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 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Αφόρμηση για την επιλογή του θέματος «Αναλυτικά Προγράμματα για την ελληνική  ως 

2η/ξένη γλώσσα. Μια βιβλιογραφική διερεύνηση», δόθηκε από την άμεση ενασχόλησή μου 

με το αντικείμενο ως εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έπειτα από 

εκτεταμένες έρευνες στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών διαπιστώθηκε ότι οι 

ερευνητικές εργασίες που σχετίζονταν με τη σύγκριση των Αναλυτικών Προγραμμάτων της 

ελληνικής γλώσσας, αναφέρονταν μόνο στη σύγκριση μεταξύ των ΠΣ της Ελληνομάθειας 

του ΚΕΓ και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών της ελληνικής γλώσσας του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Όμως, σε σύγκριση με το ΠΣ Παιδεία Ομογενών της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, δε βρέθηκε καμία αναφορά. Αυτή λοιπόν η διπλωματική 

εργασία θα αναφερθεί στη σύγκριση των τριών αυτών Αναλυτικών Προγραμμάτων. 

Βασιζόμενοι λοιπόν, στο γεγονός ότι και τα τρία ΑΠ αναφέρονται στην ελληνική γλώσσα και 

στα δομικά στοιχεία του ΑΠ και θεωρώντας ότι ο όρος «ΑΠΣ» εμπεριέχει τις  έννοιες του 

curriculum, του syllabus και της διαθεματικότητας (πρέπει να επισημανθεί ότι διατηρήθηκε η 

ονομασία των εννοιών αυτών, όπως δίνεται από τους συντάκτες του εκάστοτε ΑΠ) 

θεωρήθηκε ουσιαστικό για λόγους εύκολης διαχείρισης να τεθούν και τα τρία προγράμματα 

υπό τον γενικότερο τίτλο-ομπρέλα, «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Ελληνικής 

Γλώσσας», 

Η εισαγωγή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της ελληνικής ως πρώτης  θεωρήθηκε 

απαραίτητη, για να γίνει διερεύνηση των ΑΠΣ της ελληνικής ως ξένης και ως δεύτερης 

γλώσσας. Αποτέλεσε επομένως, σημείο αναφοράς, σε σχέση με τα δύο άλλα προγράμματα, 

προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν.  Στην παρούσα εργασία 

θα διερευνηθούν τα τρία ΑΠΣ μέχρι τη βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  
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Εισαγωγή 

 

Η διπλωματική εργασία έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τον αναγνώστη 

στην ανάγνωσή της. Για το λόγο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη.  

Στο πρώτο μέρος, διατυπώνεται το θεωρητικό πλαίσιο. Το μέρος αυτό υποδιαιρείται σε τρία 

υποκεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού πλαισίου, χωρίζεται σε τρεις ενότητες. 

 

1) Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην προβληματική του θέματος, στον σκοπό της μελέτης 

και στην επεξήγηση της ορολογίας. 

2) Η δεύτερη ενότητα, αφορά στα Αναλυτικά Προγράμματα και αποτελείται από δύο 

υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα, παρουσιάζει γενικά στοιχεία των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων δηλαδή, τι είναι, με τι πραγματεύονται, στα μοντέλα που υπάρχουν, τις 

ιστορικές μεταβολές, στα δομικά  στοιχεία, στα είδη, στις θεωρίες των ΑΠ. Η δεύτερη 

υποενότητα, αναφέρεται στη δημιουργία των ΑΠ δηλαδή, στις γενικές επιδιώξεις, τη 

σκοποθεσία, στις διαδικασίες, στη σύνταξή τους με αναφορά στις αρχές γενικών σκοπών, 

στα κριτήρια, στις αρχές των στόχων, την προσέγγιση και τη διατύπωση των εκπαιδευτικών 

σκοπών. 

3)Η τρίτη ενότητα αφορά στη γλωσσομάθεια, στις διδακτικές μεθοδολογίες για τη γλώσσα 

και κυρίως, της πρόσκτησης μιας ξένης γλώσσας. Αναφέρεται επίσης και στις διδακτικές 

προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν από τα  προγράμματα που διερευνούμε. 

Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τη μεθοδολογική καταγραφή της έρευνάς μας. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται και στα τρία ΑΠΣ που ερευνούμε παρουσιάζοντας τα βασικά 

τους στοιχεία, σύμφωνα πάντα και σε σύνδεση  με το σχετικό θεωρητικό μας πλαίσιο.  

