηθν-αηζζεηηθέο θαη πνιπκεζηθέο κνξθέο έθθξαζεο θαη, 

γεληθφηεξα, αμηνπνηνχλ δηάθνξα πνιπηξνπηθά Μέζα.  

ην πξφγξακκα ππάξρνπλ επηδξάζεηο θαη απφ ηνλ θξηηηθφ ιφγν. Ζ γιψζζα 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα γηα θξηηηθή εξκελεία ησλ θεηκέλσλ, γηα αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ θαη Μέζσλ ή αλαζηνραζκφ, ζηνηρεία πνπ καο νδεγνχλ ζην ιφγν ηνπ 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γηα έλα δήηεκα θαη λα εκπιαθνχλ ζε πξαθηηθέο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ σο 
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ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη νη 

καζεηέο: 

-λα ιάβνπλ ζέζε απέλαληη ζην θείκελν θαη λα ην αμηνινγήζνπλ θξηηηθά (Π..: 42), 

- λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά Μέζα (Π..: 22) 

-λα ζπγθξίλνπλ ζπλεηζθνξέο απφ δηαθνξεηηθά Μέζα ζε έλα ζέκα (Π..: 33) 

- λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηα Μέζα (Π..: 38) 

- λα αληηιεθζνχλ ηα ζπκθξαδφκελα (Π..: 32) 

- λα αμηνινγήζνπλ ζπλεηζθνξέο άιισλ (Π..: 41) 

-λα ζπγθξίλνπλ θαη λα ζπλδένπλ ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ κε ηε γλψζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο (Π..: 37) 

-λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ηα θαηάιιεια Μέζα (Π..: 43) 

-λα αλαζηνράδνληαη ηελ επηξξνή κέζσ ηεο γιψζζαο, π.ρ. ζηα επίζεκα Μέζα, ζηε 

γιψζζα ηεο δηαθήκηζεο, ηεο εθεκεξίδαο   (Π..: 45)  

 

Έλα πνιχ ελδηαθέξνλ παξάζεκα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Μέζσλ  είλαη θαη ην 

αθφινπζν, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ ζηε ρξήζε θαη ζηα πεξηερφκελα 

ησλ Μέζσλ. Τπελζπκίδνπκε φηη νη νη ΣΠΔ απνηεινχλ κέξνο ησλ Μέζσλ θαη δελ 

ηαπηίδνληαη κε απηά:  

«…ππνδεηθλχεη  ζηα παηδηά ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ πάλσ ζηε ρξήζε θαη ηα 

πεξηερφκελα ησλ Μέζσλ. Με ηε ρξήζε ησλ Μέζσλ ηα παηδηά καζαίλνπλ ζεκαληηθέο 

δπλαηφηεηεο δηακφξθσζεο θαη παξνπζίαζεο. Υξεζηκνπνηνχλ ηα ςεθηαθά Μέζα γηα 

ηελ άληιεζε θαη ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη γηα ηε δηακφξθσζε θαη 

ηελ παξνπζίαζε ησλ δηθψλ ηνπο πξντφλησλ» (Π..: 23) 
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Κιείλνληαο ηελ ππνελφηεηα απηή, ζα αλαθεξζνχκε θαη ζην ιφγν ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ εληνπίζακε ζηελ πξφηαζε ηεο 

Γεξκαλίαο γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Παξαζέηνπκε ην ελδεηθηηθφ απφζπαζκα 

(Π..: 24):  

 «Σα γεξκαληθά σο δεχηεξε γιψζζα: γηα πνιιέο καζήηξηεο θαη καζεηέο πνπ 

δελ έρνπλ ηα γεξκαληθά σο γιψζζα θαηαγσγήο ην ζρνιείν είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν κέξνο γηα λα κάζνπλ ηε δεχηεξε γιψζζα. Ζ γιψζζα 

θαηαγσγήο είλαη έλαο ζεκαληηθφο δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα 

θαη ην ζρνιείν. Ζ απνδνρή θαη ε παξνπζία ηεο ζην κάζεκα πξνάγνπλ ηελ 

πξφζθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Οη ηθαλφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ ζηηο 

γιψζζεο θαηαγσγήο ελζσκαηψλνληαη, ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηηο καζήηξηεο 

θαη ηνπο καζεηέο ζηελ εθκάζεζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο. Οη πνιπγισζζηθέο 

εκπεηξίεο απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκάζεζε 

ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο.  

 Πνιπγισζζία: Ζ γισζζηθή πνηθηιφηεηα ζηε δσή ησλ καζεηξηψλ θαη 

καζεηψλ, ε επαθή κε μέλεο γιψζζεο θαη ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο 

κπνξνχλ λα εληαρηνχλ πνηθηινηξφπσο  ζην κάζεκα ησλ γεξκαληθψλ 

πξνάγνληαο ηε ζχγθξηζε ησλ γισζζψλ θαη ηελ επέθηαζε ηεο γλψζεο. Ζ 

ζπιινγηθή δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε ζην κάζεκα θαη ηε ζρνιηθή δσή είλαη κηα 

καζεζηαθή επθαηξία γηα φινπο θαη πξνσζεί ηε δεκνθξαηηθή κάζεζε.  

 Κάησ Γεξκαληθή (Niederdeutsch): απνηειεί κέξνο ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ 

ζηε Βφξεηα Γεξκαλία. ηε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ηεο επξσπατθήο ράξηαο 

ησλ ηνπηθψλ θαη ησλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ 

θάησ γεξκαληθή, γηα λα νηθνδνκεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ 

παξαζηάζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα 

καζεζηαθή θνπιηνχξα ζην πλεχκα απηφ, είλαη απαξαίηεην λα ζπλελλνεζνχλ 

νη ζρνιηθέο επηηξνπέο γηα ηνπο ελδνζρνιηθνχο ζηφρνπο θαη λα θαηαιήμνπλ ζε 

δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο.» 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.1  

Π.. Γιψζζαο Γεξκαλίαο  Α΄/βάζκηα - ΜΠΑΣΗΓΟΤ  

ειίδα 41 απφ 67 

 

3.3 Γλψζεηο γηα γιψζζα 

 

ε 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 πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο 

Γεξκαλίαο σο πξνο ηελ επηδησθφκελε θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγιψζζαο ζηα παηδηά αιιά 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη ΣΠΔ ζπληεινχλ ελδερνκέλσο ζηελ απφθηεζε απηήο.  

χκθσλα κε ηηο Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο, ηα παηδηά πξέπεη α) λα 

δηεπξχλνπλ ηε γισζζηθή ηνπο θαηαλφεζε, β) λα δνπιεχνπλ κε ιέμεηο, πξνηάζεηο θαη 

θείκελα γ) λα αλαθαιχπηνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ γισζζψλ θαη δ) λα 

γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ βαζηθέο γισζζηθέο δνκέο θαη έλλνηεο (π.ρ. 

νπζηαζηηθφ, ξήκα, άξζξν, επίζεην, αλησλπκία, νηθνγέλεηα ιέμεσλ, ζπιιαβή, ζεκεία 

ζηίμεηο, θαηεγφξεκα, είδνο πξφηαζεο θιπ.).  

ην δεκνηηθφ γεξκαληθφ ζρνιείν νη γξακκαηηθέο δνκέο ηεο γιψζζαο 

θαηαθηψληαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ σζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ. Ο καζεζηαθφο απηφο δξφκνο νδεγεί 

ηα παηδηά απφ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ζηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

βαζηθήο γλψζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ (Π..: 30). ε απηφ ην πιαίζην ε νξνινγία γίλεηαη 

θαηαλνεηή σο βνήζεηα ζηε ζπλελλφεζε. Καηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ν 

ηξφπνο γξαθήο ζχκθσλα κε ηνπο ήρνπο- θαη φρη αθφκε ζχκθσλα κε θαλφλεο- γίλεηαη 

απνδεθηφο αλάινγα κε ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ, αιιά  νη θεδεκφλεο ηνπο 

ελεκεξψλνληαη γη’ απηφ (Π..: 26). Δλδηαθέξνλ σο πξνο ην ζέκα πνπ ζπδεηάκε είλαη 

θαη ην αθφινπζν απφζπαζκα πνπ αθνξά ην πεδίν ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ:  

«Καηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο επεθηείλνπλ 

ηηο παξαζηάζεηο ηνπο πάλσ ζηε γιψζζα. Μαζαίλνπλ λα ρσξίδνπλ ιέμεηο ζε θζφγγνπο, 

πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε θαη ηελ αθνινπζία ησλ θζφγγσλ ζε ιέμεηο θαη ζπλδένπλ ηνπο 

θζφγγνπο κε γξάκκαηα. Μαζαίλνπλ λα ρσξίδνπλ ηηο ιέμεηο ζε ζπιιαβέο θαη άιια 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο δηαθξίζεηο σο βνεζήκαηα ζηελ 

αλάγλσζε θαη ηε γξαθή… Ζ γξαθή ε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο ήρνπο απνηειεί έλα 
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βήκα αλάπηπμεο θαη κηα βαζηθή ζηξαηεγηθή νξζνγξαθίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

γξαθήο κε βάζε θαλφλεο. Οη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο καζαίλνπλ νξζνγξαθία κέζσ 

ηεο δηαίξεζεο ησλ ιέμεσλ ζε θζφγγνπο (Lautieren) θαη ην ζπρλφ γξάςηκν δηθώλ ηνπο 

ιέμεσλ θαη θεηκέλσλ. Σαθηηθέο δνθηκέο γξαθήο αθήλνπλ λα θαλεί, αλ νη καζήηξηεο 

θαη νη καζεηέο ζπιιακβάλνπλ θαηά ηε δηαίξεζε ησλ ιέμεσλ νινέλα θαη αθξηβέζηεξα 

ηε δνκή θζφγγσλ – γξακκάησλ. Με ζπιινγέο ιέμεσλ θαη ζε ζπλνκηιίεο 

αλαθαιχπηνληαη νξζνγξαθηθά θαηλφκελα, δνθηκάδνληαη, ειέγρνληαη θαη 

εθαξκφδνληαη θαλφλεο» (Π..: 26). 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο νξζνγξαθίαο ελδεηθηηθφ είλαη ην παξαθάησ 

απφζπαζκα:  

«Μέζσ ηεο πνιχπιεπξεο επαθήο κε ιέμεηο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ πάλσ ζε ηξφπνπο 

γξαςίκαηνο αλαθαιχπηνπλ νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο ραξαθηεξηζηηθά θαηλφκελα 

νξζνγξαθίαο, αλαγλσξίδνπλ δνκέο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη εμάγνπλ απφ εθεί θαλφλεο 

θαη ζηξαηεγηθέο γηα νξζή γξαθή» (Π..: 29).  

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Γεξκαλίαο επηζεκαίλεη φηη φιεο νη πεξηνρέο ηνπ 

καζήκαηνο ησλ γεξκαληθψλ πξνζθέξνληαη γηα αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε γιψζζα, 

θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ θαη δηεξεχλεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Οη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ δείγκαηα ιφγνπ (Sprachproben) γηα ηε δηεξεχλεζε ιέμεσλ, 

πξνηάζεσλ θαη θεηκέλσλ θαη καζαίλνπλ δηαδηθαζίεο αλαζηνραζκνχ (Reflexion) πάλσ 

ζηε γιψζζα (Π..: 18). Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηηο επηδξάζεηο ησλ 

γισζζηθψλ ηνπο ρεηξηζκψλ κε βάζε θξηηήξηα (Π..: 17), γλσξίδνπλ θαλφλεο νκηιίαο 

θαη νξζνγξαθίαο, θαηαλννχλ ηελ εηδηθή νξνινγία θαη απνθηνχλ γλψζε γηα ηε δνκή 

ηεο γιψζζαο. Γηεξεπλνχλ ηελ πνηθηιία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γισζζηθψλ 

κέζσλ θαη ζηνράδνληαη πάλσ ζηε ζεκαζία ηνπο γηα ηε ζπλελλφεζε. Έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο θαη ηε δφκεζή ηεο (Π..: 30). Δπηπιένλ, ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ πξνβιέπεη νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ εμέιημε ηεο 

γιψζζαο, ηεο γξαθήο θαη ησλ εηδηθψλ γισζζψλ, λα γλσξίδνπλ θαη λα θαηαηάζζνπλ 

ηηο δηαιέθηνπο, λα  αλαζηνράδνληαη ηε ζεκαζία ηεο πνιπγισζζίαο θαη ηελ επηξξνή 

πνπ αζθείηαη κέζσ ηεο γιψζζαο (Π..: 45).  
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ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλαο θαηάινγνο πνπ πεξηέρεη ηνπο φξνπο κε ηνπο 

νπνίνπο εξγάδνληαη νη καζεηέο κέρξη ην ηέινο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν. Ο πίλαθαο καο δίλεη κηα θαιή εηθφλα γηα ηε κεηαγιψζζα κε ηελ νπνία 

έξρνληαη ζε επαθή ηα παηδηά θαηά ηα θξίζηκα ζρνιηθά ρξφληα ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Ζ κεηαγιψζζα ζπλδέεηαη πάληα κε ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο 

κεηαγισζζηθήο γλψζεο ζηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ιέμεσλ, πξνηάζεσλ θαη 

θεηκέλσλ. 

ιέμε γξάκκα, θζφγγνο, απιφο θζφγγνο, θσλήελ*, ζχλζεηνο 

θζφγγνο, ζχκθσλν*, θσλήελ κε Umlaut, δίθζνγγνο*2 

ζπιιαβή, πξφζεκα, επίζεκα 

νηθνγέλεηα ιέμεσλ, ξίδα, δνκηθφ ζπζηαηηθφ ιέμεο 

ιεμηθφ πεδίν 

κέξνο ηνπ ιφγνπ 

νπζηαζηηθφ: εληθφο, πιεζπληηθφο 

γέλνο* 

πηψζε: νλνκαζηηθή, γεληθή, δνηηθή, αηηηαηηθή 

ξήκα: βαζηθή κνξθή, απαξέκθαην*, κνξθή θαηά ηελ 

θιίζε, βνεζεηηθφ ξήκα*, πξνζσπηθή κνξθή* 

ρξνληθέο κνξθέο: παξφλ, ελεζηψηαο, παξειζφλ, 

παξαηαηηθφο, παξαθείκελνο 

άξζξν, νξηζηηθφ, αφξηζην άξζξν 

επίζεην: ζεηηθφο βαζκφο, παξαζεηηθά 

αλησλπκίεο, αλαθνξηθέο αλησλπκίεο*, θηεηηθέο 

αλησλπκίεο*, πξνζσπηθέο αλησλπκίεο*, ζπλδεηηθή ιέμε, 

ζχλδεζκνο* 

βαζηθή ιέμε, πξνζδηνξηζηηθή ιέμε 

                                                           
2
 Οι αστερίσκοι σχετίζονται μόνο με το εξατάξιο δημοτικό σχολείο 
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άιιεο ιέμεηο (φιεο νη ιέμεηο πνπ δελ θαηαρσξήζεθαλ ζηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο αλήθνπλ εδψ) 

πξφηαζε ζεκεία ζηίμεο: ηειεία, θφκκα, εξσηεκαηηθφ, ζαπκαζηηθφ, 

άλσ-θάησ ηειεία 

είδνο πξφηαζεο: απνθαληηθή, εξσηεκαηηθή, επηθσλεκαηηθή 

δεπηεξεχνπζα πξφηαζε* 

επζχο ιφγνο, πξφηαζε ππνζηήξημεο ηνπ επζέσο ιφγνπ 

(Redebegleitsatz), 

ππνθείκελν, αληηθείκελν* 

πξνηαζηαθφο ππξήλαο, θαηεγφξεκα* 

ζπκπιεξψκαηα: φξνο πξφηαζεο, κνλνιεθηηθφ, 

πεξηθξαζηηθφ ζπκπιήξσκα, επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο* 

παξειζφλ, παξφλ, κέιινλ (σο ρξνληθέο βαζκίδεο), 

κέιινληαο* 

θείκελν ηίηινο, αξάδα, ελφηεηα, θεθάιαην 

νκνηνθαηαιεμία, ζηίρνο, ζηξνθή 

βηβιίν: ζπγγξαθέαο, πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, θεθάιαην, 

εθδνηηθφο νίθνο, θείκελν ζην εμψθπιιν*, θαηάινγνο 

φξσλ*, impressum 

 

Οη ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο (αλαθέξνληαη ζην πεδίν 

«Γηεξεύλεζε ηεο γιώζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο γιώζζαο») θαηά ηα έηε ζπνπδψλ 1/2, 

3/4, 5/6 αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο, αιιά ζπλδένληαη κε ηε 

ζεκαζία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. ε πνην ρξνληθφ ζεκείν ζα δηεξεπλεζνχλ ηα 

κεκνλσκέλα γξακκαηηθά θαηλφκελα, εμαξηάηαη απφ ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ θαη είλαη θάηη πνπ απνθαζίδεηαη κε ηε δηακφξθσζε ελδνζρνιηθνχ ζρεδίνπ 

εξγαζίαο (βιέπε Παξάξηεκα).  