 

Στο δεύτερο μέρος, αναλύεται το ερευνητικό αντικείμενο της εργασίας μας και αποτελείται 

από το τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο. 

4)Στο τέταρτο  κεφάλαιο επισημαίνεται η σημασία και ο σκοπός της έρευνάς μας, 

αναλύονται, ερμηνεύονται τα συλλεχθέντα στοιχεία και βάσει των αποτελεσμάτων, 

αποφαινόμαστε για τον αρχικό συλλογισμό. 

5)Στο πέμπτο κεφάλαιο, παραθέτουμε περιληπτικά το σκοπό της έρευνας μας, καταγράφουμε 

τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του περιεχομένου και  εισηγούμαστε τις 

προτάσεις μας, σε σχέση με αυτά. 
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Η εργασία πλαισιώνεται με τη βιβλιογραφία και εμπλουτίζεται με το παράρτημα που αφορά 

στους πίνακες όπου παρουσιάζονται και τα τρία προγράμματα ανά επίπεδο και ανά δεξιότητα 

και  τέλος επεξηγούνται, οι αναφερόμενες συντομογραφίες. 

Χρόνος Εκπόνησης της Διατριβής 

Η υλοποίηση της διατριβής πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 3
ου

 εξαμήνου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 

ΜΕΡΟΣ 1
ο
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η προβληματική του θέματος 

Οι αλλαγές και οι ανακατατάξεις που χαρακτηρίζουν τη σημερινή κοινωνία δε θα μπορούσαν 

να αφήσουν ανεπηρέαστη την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός χώρος και σχολική 

τάξη ως μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας επηρεάζεται από τις εξελίξεις που 

συμβαίνουν με αποτέλεσμα και αυτός να προσαρμόζεται και να συμβαδίζει με τις επιταγές 

της κοινωνίας. Είναι αναμφισβήτητο βέβαια ότι κατά τον ίδιο τρόπο επηρεάζεται και το 

εκπαιδευτικό σύστημα. Η δυναμική του εκπαιδευτικού συστήματος αναμφίβολα συναρτάται 

από τις δυνατότητες συνεχούς προσαρμογής του, η οποία προσδιορίζεται από την αμφίδρομη 

σχέση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πραγματικότητας. Γι’ αυτό, στην κοινωνία της 

πληροφορίας και της γνώσης, στην επιδιωκόμενη κοινωνία της ποιότητας θα πρέπει και το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα να εμπλουτιστεί με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

σηματοδοτούν την ποιοτική εκπαίδευση στη χώρα μας. (Δ.Ε.Π.Π.Σ./ΦΕΚ 303Β/13-03-2003) 

Μέσα από την αναζήτησή μας στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για την ελληνική 

γλώσσα `στην υποχρεωτική εκπαίδευση διαπιστώθηκε ότι οι  ερευνητικές εργασίες, σχετικά 

με  τη  σύγκριση των ΑΠΣ, αναφέρονται αποκλειστικά στη σύγκριση μεταξύ των ΠΣ της 

Ελληνομάθειας του ΚΕΓ και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) της 

ελληνικής γλώσσας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ανάμεσα όμως, στο ΠΣ 

Παιδεία Ομογενών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, δε βρέθηκε καμία αναφορά. 

Μέσα από αναζητήσεις γίνεται κατανοητό πως ένας μαθητής ο οποίος διδάσκεται την 

ελληνική ως δεύτερη δεν έχει ένα ερευνητικό πλαίσιο που να τον πληροφορεί και να του 

προσφέρει μια άμεση σύγκριση, σχετικά με το γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο στο οποίο 

βρίσκεται, στην περίπτωση που θα ήθελε να φοιτήσει σε ένα ελληνικό Σχολείο στην 

ενδοχώρα ή στο εξωτερικό ή να προβεί σε εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνομάθειάς 

του, ώστε να προετοιμαστεί για το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Δεν είναι όμως μόνο οι μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να εντοπίσουν το επίπεδο 

γλωσσομάθειας το οποίο κατέχουν σε σχέση με το ελληνικό ΑΠ για την ελληνική ως πρώτη 

γλώσσα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι διδάσκοντες της ελληνικής ως δεύτερης ή 

ξένης γλώσσας οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν άμεσα το επίπεδο που 

διδάσκουν και να θέσουν τους κατάλληλους στόχους, ρυθμίζοντας αναλόγως τη διδασκαλία 