 Οη ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ζπλίζηαληαη ζηα εμήο: 
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Γηα έηε ζπνπδώλ 1/2 (Π..: 35) 

 

-Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ιέμεσλ  

-Να δηαθξίλνπλ κέξε ηνπ ιφγνπ θαη ρξνληθέο κνξθέο 

-Να θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ πξνηάζεσλ 

-Να βάδνπλ ζεκεία ζηίμεο 

Γηα έηε ζπνπδώλ 3/4 (Π..: 40) 

-Να ρξεζηκνπνηνχλ δπλαηφηεηεο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ιέμεσλ 

-Να εληνπίδνπλ ηνλ πξνηαζηθφ ππξήλα 

-Να δηαθξίλνπλ κέξε ηνπ ιφγνπ θαη ρξνληθέο κνξθέο 

-Να μερσξίδνπλ ηηο ρξνληθέο κνξθέο απφ ην ρξφλν 

-Να θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ησλ πξνηάζεσλ 

-Να βάδνπλ ζεκεία ζηίμεο 

Γηα έηε ζπνπδώλ  5/6 (Π..: 45) 

-Να αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ιέμεσλ 

-Να δηαθξίλνπλ κέξε ηνπ ιφγνπ θαη ρξνληθέο κνξθέο 

-Να θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ιέμεσλ, πξνηάζεσλ, φξσλ ηεο πξφηαζεο 

θαη πξνηαζηαθήο δνκήο 

-Να βάδνπλ ζεκεία ζηίμεο 

  Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζα ιέγακε φηη  νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα δελ 

αληηκεησπίδνληαη σο θάηη απηφλνκν θαη απνθνκκέλν, αιιά ζπλδένληαη κε ην 

πεξηθείκελν (Kontexte) θαη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο. χλδεζε ξεηή κε ηηο ΣΠΔ δελ γίλεηαη, πέξα απφ ηελ επηζήκαλζε γηα 
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θξηηηθή ρξήζε ησλ Μέζσλ γεληθφηεξα θαη γηα αμηνπνίεζε ηεο νξζνγξαθηθήο 

βνήζεηαο ηνπ ππνινγηζηή γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο νξζνγξαθίαο.  

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, 

πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο.  

Ωο πξνο ηε δηακφξθσζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ εκπινθή ζε δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο ην Πξφγξακκα δηαηξέρεηαη απφ ηηο παξαθάησ αξρέο: 

-εβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα 

 Λακβάλνληαη, δειαδή, ππφςε νη δηαθνξέο ησλ παηδηψλ θαη αίξνληαη νη πεξηνξηζκνί 

ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ (Π..: 7). Απηφ ζε πξαθηηθφ επίπεδν κεηαθξάδεηαη κε ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε κνξθή κάζεζεο. ε θάζε καζήηξηα θαη καζεηή (ην Π.. αλαθέξεηαη 

πάληνηε θαη ζηα δχν γέλε, αξζεληθφ θαη ζειπθφ) δίλεηαη  ε επθαηξία, κέζσ 

δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ πξνζθνξψλ θαη ρξφλσλ κάζεζεο, λα θηάζεη ζηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο  πξνδηαγξαθέο (Π..: 10). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

αθφινπζν απφζπαζκα:  

«Ζ παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ αθνξά 

καζήηξηεο θαη καζεηέο απφ φιεο ηηο νκάδεο θαη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ρσξίο δηάθξηζε 

ηεο θαηαγσγήο ηνπο, ηνπ θχινπ, ηεο εζληθφηεηαο, ηεο ζξεζθείαο ή ηεο νηθνλνκηθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο. Σν δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη ζηαζκφο θαη ρψξνο κάζεζεο γηα 

καζήηξηεο θαη καζεηέο κε κεγάιε εηεξνγέλεηα…» (Π..: 7). 

-Γπλαηφηεηα γηα κάζεζε ζπζηεκαηηθή (systematisches Lernen) θαη εληαγκέλε ζε 

θαηαζηάζεηο (situiertes Lernen) 

Οη γλψζεηο πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλεο ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή 

κάζεζε. Απηφ γίλεηαη κε κνξθέο νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο πνπ θαζνδεγνχλ θαη 
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θηλεηνπνηνχλ ηα παηδηά. Οη καζεηέο, πέξα απφ ηηο γλψζεηο, πξέπεη λα καζαίλνπλ θαη 

ηα ζπκθξαδφκελα ρξήζεο ηνπο. Ζ κάζεζε ζπλδέεηαη κε πεξηερφκελα, κε 

ζπγθεθξηκέλα ζπγθείκελα θαη θαηαζηάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ιακβάλνληαη ππφςε 

ζην κάζεκα ηα ελδηαθέξνληα, ηα βηψκαηα θαη  νη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. 

«Δλδείθλπληαη αλνηρηέο κνξθέο καζήκαηνο, ζηηο νπνίεο νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο 

κπνξνχλ, κέζσ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θαη ζε πεξηθείκελα θνληά ζηε δσή λα 

εθαξκφδνπλ απηφ πνπ έκαζαλ θαη λα βηψλνπλ φηη απηφ πνπ έκαζαλ έρεη λφεκα» 

(Π..: 11).  

- Αηκφζθαηξα αζθάιεηαο θαη ραξάο ηεο δσήο (Π..: 7), πξνζνρή, αλεθηηθφηεηα θαη 

εμσζηξέθεηα (Π..: 7, 27) έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηε κάζεζε. 

- Ζ επηηπρεκέλε κάζεζε ππνζηεξίδεηαη κε πνηθηιία κνξθψλ καζήκαηνο θαη δνπιεηάο 

κε ηηο νπνίεο εμνηθεηψλνληαη νη καζεηέο θαη ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα κάζνπλ κφλνη ή 

καδί κε άιινπο. Πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία θαη γίλεηαη ιφγνο γηα ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Π..: 11). πλεξγαζία αλαπηχζζεηαη θαη κεηαμχ 

ζρνιείνπ θαη ζπηηηνχ.  

-Σν ιάζνο αληηκεησπίδεηαη σο κέξνπο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

-πλδπαζκφο νδεγίαο (Instruktion) θαη θαηαζθεπήο (Konstruktion)  

Με ηελ νδεγία νη καζεηέο πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο 

κάζεζεο θαη ζθέςεο. Ζ θαηαζθεπή ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη «ε 

κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη καζήηξηεο/ καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηα 

δηθά ηνπο θέληξα βάξνπο θαη εξκελείεο». χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ηα πεξηερφκελα ηεο δηδαζθαιίαο πξνζεγγίδνληαη ην ίδην απφ 

φινπο, γηαηί α) ε κάζεζε γίλεηαη θαηαλνεηή σο κηα δπλακηθή εμαηνκηθεπκέλε 

δηαδηθαζία, β) ηα πεξηερφκελα δελ καζαίλνληαη φπσο δηδάζθνληαη, αιιά θαηά ηε 

κάζεζε ζπκβαίλνπλ αηνκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο γ) ε κάζεζε επεξεάδεηαη απφ ηα 

ελδηαθέξνληα, ηελ πξνεγνχκελε γλψζε θαη ηηο καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ αηφκνπ. 

- Αζθήζεηο ηεο κνξθήο «problem solving» 
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-Γπλαηφηεηα επνηθνδνκεηηθήο κάζεζεο (kumulatives Lernen) 

-Μάζεκα ζπλδεκέλν κε ην αληηθείκελν, δηεπηζηεκνληθφ (fachübergreifend) θαη 

δηαζεκαηηθφ (fächerverbindend) 

-Δηζαγσγή ησλ Μέζσλ 

«Ζ αλαζηνραζηηθή θαη παξαγσγηθή ρξήζε ησλ Μέζσλ θάζε είδνπο ζην κάζεκα 

θαζηζηά ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα επηιέγνπλ ζηνηρεία απφ Μέζα 

νινέλα θαη πην απηφλνκα, λα κπνξνχλ λα δηακνξθψλνπλ, λα επεθηείλνπλ θαη λα 

αμηνινγνχλ θξηηηθά ηηο δηθέο ηνπο ζπλεηζθνξέο ζηα Μέζα. Σα Μέζα ζην κάζεκα 

είλαη ζηα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα εξγαιεία κάζεζεο, αιιά ζε κεξηθά αληηθείκελα 

απνηεινχλ επηπιένλ ην ίδην ην καζεζηαθφ αληηθείκελν. Γηεπθνιχλνπλ ηελ εηζαγσγή 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο δσήο ησλ καζεηξηψλ θαη καζεηψλ ζηε ζρνιηθή κάζεζε. Ζ 

εηζαγσγή ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ίληεξλεη θαζηζηά δπλαηέο δηαθνξνπνηεκέλεο ή 

εμαηνκηθεπκέλεο καζεζηαθέο πξνζθνξέο. Δπεθηείλεη ηελ πνηθηιία ησλ καζεζηαθψλ 

κνξθψλ ζην κάζεκα θαη επηπιένλ αιιάδεη ην ξφιν ησλ (αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ) 

δαζθάισλ, νη νπνίνη πξέπεη πιένλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ σο ζχκβνπινη κάζεζεο 

(Lernberaterinnen und Lernberater). Ηδηαίηεξεο εκπεηξίεο κε ηε δηαδξαζηηθφηεηα, ηελ 

πινήγεζε ζε ππεξθείκελα θαη ηελ αλαπαξαγσγηκφηεηα ησλ θεηκέλσλ ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεζηαθήο θνπιηνχξαο» (Π..: 12) 

-Υξφλνο καζήκαηνο 

Έλα σξνιφγην πξφγξακκα κε ηελ θαηαλνκή ζε απζηεξά  45ιεπηα ζπρλά δελ είλαη 

δίθαην φζνλ θνξά ηηο πεξηγξαθφκελεο απαηηήζεηο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Γηα ην 

ιφγν απηφ κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη θάζε θνξά ζπγθεθξηκέλεο νξγαλσηηθέο ιχζεηο. 