τους, ώστε να συμβαδίζουν με το ΑΠ της υποχρεωτικής εκπαίδευσης της ελληνικής 

γλώσσας. 
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Σκοπός της Έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνάς μας είναι να συγκρίνει τα τρία Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, το 

ΑΠΣ της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που απευθύνεται 

τόσο στους διδάσκοντες και όσο και στους μαθητές της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής-

πρώτης γλώσσας, το ΠΣ Ελληνομάθειας που απευθύνεται στους διδάσκοντες και τους 

μαθητές της ελληνικής γλώσσας ως ξένης, και τέλος, το ΠΣ Παιδεία Ομογενών που 

απευθύνεται στους διδάσκοντες και στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

Μέσα από τη σύγκριση των ανωτέρω στοχεύσαμε στον εντοπισμό των ομοιοτήτων και 

διαφορών που αφορούν στα γνωστικά επίπεδα μεταξύ των προγραμμάτων στις βαθμίδες της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η έρευνα μας στόχευε στη σύγκριση προγραμμάτων που 

απευθύνονται στους διδάσκοντες και τους διδασκομένους με διαφορετική γλωσσική υποδομή 

από αυτήν των περισσοτέρων μαθητών της Ελλάδας είτε μένουν στην ενδοχώρα είτε όχι. 

Με το πέρας της έρευνας και δημιουργία του νέου ΑΠΣ, θα έχουν δημιουργηθεί οι 

κατάλληλες υποδομές ώστε οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι, στα σχολεία της ομογένειας 

και σε όποια άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου διδάσκεται η ελληνική ως δεύτερη, στα κάθε 

εργαστήρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως ξένης αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται 

για τον κοινό βηματισμό των ΑΠΣ, θα μπορούν να εντοπίζουν το γνωστικό επίπεδό τους σε 

σχέση με το ΑΠΣ για την ελληνική ως πρώτη. 

Τέλος, όσον αφορά, τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε σχολείο 

της ομογένειας ή σε άλλα εκπαιδευτικά εργαστήρια, επιδιώχθηκε να τους δημιουργηθεί μια 

σαφή εικόνα για το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους, σε σχέση με το επίπεδο του ΠΣ της 

ελληνικής ως μητρικής.  Το ΑΠΣ που δημιουργήθηκε θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη 

δυνατότητα να αξιολογούν και να κατατάσσουν τους μαθητές τους ανάλογα με το γνωστικό 

τους επίπεδο στην κατάλληλη βαθμίδα. Η σύγκριση, λοιπόν, αυτή των ΑΠΣ θα τους φανεί 

πολύ χρήσιμη, ώστε να οργανώνουν το μάθημά τους αναλόγως, προκειμένου να βοηθήσουν 

τους διδάσκοντές τους στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας 

 

 

Επεξήγηση Ορολογίας 
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Curriculum: διδακτικό υλικό που αφορά στην καταγραφή στόχων από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών με τη μορφή της παρατηρήσιμης  συμπεριφοράς.  Δηλαδή στο τι πρέπει να 

μάθουν οι νέες γενιές, γιατί πρέπει να το μάθουν, πότε και πώς ενδείκνυται να το μάθουν 

καθώς και θέματα ταξινομίας των εκπαιδευτικών στόχων και ελέγχου – αξιολόγησης της 

επίτευξής τους. 

 

Syllabus: εξειδικευμένο πακέτο διδακτικού υλικού που δημιουργήθηκε σύμφωνα με 

επακριβώς προδιαγεγραμμένους στόχους και περιεχόμενα, έτσι ώστε να είναι άμεσα και 

επακριβώς ελέγξιμη και η αποτελεσματικότητά του. 

 

Γλωσσομάθεια: Η επαρκής γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών εκτός από τη 

μητρική μας γλώσσα. 

 

Περίσταση Επικοινωνίας 

Αφορά την προσαρμογή της «γλώσσας» του ομιλητή ανάλογα με το περιβάλλον που γίνεται 

η συνομιλία.  

Ο μαθητής: 

Ως ομιλητής: θα πρέπει να προβαίνει στην καταλληλότερη δομή με δεδομένο την περίσταση 

επικοινωνίας ώστε να αποδίδει το μέγιστο επικοινωνιακό αποτέλεσμα. 

Ως ακροατής: Συνεκτιμώντας τα δεδομένα της περίστασης επικοινωνίας να ερμηνεύει σωστά 

το μήνυμα αντιλαμβανόμενος τις προθέσεις του ομιλητή(Ναπολέων Μ. Μήτσης 2007: 28). 