Απηέο κπνξνχλ λα είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε κάζεζε ζε ζηάδηα (Stationen), ε 

ελζσκάησζε εξγαζηεξίσλ, πξφηδεθη θαη ειεχζεξεο δνπιεηάο, ε αμηνπνίεζε ηνπ 

πξσηλνχ θχθινπ ή ησλ σξψλ γεπκάησλ θιπ. πλνιηθά ν ζρνιηθφο ρξφλνο πξέπεη λα 

θαηαλέκεηαη έηζη, ψζηε λα αμηνπνηείηαη ην 60% γηα ηα δεζκεπηηθά πεξηερφκελα θαη ην 

40% γηα πξναηξεηηθά πεξηερφκελα θαη εκβάζπλζε, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

αηνκηθψλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ.  
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-Οινθιεξσκέλν κάζεκα 

 Όιεο νη πεξηνρέο ηνπ καζήκαηνο ησλ γεξκαληθψλ πξνζθέξνληαη γηα αλαζηνραζκφ 

πάλσ ζηε γιψζζα, θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ θαη δηεξεχλεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. 

-Κνηλσληθά πεξηθείκελα 

Δξγαδφκελνη αηνκηθά ή νκαδηθά νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη αζθήζεηο πνπ εθθηλνχλ 

απφ πξνβιήκαηα. Μνηξάδνληαη ηξφπνπο κάζεζεο θη επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

έξρνληαη ζε επαθή θαη ρξεζηκνπνηνχλ θαλφλεο θαη ιχζεηο γηα κηα δεκνθξαηηθή 

ζπκβίσζε. 

-Απηνειεγρφκελε κάζεζε 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο πεξηβάιινληνο κάζεζεο πνπ πξνθαιεί ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη ηα ππνζηεξίδεη ψζηε λα ειέγρνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ 

απηφλνκα ηηο δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. εκαληηθφο σο πξνο απηφ θαη ν ξφινο 

ηεο απηναμηνιφγεζεο.  

 

 ην Πξφγξακκα πνπδψλ δελ πξνηείλνληαη αζθήζεηο, ψζηε λα ζρεκαηίζνπκε 

κία πην ζαθή εηθφλα γηα ην είδνο ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Οη Δθπαηδεπηηθέο 

Πξνδηαγξαθέο καο παξέρνπλ θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηα νπνία φκσο δελ 

θαιχπηνπλ αλαινγηθά ηα ηέζζεξα πεδία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Οη αζθήζεηο πνπ 

πξνηείλνληαη ξίρλνπλ ην θέληξν βάξνπο ζην γξαπηφ ιφγν. Κάπνηεο απφ απηέο 

ζρεηίδνληαη κε δχν ή πεξηζζφηεξα πεδία θαη κε ηε ινγηθή απηή απνηεινχλ 

νινθιεξσκέλα παξαδείγκαηα. Σα παξαδείγκαηα αζθήζεσλ αθνινπζνχλ ην εμήο 

ζρήκα: 

 Σίηινο άζθεζεο  

 Κέληξν βάξνπο  

 πζρεηηζκφο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο 
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 Αθφξκεζε (θείκελν, πεξηγξαθή πεξίζηαζε θιπ., δηεπθξηλίζεηο αλ ρξεηάδεηαη) 

 Αζθήζεηο (ζπλήζσο δνκεκέλεο θαη θιεηζηνχ ηχπνπ – ζην ηέινο ζεκεηψλεηαη 

ζε παξέλζεζε ν ηνκέαο απαηηήζεσλ (ΣΑ) ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη, βι. 

παξαθάησ) 

 Παξαηεξήζεηο ζηηο αζθήζεηο 

 Αλακελφκελεο επηδφζεηο (πεξηγξαθή ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ 

πξέπεη λα έρνπλ ηα παηδηά γηα λα αληηκεησπίζνπλ επαξθψο ηηο αζθήζεηο) 

 

Μφλν ζε έλα παξάδεηγκα (Δ.Π.: 54-58) αλαθέξεηαη ελδερφκελε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ: 

«λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, αλ ππάξρεη, γηα ην γξάςηκν θαη ηε 

δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ». Δπίζεο, ζην πιαίζην κίαο άζθεζεο (Δ.Π.: 52-54) 

ρξεζηκνπνηείηαη πνιπηξνπηθφ θείκελν αιιά απιψο σο νξζνγξαθηθή άζθεζε (βι. 

Παξάξηεκα). Έηζη, αλ θαη πξνβιέπεηαη εηζαγσγή Μέζσλ, φπσο είδακε παξαπάλσ, 

θαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε δηαδξαζηηθφηεηα θαη 

πινήγεζε ζε ππεξθείκελα (Π..: 12), ζηηο αζθήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ απηφ δελ γίλεηαη θαλεξφ.  

 Όια φζα αλαθέξζεθαλ έσο απηφ ην ζεκείν ηεο κειέηεο καο νδεγνχλ ζηηο 

παξαθάησ δηαπηζηψζεηο. Αλαθνξηθά κε ην ιφγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ: πξνυπνηίζεληαη  

ιφγνη  εθπαηδεπηηθψλ ηθαλψλ λα κεηαδψζνπλ έλα ζχλνιν γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο. Οη 

γλψζεηο απηέο αθνξνχλ ηνλ θφζκν αιιά θαη ην ίδην ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, ηε 

γιψζζα, ηφζν ηε δνκή φζν θαη ηε ρξήζε ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο. Σν Πξφγξακκα αθήλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κεγάια πεξηζψξηα γηα 

πξσηνβνπιία θαη ελεξγή δξάζε, θαζψο ηνπ παξέρεη απιψο ηηο θαηεπζπληήξηεο γηα λα 

θηλεζεί θαη λα δηακνξθψζεη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζην ζρνιείν. Αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ: 

πξνυπνηίζεληαη ιφγνη καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, απνθηνχλ γλψζεηο γηα ηε δνκή 
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θαη ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίια Μέζα, ζπλεξγάδνληαη, ζέηνπλ 

ζηφρνπο, νδεγνχληαη ζε απηναμηνιφγεζε θαη παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο (βι. 

θαη ππνελφηεηα «Αμηνιφγεζε»), καζαίλνπλ λα καζαίλνπλ.  

3.5 Αμηνιφγεζε 

Ο ραξαθηήξαο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ απνθιείεη ηελ εθηελή αλαθνξά ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή αμηνιφγεζεο. Γίλεηαη κφλν ιφγνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηα παξαδείγκαηα αζθήζεσλ. Ζ αμηνιφγεζε απηή αθνξά 

ηξεηο ηνκείο απαηηήζεσλ (Δ.Π.: 17): 

Σνκέαο απαηηήζεσλ «απόδνζε» (ΣΑ Ι) 

ε απηφλ ηνλ ηνκέα απαηηήζεσλ αλαπαξάγνπλ νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο γλσζηέο 

πιεξνθνξίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ βαζηθέο δηαδηθαζίεο θαη ξνπηίλεο.  

Σνκέαο απαηηήζεσλ «παξαγσγή ζπκθξαδνκέλσλ» (ΣΑ ΙΙ) 

ε απηφλ ηνλ ηνκέα απαηηήζεσλ επεμεξγάδνληαη  νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο 

γλσζηέο πεξηζηάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο θαη ζπλδένληαο κεηαμχ ηνπο γλψζε πνπ έρνπλ 

θεξδίζεη θαη γλσζηέο κεζφδνπο. 

Σνκέαο απαηηήζεσλ «αλαζηνραζκόο θαη αμηνιόγεζε» (ΣΑ ΙΙΙ) 

ε απηφλ ηνλ ηνκέα απαηηήζεσλ επεμεξγάδνληαη  νη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο 

θαηλνχξγηεο γη’ απηνχο πξνβιεκαηηθέο, πνπ απαηηνχλ δηθέο ηνπο αμηνινγήζεηο θαη 

πξνηάζεηο γηα ιχζε. 

 

 Ζ αμηνιφγεζε νπζηαζηηθά επαθίεηαη ζηα εηδηθφηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

θαη ζην θάζε ζρνιείν. Όζνλ αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ ππάξρεη 

ππνρξεσηηθή εμέηαζε ζην ηέινο ηεο. Ωζηφζν, ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ γίλεηαη ιφγνο 

γηα ηε γεληθφηεξε ζπκβνιή ηεο αμηνιφγεζεο. χκθσλα κε ην Πξφγξακκα, ε 

ελδνζρνιηθή αμηνιφγεζε εμππεξεηεί ην ζρεδηαζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο, 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη θάζε ζρνιείν, θαζψο 
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θαη κε ηηο εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πξνδηαγξαθέο. Λεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά φζνλ 

αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζέηνπλ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θαζηζηά απηά θαη ζπδεηήζηκα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη δεκηνπξγεί ηε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ πεξαηηέξσ 

βεκάησλ εμέιημεο ηνπ ζρνιείνπ.  

Σν θάζε ζρνιείν έρεη  θαζήθνλ λα ζεζπίζεη θξηηήξηα πνπ ζα ηνπ παξέρνπλ 

ζηνηρεία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο καζεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη εμέιημεο ησλ παηδηψλ. Σα 

θξηηήξηα απηά, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη απφ απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ, πξέπεη λα είλαη 

ζαθή ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα αθνξνχλ ηφζν ηηο δηαδηθαζίεο φζν θαη ηα 

πξντφληα ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο. ρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ειέγρνπ 

πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη απφ πεξαηηέξσ εξγαιεία, φπσο δηαγξάκκαηα 

παξαηεξήζεσλ, εκεξνιφγηα κάζεζεο, ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγηα, πνξηθφιην. 

Πξνβιέπεηαη, επίζεο, ν καζεηήο λα παξαθνινπζεί ηε κάζεζή ηνπ θαη λα αμηνινγεί 

ηελ πξφνδν απηήο (απηναμηνιφγεζε).  

 

-εκαζία ηεο αμηνιόγεζεο γηα ηνπο καζεηέο  

Οη καζεηέο παίξλνπλ ηαθηηθή αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε καζεζηαθή ηνπο πνξεία. 

πκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ 

επνηθνδνκεηηθά ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ γηα ηε καζεζηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο. Μέζσ ηεο αμηνιφγεζεο απφ άιινπο απνθηνχλ 

επθαηξίεο λα αμηνινγνχλ νη ίδηνη ηε δηθή ηνπο κάζεζε, επεθηείλνπλ δειαδή ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο γηα απηναμηνιφγεζε. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ρξεζηκνπνηνχλ 

κέζα φπσο ε αλαγλσζηηθή ηαπηφηεηα φπνπ ζεκεηψλεη ν καζεηήο ηα βήκαηα ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηνπ πξνφδνπ (Lesepass), ηε καζεζηαθή αξάρλε (Lernspinne), ηε 

καζεζηαθή ξφδα (Lernrad) θιπ. Με ηέηνηνπο ηξφπνπο ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ 
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καζαίλνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν, λα ην ηεθκεξηψλνπλ θαη 

λα ζπδεηνχλ κε άιινπο γη’ απηφ.  

 

Μαζεζηαθή αξάρλε    

Ο καζεηήο βάδεη κία θνπθίδα ζηνλ θχθιν θαη φζν πην θνληά είλαη ζην θέληξν ηφζν 

θαιχηεξα ζεσξεί φηη γλσξίδεη ην ζέκα.                      
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Was ich nicht 
verstanden 

habe 

Was und wen ich 

zum Verstehen 
brauche 

Lernrad 
 

Alles klar? Oder gibt es etwas, das 

du vielleicht noch nicht ganz 

verstehst? Wenn ja, dann kannst 

du hier dein Problem oder deine 

Frage als Stichwort notieren, um 

bald Hilfe dabei zu erhalten.  

Der Platz zwischen je zwei 

Speichen steht für eine 

Unterrichtsstunde. Trage zwischen 

den Speichen im inneren Kreis 

(Problemraum) ein, was du in der 

jeweiligen Stunde nicht verstanden 

hast. Und schreibe in den äußeren  

Μαζεζηαθή ξφδα 
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Κάζε θέηα αληηζηνηρεί ζε κηα ψξα καζήκαηνο, κέζα ζηνλ θχθιν ν καζεηήο γξάθεη ηη 

δελ θαηάιαβε θαη έμσ ηη θαη πνηνλ ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαιάβεη.   

 

-εκαζία ηεο αμηνιόγεζεο γηα ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο 

Οη θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη γηα ηε καζεζηαθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

 

-εκαζία ηεο αμηνιόγεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη πεδία αμηνιόγεζεο 

Οη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ θαη ηα ηέζζεξα πεδία ηνπ 

καζήκαηνο ησλ γεξκαληθψλ. Λακβάλνληαη, δειαδή, ππφςε φιεο νη πξνθνξηθέο, 

γξαπηέο θαη πξαθηηθέο επηδφζεηο απφ φια ηα πεδία θαζεθφλησλ ηνπ καζήκαηνο ησλ 

γεξκαληθψλ. Δπίζεο, ιακβάλνληαη ππφςε νη καζεζηαθέο αθεηεξίεο, ε πξνεγνχκελε 

γλψζε, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ. Αθφκε, ηα βήκαηα πξνο ην 

απνηέιεζκα, νη ζρεδηαζκνί, νη επεμεξγαζίεο, νη δηνξζψζεηο θαη νη παξνπζηάζεηο.  

Γηα ηε δηαπίζησζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνθνξηθψλ επηδφζεσλ  (πεδίν 

«Οκηιία θαη αθξφαζε») ιακβάλνληαη ππφςε:  «ε νκηιία ζε πνηθίιεο πεξηζηάζεηο, ε 

πξνεηνηκαζία ζπλεηζθνξψλ νκηιίαο, ζεκεηψκαηα κε βαζηθά ζεκεία, ζρεδηαζκφο 

ζπλνκηιηαθψλ θαηαζηάζεσλ, ε ζπκκεηνρή ζην ζθεληθφ παηρλίδη, ζπδεηήζεηο κε 

επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά κηαο άπνςεο θαη κνξθέο παξνπζηάζεο» (Π..: 47).  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ζηε γξαθή (πεδίν «Γξαθή – ζπγγξαθή 

θεηκέλσλ/νξζή γξαθή») δελ πξνζαλαηνιίδεηαη κφλν ζην απνηέιεζκα, αιιά 

πεξηιακβάλεη θαη φιε ηε δηαδηθαζία γξαςίκαηνο:  «Οη καζήηξηεο θαη νη καζεηέο 

ζπδεηνχλ γηα ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο ζην γξάςηκν, ζρεδηάδνπλ 

θείκελα, ζπγγξάθνπλ θείκελα, εθαξκφδνπλ βνήζεηεο επεμεξγαζίαο, αλαιακβάλνπλ 

δηνξζψζεηο θαη παξνπζηάδνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα. ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νξζνγξαθηθψλ επηδφζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε αμηνπνίεζε ησλ ηξφπσλ γξαθήο θαη ε 

παξαηήξεζε θαη αλαγλψξηζε ηεο εμέιημεο ζην γξάςηκν κέζσ ηεο/ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
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Οξζνγξαθηθέο ζηξαηεγηθέο, ηερληθέο δνπιεηάο θαη δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο 

απνηεινχλ επίζεο ζπζηαηηθφ ηεο δηαπίζησζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ. 

Λακβάλνληαη επίζεο ππφςε νη δεμηφηεηεο λα ζπλδηακνξθψλνπλ/ζπδεηνχλ θείκελα κε 

άιινπο θαη λα ηα παξνπζηάδνπλ» (Π..: 47). 