 

Πρώτη Γλώσσα ή Μητρική Γλώσσα  

Μητρική γλώσσα είναι η γλώσσα με την οποία ένα άτομο ταυτίζεται και χρονικά αυτή που 

κατακτάει πρώτη. Η Skutnabb-Kangas (1982) στο Σκούρτου 2011:92 κατηγοριοποιεί τα 

κριτήρια που κατά την άποψή της είναι απαραίτητα για τον χαρακτηρισμό μιας γλώσσας ως 

πρώτης ή μητρικής. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:  

1. Προέλευση/ η χρονική ακολουθία στην κατάκτηση των γλωσσών 

2. Η ικανότητα στη χρήση της γλώσσας 

3. Οι λειτουργίες που επιτελούν οι γλώσσες 
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4. Οι στάσεις και οι απόψεις απέναντι στις γλώσσες( η μητρική/πρώτη γλώσσα είναι η 

γλώσσα με την οποία ταυτιζόμαστε ή και μας ταυτίζουν οι άλλοι) 

Δεύτερη Γλώσσα  

Οι ομιλητές μιας γλώσσας ζουν σε γλωσσικές κοινότητες. Ορισμένες από τις κοινότητες 

αυτές χρησιμοποιούν δύο γλώσσες και αναγκάζονται να τις αλλάζουν συχνά, ως προς τη 

χρήση που επιφυλάσσουν για την κάθε μια (Colin Baker 2001:43). 

Στην περίπτωση των μαθητών της ομογένειας δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η ελληνική 

χρησιμοποιείται σε μια μορφή αποκλίνουσα αλλά με σημαντική διαφορά με τη ξένη γλώσσα. 

(Δαμανάκης 2001) Θεωρείται ως δεύτερη γιατί οι μαθητές έχουν τα ακούσματά της από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον αλλά συνήθως η χρήση της πέρα από αυτό είναι ελάχιστη έως 

μηδαμινή.   

 

Ξένη Γλώσσα 

Ως ξένη γλώσσα θεωρούμε τη γλώσσα που επιλέγει ένας μαθητής να μάθει ως δεύτερη, τρίτη 

για προσωπικούς λόγους. 

Η ξένη γλώσσα (πρώτη, δεύτερη, τρίτη) παραμένει ένα προστιθέμενο μέγεθος και μια 

υπόσχεση μελλοντική για διευρυμένη επικοινωνία, δηλαδή μαθαίνω τώρα την ξένη γλώσσα 

ελπίζοντας να την χρησιμοποιήσω στο μέλλον (Σκούρτου, Ε. 2011:100). 

 

Γλωσσική επίγνωση είναι η γνώση της γλώσσας που δεν αφορά μόνο στη μορφή των 

λέξεων και στην σύνταξη των προτάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της γραμματικής αλλά 

αφορά στη γνώση, της δόμησης της γλώσσας ως κοινωνικοσημειωτικού συστήματος, η 

χρήση της οποίας δεν είναι ιδεολογικά αθώα, προκειμένου να έχουμε όλοι οι άνθρωποι το 

μερίδιο που μας αναλογεί στον καταμερισμό της κοινωνικής δύναμης. Αυτή τη γνώση για τη 

γλώσσα πρέπει να προσφέρει η σχολική εκπαίδευση. Halliday στο  Δενδρινού (2010) 

 

Λειτουργικός Γραμματισμός 

 Ο λειτουργικός γραμματισμός αναφέρεται στις δεξιότητες εκείνες που χρειάζεται 

να αναπτύξουν τα άτομα για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σημερινής αγοράς 

εργασίας. Είναι μετρήσιμος και ποσοτικός. 
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Κριτικός Γραμματισμός 

Ο κριτικός γραμματισμός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στις λειτουργίες των 

κυρίαρχων μορφών γραμματισμού, καθώς και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντί 

τους. Όπως και στην περίπτωση του λειτουργικού γραμματισμού, δίνεται και εδώ έμφαση 

στην επίτευξη κοινωνικών στόχων, οι οποίοι όμως δεν αντιμετωπίζονται ως δεδομένοι αλλά 

υπόκεινται σε κριτική ανάλυση ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Γενικά στοιχεία των ΑΠ 

Α΄ Υποενότητα 

Α1. Τι είναι το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Το Α.Π.Σ. υπάρχει ως έννοια μόνο σε άμεση σχέση με την έννοια της γνώσης, την έννοια της 