Οη αλαγλσζηηθέο επηδφζεηο (πεδίν «Αλάγλσζε – επαθή κε θείκελα θαη Μέζα»), 

πεξηιακβάλνπλ πέξα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηηο βαζηθέο αλαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο. «Ζ επηθνηλσλία πάλσ ζην πεξηερφκελν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

θεηκέλνπ απνηειεί κηα ζεκαληηθή αλαγλσζηηθή επίδνζε. Υξεζηηθέο θαη παξαγσγηθέο 

κνξθέο ηεο επαθήο κε θείκελα θαη Μέζα φπσο ην αλαγλσζηηθφ εκεξνιφγην, ην 

ηεηξάδην ππνζηήξημεο ηεο αλάγλσζεο (Lesebegleitheft), ράξηεο παξνπζίαζεο, 

καζεηηθή εθεκεξίδα, ππνινγηζηήο, πεξηιακβάλνληαη επίζεο καδί κε ηελ εζηίαζε ζηηο 

επηδφζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πεξηερφκελν θαη ηε θσλαρηή αλάγλσζε» (Π..: 

47).  

ην πεδίν «Γηεξεύλεζε ηεο γιώζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο» πξέπεη λα 

δηαπηζησζεί θαη λα αμηνινγεζεί ζε πνην βαζκφ  ηα παηδηά έρνπλ απνθηήζεη  γλψζε γηα  

ην γισζζηθφ ζχζηεκα θαη πψο ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε απηή.  
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4. πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα 

 

4.1 Γεληθέο δηαπηζηψζεηο  

Οη Δθπαηδεπηηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην 

γισζζηθφ κάζεκα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θηλνχληαη γχξσ απφ ηνπο άμνλεο «Οκηιία 

θαη αθξφαζε», «Αλάγλσζε-επαθή κε θείκελα θαη Μέζα», «Γξαθή-ζπγγξαθή 

θεηκέλσλ/νξζή γξαθή», «Γηεξεχλεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο». Ζ χπαξμε 

ρσξηζηψλ θαηεγνξηψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ ζηε γιψζζα, αξρηθά καο 

πεγαίλεη ζηνλ παξαδνζηαθφ ιφγν. Ωζηφζν ην πξφγξακκα μεθαζαξίδεη φηη νη 

θαηεγνξίεο απηέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη φηη νη καζεηέο θαηαθηνχλ 

ηθαλφηεηεο θαη ησλ ηεζζάξσλ απηψλ θαηεγνξηψλ, ζπλεηδεηνπνηψληαο έηζη ηε δνκή 

ηεο γιψζζαο κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο ζε επηθνηλσληαθά πιαίζηα, ζηνηρείν πνπ νδεγεί 

ζηελ χπαξμε επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ. Ζ εζηίαζε ζηελ επηθνηλσληαθή – ιεηηνπξγηθή 

ρξήζε ηεο γιψζζαο ζπλδπάδεηαη, φπσο είδακε, κε ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε θξηηηθήο επίγλσζεο (θξηηηθφο 

ιφγνο): ηα παηδηά θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε δηαζεκαηηθά-δηεπηζηεκνληθά 

δεηήκαηα θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηελ επηξξνή πνπ αζθείηαη κέζσ ηεο γιψζζαο 

(π.ρ. γιψζζα ηεο δηαθήκηζεο), αιιά θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ κέζσλ. Έξρνληαη ζε επαθή κε πνηθίια θείκελα (θεηκελνθεληξηθφο 

ιφγνο) θαη δηαθνξεηηθά Μέζα, έληππα θαη ειεθηξνληθά, κηινχλ θαη γξάθνπλ (ιφγνο 

ηεο γξαθήο σο δηαδηθαζίαο) έρνληαο επηθνηλσληαθφ ζηφρν (επηθνηλσληαθφο ιφγνο), 

εξεπλνχλ θαη ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηψληαο θαη άιινπο ζεκεησηηθνχο 

πφξνπο πέξαλ ηεο γιψζζαο (πνιπηξνπηθφηεηα-ιφγνο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ).  

4.2 Γηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ  

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ην Πξφγξακκα πνπδψλ θάλεη ιφγν γεληθφηεξα γηα 

Μέζα  (Medien) θαη φρη ζπγθεθξηκέλα γηα λέεο ηερλνινγίεο ή ΣΠΔ (ΝΣ ή IΚT). Ο 

ππνινγηζηήο, επνκέλσο, ηνπνζεηείηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ καδί κε ηνλ πίλαθα, 

ην πιαθάη, ηηο δηαθάλεηεο θαη ηα ππφινηπα κέζα. Βέβαηα ζε νξηζκέλα ζεκεία γίλεηαη 

ξεηή αλαθνξά ζε ςεθηαθά κέζα (digitale Medien), ειεθηξνληθά κέζα, ππνινγηζηή, 
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δηαδίθηπν θαη emails. ηελ παξνχζα έξεπλα νη ξεηέο απηέο αλαθνξέο 

παξνπζηάζηεθαλ, παξάιιεια φκσο πξνζπαζήζακε λα αλαδείμνπκε ηη πξνβιέπεη ην 

πξφγξακκα γεληθφηεξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Μέζσλ, θαζψο ζε απηά εληάζζεηαη 

θαη ην αληηθείκελν κειέηεο καο, νη ΣΠΔ.  

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο ηα Μέζα, φπσο είδακε, 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη 

ηθαλνηήησλ, αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχλ θαη πεδίν ηνπ θφζκνπ πνπ πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί. Οη καζεηέο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ πνηθίια Μέζα, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη ή γηα λα 

παξνπζηάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμαλ ή αθφκε θαη ηα δηθά ηνπο πξντφληα 

γξαθήο. Υξεζηκνπνηνχλ ηα Μέζα γηα λα δηαβάζνπλ, λα γξάςνπλ, λα παξνπζηάζνπλ 

θαη λα επηθνηλσλήζνπλ (emails), σο κέζα δειαδή πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. 

Πξνζεγγίδνπλ κάιηζηα ην ίδην ζέκα κέζα απφ δηαθνξεηηθά Μέζα, έληππα θαη 

ςεθηαθά. Ζ ζχγθξηζε ζπλεηζθνξψλ απφ δηαθνξεηηθά Μέζα ζε έλα ζέκα ζηνρεχεη λα 

κάζνπλ ηα παηδηά πψο ιεηηνπξγνχλ ηα δηάθνξα Μέζα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγνχλ θξηηηθά ηηο πξνζθνξέο ηνπ θάζε Μέζνπ. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ θαιεί 

ηνπο δαζθάινπο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ 

ηα παηδηά κε ηα Μέζα θαη λα ηηο αμηνπνηνχλ ζην κέγηζην βαζκφ.  

Αθνινπζψληαο ηε κεηαθνξά ησλ ηξηψλ νκφθεληξσλ θχθισλ σο πξνο ηε 

γισζζνδηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζα ιέγακε πσο νη παξαπάλσ ζεσξήζεηο 

ππάγνληαη θπξίσο ζηνλ πξψην θαη δεχηεξν θχθιν. Ο πξψηνο εζσηεξηθφο θχθινο 

ζρεηίδεηαη κε αλαδεηήζεηο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο 

κέζσλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. Ο 

δεχηεξνο εζσηεξηθφο νκφθεληξνο θχθινο αληηκεησπίδεη ηηο ΣΠΔ σο κέζα πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ. ηνλ ηξίην θχθιν, πνπ πξνζεγγίδεη ηηο ΣΠΔ πην ππνςηαζκέλα θαη κε 

θξηηηθή καηηά σο κέξνο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ, κπνξνχκε 

λα εληάμνπκε ηελ πξφζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο λα εκπιέθνληαη ζε 

πξαθηηθέο κε δηάθνξα Μέζα θαη λα ζηέθνληαη θξηηηθά απέλαληη ηνπο, λα ζηνράδνληαη 

πάλσ ζηα δηαθνξεηηθά Μέζα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ. Ωζηφζν, επεηδή είλαη 
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ιηγνζηέο νη ξεηέο αλαθνξέο ζηηο ΣΠΔ, απηφ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε φηη δελ 

απνηεινχλ μεθάζαξν ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σέινο, εληάζζνληαο ηηο ΣΠΔ ζηε 

γεληθή θαηεγνξία ησλ Μέζσλ, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα αλαξσηεζεί αλ δελ γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ ην πξφγξακκα ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπο.  
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πλνπηηθόο πίλαθαο ζπκπεξαζκάησλ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνπκε ζπλνπηηθά ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

Γεξκαλία (Βεξνιίλν) 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

«Γισζζηθό κάζεκα» ΣΠΔ 

Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν, 

ζηάζεηο, αμίεο, πξόηππα 

 -δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο 

-ζχλδεζε κε πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο 

-αλάπηπμε ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ 

(γλσζηηθή, κεζνδνινγηθή, 

θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή 

ηθαλφηεηα) γηα ελεξγή ζπκκεηνρή 

ζηε ζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή δσή 

θαη θαιιηέξγεηα απηφβνπιεο 

κάζεζεο 

-εξγαιείν κάζεζεο 

-κέζν γηα λα εξεπλήζνπλ ηνλ 

θφζκν 

  

Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα 

  -κεηαγιψζζα γηα ηε ιέμε, ηελ 

πξφηαζε, ην θείκελν  

-γλψζεηο γηα ηε δνκή ηεο 

γιψζζαο αιιά ζε ζπλάξηεζε κε 

ηε ρξήζε 

 -αμηνπνίεζε ηεο νξζνγξαθηθήο 

βνήζεηαο ηνπ ππνινγηζηή 

-ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο γιψζζαο 

ησλ Μέζσλ θαη ηεο επηξξνήο πνπ 

αζθεί  

εκείσζε / γιώζζα 

Ζ γιψζζα κέζα απφ 4 ηνκείο: 

-νκηιία θαη αθξφαζε 

-γξαθή 

-αλάγλσζε-επαθή κε θείκελα θαη 

Μέζα 

-δηεξεχλεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ρξήζεο ηεο γιψζζαο 

-Ζ γιψζζα σο κέξνο ηεο 

ζεκείσζεο/πνιπηξνπηθφηεηα 

-Γιψζζα θαη 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα/πνιπγισζζία 

-παηδαγσγηθή δηάζηαζε ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

-νη ΣΠΔ κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ 

-αμηνπνίεζε γηα ηε κειέηε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ δηδαθηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ 

-αμηνπνίεζε γηα αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ 
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Γηδαθηηθέο  

Πξαθηηθέο,  

ρώξνο θαη ρξόλνο,  

ζεσξίεο κάζεζεο 

- ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα 

-κάζεζε ζπζηεκαηηθή θαη 

εληαγκέλε ζε θαηαζηάζεηο 

-αηκφζθαηξα αζθάιεηαο θαη 

ραξάο ηεο δσήο 

-ην ιάζνο σο κέξνο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

-ζπλδπαζκφο νδεγίαο θαη 

θαηαζθεπήο 

-αζθήζεηο ηεο κνξθήο «problem 

solving» 

-δπλαηφηεηα επνηθνδνκεηηθήο 

κάζεζεο 

-κάζεκα ζπλδεκέλν κε ην 

αληηθείκελν, δηεπηζηεκνληθφ θαη 

δηαζεκαηηθφ 

-εηζαγσγή ησλ Μέζσλ 

-νινθιεξσκέλν κάζεκα 

-θνηλσληθά πεξηθείκελα 

-εξγαιείν κάζεζεο 

-κέζν γηα λα εξεπλήζνπλ ηνλ 

θφζκν 

-παηδαγσγηθή δηάζηαζε ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

-νη ΣΠΔ κέζν πξαθηηθήο 

γξακκαηηζκνχ 
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-απηνειεγρφκελε κάζεζε 

-πνηθίιεο νξγαλσηηθέο ιχζεηο σο 

πξνο ην ρξφλν 

Σαπηόηεηεο  καζεηώλ θαη 

δηδαζθόλησλ 

-καζεηήο: απνθηά γλψζεηο γηα ηε 

δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

γιψζζαο, ρξεζηκνπνηεί Μέζα, 

αλαπηχζζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ, ζπλεξγάδεηαη θαη 

απηναμηνινγείηαη 

-δάζθαινο: ελεξγφο, κε 

πξσηνβνπιίεο, ζπλεξγάδεηαη κε 

άιινπο ζπλαδέιθνπο, κεηαδίδεη 

γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηνλ 

θφζκν 

-φπσο θαη ηα άιια Μέζα, 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπγθξφηεζε 

απηνχ ηνπ Λφγνπ ησλ καζεηψλ  

 Αμηνιόγεζε 

 

- δελ ππάξρεη ππνρξεσηηθή εμέηαζε ζην ηέινο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

-αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο ελδνζρνιηθήο 

αμηνιφγεζεο 

Γισζζνδηδαθηηθνί 

ιόγνη 

 

-θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

-επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε 

-ην γξάςηκν σο δηαδηθαζία  

-θξηηηθφο ιφγνο 

-πνιπγξακκαηηζκνί (πνιπηξνπηθφηεηα) 

-δηαπνιηηηζκηθή αγσγή  

 

Παξαηεξήζεηο / 

ηδηαηηεξόηεηεο 

-χπαξμε Δθπαηδεπηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

-ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ θάζε ζρνιείνπ ζην Π..  
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Παξάξηεκα 

 (Π..: 48) 

Καηαλόεζε ηεο δνκήο ηεο γιώζζαο 

ηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ελδνζρνιηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο 

έηε ζπνπδψλ 1 θαη 2 έηε ζπνπδψλ 3 θαη 4 έηε ζπνπδψλ 5 θαη 6 

Μέπη ηος λόγος 

αμηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νπζηαζηηθψλ 

 λα μερσξίδνπλ ηηο ηέζζεξηο πηψζεηο ησλ νπζηαζηηθψλ 

λα γλσξίδνπλ ηα άξζξα 

εληθφο/πιεζπληηθφο 

αμηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ξεκάησλ 

 λα ζρεκαηίδνπλ θαη λα μερσξίδνπλ βαζηθέο θαη 

πξνζσπηθέο κνξθέο 

 λα αλαγλσξίδνπλ ην ξήκα σο θνξέα ησλ ρξνληθψλ 

κνξθψλ 

 λα μερσξίδνπλ ηηο ρξνληθέο κνξθέο: Δλεζηψηαο, 

παξαηαηηθφο, Παξαθείκελνο, Μέιινληαο 

 λα μερσξίδνπλ ηηο ρξνληθέο κνξθέο απφ ην ρξφλν/ 

ρξνληθέο βαζκίδεο (παξειζφλ, παξφλ, κέιινλ) 

αμηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηζέησλ 

 λα ζρεκαηίδνπλ παξαζεηηθά θαη λα δηαηππψλνπλ 

ζπγθξίζεηο 

 λα γλσξίδνπλ ηα αλψκαια παξαζεηηθά 

αμηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλησλπκηψλ 

 λα μερσξίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο αλησλπκίεο 
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αμηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζέζεσλ 

Σσημαηιζμόρ λέξεων 

λα θαηαιαβαίλνπλ ηα φξηα ησλ ιέμεσλ  

λα ρσξίδνπλ ιέμεηο ζε ζπιιαβέο 

λα ζρεκαηίδνπλ νηθνγέλεηεο ιέμεσλ 

 λα δηαπηζηψλνπλ πξνζήκαηα θαη επηζήκαηα 

λα δηαθξίλνπλ θαη λα ζρεκαηίδνπλ ζχλζεηεο ιέμεηο 

 λα θαηαιαβαίλνπλ ηε ξηδηθή ιέμε θαη ην ιέμεκα 

 λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζρεκαηίδνπλ παξάγσγα 

 λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλζεηηθά ζε ζχλζεηεο ιέμεηο 

Δίδη πποηάζεων/ όποι ππόηαζηρ 

λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα πξνζέρνπλ ηα φξηα ηεο πξφηαζεο 

λα αλαγλσξίδνπλ ηηο εξσηεκαηηθέο, ηηο απνθαληηθέο θαη ηηο επηθσλεκαηηθέο 

πξνηάζεηο θαη λα βάδνπλ ηα ζεκεία ζηίμεο ζην ηέινο ηεο πξφηαζεο 

 λα πξνζέρνπλ ηηο πξνηάζεηο ππνζηήξημεο ηνπ επζέσο 

ιφγνπ (Redebegleitsatz), ηνλ επζχ ιφγν (wörtliche 

Rede), λα βάδνπλ ηα ζεκεία ζηίμεο ζηνλ επζχ ιφγν 

 λα βάδνπλ θφκκα ζηηο απαξηζκήζεηο/παξαηάμεηο 

λα αιιάδνπλ ηε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο πξφηαζεο 

 λα θαηαιαβαίλνπλ ηνλ πξνηαζηαθφ ππξήλα (ππνθείκελν, 

θαηεγφξεκα) 

 λα ζπκπιεξψλνπλ ηα αληηθείκελα ζε πξνηάζεηο 

 λα θαηαιαβαίλνπλ ηα αληηθείκελα 

 λα ζπκπιεξψλνπλ πξνηάζεηο κε επηζεηηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο 
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(Δ.Π.: 52-54) 

9
ν
 παξάδεηγκα: αλαθαηαζθεπή θαη ζσζηή αληηγξαθή ελόο θεηκέλνπ 

Κέληξα βάξνπο: Αλάγλσζε∙ Οξζνγξαθία∙ δηεξεχλεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ρξήζεο 

ηεο 

ρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο: 

 Να γξάθνπλ ζύκθσλα κε ηε λόξκα ιέμεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ εμαζθεζεί θαη πνπ 

είλαη νξζνγξαθηθά ζεκαληηθέο, 

 Να αμηνπνηνύλ νξζνγξαθηθέο ζηξαηεγηθέο...,  

 Να πξνζέρνπλ ηε ζέζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο..., 

 Να εθαξκόδνπλ νξζνγξαθηθέο βνήζεηεο, 

 Να ειέγρνπλ θείκελα..., 

 Να δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά θείκελα, 

 Σε πεξηπηώζεηο δπζθνιίαο ζηελ θαηαλόεζε λα εθαξκόδνπλ βνήζεηεο 

θαηαλόεζεο:..., λα αλαδεηνύλ ιέμεηο (ζην ιεμηθό), λα θαηαηέκλνπλ ηα θείκελα, 

 Να ρξεζηκνπνηνύλ νξζνγξαθηθέο ιεηηνπξγίεο: αιιαγή ζεηξάο ησλ ιέμεσλ, ... 

Σν παξάδεηγκα εμάζθεζεο απαηηεί ηελ κειεηεκέλε αλαθαηαζθεπή θαη ζπκπιήξσζε 

ελφο «θαηεζηξακκέλνπ» θεηκέλνπ θαζψο θαη ηελ νξζνγξαθεκέλε ηνπ αληηγξαθή. 

Απνηειεί έλα ζχλζεην παξάδεηγκα άζθεζεο κε νινθιεξσκέλεο επηκέξνπο αζθήζεηο.  

 

Άζθεζε: 

Οξγάλσζε ην θείκελν ζε κηα ηζηνξία κε λφεκα θαη γξάςε ην γηα κηα νξζνγξαθηθή 

άζθεζε ζε δφζεηο. 
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ΣΟ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ 

ΖΜΔΡΑ ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΖΛΗΟΛΟΤΣΖ ΜΔΡΑ. 

ΔΠΗΣΔΛΟΤ ΜΠΑΗΝΟΤΝ ΣΖΝ ΟΤΡΑ. 

Ο ΓΔΝ ΚΑΗ Ζ ΓΗΟΤΛΗΑ ΘΔΛΟΤΝ ΝΑ ΠΑΝΔ ΣΟ ΑΝΟΗΥΣΟ 

ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ. 

ΣΔΚΟΝΣΑΗ ΜΠΡΟΣΑ ΣΖΝ ΠΔΛΩΡΗΑ . 

ΚΑΝΔΝΑ  ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΟΝ . 

«ΓΤΟ  ΣΟ ΚΑΘΔ ΠΑΗΓΗ», ΛΔΔΗ Ο ΑΝΣΡΑ. 

ΣΟ  ΠΔΡΗΜΔΝΟΤΝ ΠΟΛΛΟΗ .  

ΖΓΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

Ο ΓΔΝ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΒΡΔΗ ΣΑ  ΣΟΤ. 

«ΘΑ ΠΛΖΡΩΩ ΔΓΩ ΓΗΑ ΔΝΑ», ΛΔΔΗ Ζ ΓΗΟΤΛΗΑ.  

ΑΡΓΑ ΣΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΔΠΗΣΡΔΦΟΤΝ   

ΝΑ ΠΔΡΗΜΔΝΟΤΝ ΜΔΡΗΚΑ ΛΔΠΣΑ. 

ΚΑΗ ΠΑΛΗ ΠΡΔΠΔΗ  
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ΜΔ ΣΟ  ΣΟ ΠΗΣΗ.  

Πεγή: Kommission 

 

1
ε
 άζθεζε: 

Κφςε ηηο ζεηξέο θαη ζρεκάηηζε κ’ απηέο κηα ηζηνξία κε λφεκα. Ο ηίηινο θαη ε 

ηειεπηαία ζεηξά βξίζθνληαη ήδε ζηε ζσζηή ζέζε. (ΑΒ Ι) 

 

2
ε
 άζθεζε: 

Τπνγξάκκηζε ηηο ιέμεηο πνπ θαλνληθά πξέπεη λα γξαθνχλ κε θεθαιαίν. Πξφζεμε θαη 

ηα ζεκεία ζηίμεο. (ΑΒ ΙΙ) 

 

3
ε
 άζθεζε: 

Γξάςε ην θείκελν σο νξζνγξαθηθή άζθεζε ζε δφζεηο (νξζνγξαθία – θάθεινο) κε ην 

ζσζηφ ηξφπν γξαθήο πάλσ ζην θχιιν. Αληηθαηάζηεζε ηηο εηθφλεο κε ηηο θαηάιιειεο 

ιέμεηο θαη ρξεζηκνπνίεζε θαη ην ιεμηθφ. (ΑΒ ΙΙ) 

 

4
ε
 άζθεζε: 

Βάιε ηηο ζεηξέο πνπ έθνςεο θάησ απφ ηηο ζεηξέο πνπ έγξαςεο ζηελ νξζνγξαθηθή 

άζθεζε. χγθξηλε, αλάθεξε. (ΑΒ ΙΙ) 

 

Παξαηεξήζεηο ζηηο αζθήζεηο: 

Ζ δηαδηθαζία, «νξζνγξαθία ζε δφζεηο» πξέπεη λα είλαη ήδε γλσζηή. Αλ ρξεηαζηεί, ηε 

ιεηηνπξγία ησλ «δφζεσλ» κπνξνχλ λα ηελ αλαιάβνπλ θάθεινη.  

Γηα ηε ζχγθξηζε θαη ηελ ηειηθή δηφξζσζε (4
ε
 άζθεζε) πξέπεη ην θείκελν λα ππάξρεη 

ζηε ζσζηή ηνπ γξαθή κε πεδά θαη θεθαιαία.  
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Απζεληηθφ θείκελν: 

 

ην θνιπκβεηήξην 

ήκεξα είλαη κηα ειηφινπζηε κέξα. Καλέλα ζχλλεθν δελ ππάξρεη ζηνλ νπξαλφ. Ο 

Γελο θαη ε Γηνχιηα ζέινπλ λα πάλε ζην αλνηρηφ θνιπκβεηήξην. ην ηακείν 

πεξηκέλνπλ πνιινί άλζξσπνη. Δπηηέινπο κπαίλνπλ ζηελ νπξά. «Γχν επξψ ην θάζε 

παηδί», ιέεη ν άληξαο. Ο Γελο δελ κπνξεί λα βξεη ηα ιεθηά ηνπ.  «Θα πιεξψζσ εγψ 

γηα ζέλα», ιέεη ε Γηνχιηα. Ήδε κεηά απφ πέληε ιεπηά ζηέθνληαη κπξνζηά ζηελ 

πειψξηα (λεξν)ηζνπιήζξα.  Καη πάιη πξέπεη λα πεξηκέλνπλ κεξηθά ιεπηά.  Αξγά ην 

απφγεπκα επηζηξέθνπλ κε ην ιεσθνξείν ζην ζπίηη.  

 

Υξήζηκν είλαη λα ππάξρεη έλα πξνθαηαζθεπαζκέλν θχιιν γξαςίκαηνο κε 15 ζεηξέο – 

αλάινγα πξνο ηηο 15 ζεηξέο ηνπ παδι – θαη πιαηχ δηάζηεκα αλάκεζα ζηηο ζεηξέο.  

 

Αλακελόκελεο επηδόζεηο: 

Αλακέλεηαη ηα παηδηά κεηά ην θφςηκν λα ζπλζέζνπλ έλα πεηζηηθφ θείκελν κε ζπλνρή. 

Τπάξρεη πηζαλφηεηα ελαιιαθηηθψλ εθδνρψλ. Σα ζεκεία ζηίμεο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ νξηζκέλα παηδηά. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη ην παηδί λα δηαβάζεη κε 

πξνζνρή θαη λα θάλεη γισζζηθέο δνθηκέο.  

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ελφο πεηζηηθνχ θεηκέλνπ επηθαηξνπνηνχλ ηα παηδηά ηηο 

νξζνγξαθηθέο ηνπο γλψζεηο. Αλακέλεηαη ν έιεγρνο θάζε ιέμεο, ν εληνπηζκφο ησλ 

ιέμεσλ πνπ πξέπεη λα γξαθνχλ κε θεθαιαίν θαη ε νξζνγξαθηθά νξζή πξφζζεζε κηαο 

θάζε θνξά ηαηξηαζηήο ιέμεο.  

Γηα ηελ νξζνγξαθηθή άζθεζε – ζηελ παηγληψδε κνξθή ηεο «νξζνγξαθίαο ζε δφζεηο» 

- αλακέλεηαη έλαο ηειείσο ζσζηφο έιεγρνο θαη ζσζηή δηφξζσζε ηνπ θεηκέλνπ.  
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