κοινωνίας των ανθρώπων και την έννοια του ατόμου
1
, έννοιες από τις οποίες εξαρτάται και 

στις οποίες απευθύνεται. Τα βασικά φιλοσοφικά ρεύματα που αναφέρονται σε αυτές τις 

έννοιες είναι, το φιλοσοφικό ρεύμα του ρεαλισμού (Δελλής, 2003) που αναφέρεται στην 

κοινωνία και στη γνώση, του ιδεαλισμού στη γνώση, του πραγματισμού στη γνώση και στο 

άτομο και του υπαρξισμού στο άτομο. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ένα εργαλείο το 

οποίο χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός καθημερινά και χρησιμεύει ως οδηγός που τον 

κατευθύνει στο τι πρέπει να κάνει και πότε πρέπει να το κάνει. Ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα 

συνήθως δεν γράφεται εξ αρχής ολόκληρο, απλώς συμπληρώνεται ή αναμορφώνεται. 

Η διαδικασία αυτή γίνεται σε διάφορα επίπεδα όπως: 

1) Θεσμικά. Η συγκρότηση από το υπουργείο παιδείας μιας ομάδας ειδικών με την 

εντολή να συντάξουν ή να αναμορφώσουν ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο να 

δεσμεύει όλους τους εκπαιδευτικούς, διότι είναι νόμος του κράτους ή υπουργική 

απόφαση. 

2) Με οδηγίες ή υποδείξεις από ομάδες ειδικών. Οι οδηγίες αυτές δεν έχουν δεσμευτικό 

χαρακτήρα, αλλά είναι ένα προϊόν που έρχεται στο σχολείο από ένα επίπεδο 

«ανώτερο» και κατά κάποιο τρόπο οι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται ως προς αυτό. 

3) Στο επίπεδο του σχολείου. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν είναι δεσμευτικό, βοηθάει 

τον εκπαιδευτικό στην οργάνωση της διδασκαλίας και στον προγραμματισμό της 

ύλης. Ο εκπαιδευτικός έχει παιδαγωγική αυτονομία αλλά δεν μπορεί να τα αγνοήσει ή 

να’ρθει σε αντίθεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

4) Σε όλα τα Αναλυτικά Προγράμματα, ιδίως στα σύγχρονα, υπάρχει σχέση 

αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους σκοπούς, στα περιεχόμενα και στις μεθόδους 

διδασκαλίας. 

                                                 
1  Στην έννοια του ατόμου εμπλέκονται θεωρίες για τη λειτουργία του μαθητή και του δασκάλου. 
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Το Αναλυτικό Πρόγραμμα, έχει σκοπούς και στόχους που προκύπτουν από τις απαιτήσεις τις 

κοινωνίας και από τις ανάγκες των μαθητών και δεν αμφισβητείται η εγκυρότητα και η 

νομιμότητά του (Γιάννης Ε. Βρεττός, Αχιλλέας Γ. Καψάλης,1994:14). 

 

 

A2. Ορισμός του Αναλυτικού  Προγράμματος 

Ο όρος «Αναλυτικό Πρόγραμμα» αντιστοιχεί στον όρο «curriculum»2, που σημαίνει 

ετυμολογικά «κύκλο σε στάδιο»3 και μεταφορικά «κύκλο μελέτης, κύκλο σπουδών, στο 

σχολείο ή στο πανεπιστήμιο». Η επιλογή του συγκεκριμένου όρου υποδηλώνει και την 

κυκλική διάταξη των περιοχών μελέτης που εμπεριέχει η συγκεκριμένη έννοια. 

Συγκεκριμένα υποδηλώνει:  

(α) τη μελέτη στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή του Α.Π.Σ., (β) την απόφαση για τους 

σκοπούς και τους στόχους του Α.Π.Σ., (γ) τον προγραμματισμό  των διαδικασιών που 

εξυπηρετούν την προηγούμενη απόφαση, (δ) την εφαρμογή του Α.Π.Σ., (ε) την αξιολόγηση 

της εφαρμογής  

και πάλι από την αρχή: 1) τη μελέτη στην περιοχή όπου έγινε εφαρμογή του Α.Π.Σ., με 

συνυπολογισμό των αποτελεσμάτων εφαρμογής και αξιολόγησης, 2) την απόφαση για τους 

σκοπούς και τους στόχους  κλπ.  

Το  «αναλυτικό πρόγραμμα»  εμπεριέχει επίσης τις έννοιες  «πρόγραμμα» και  «αναλυτικό». 

Στα χαρακτηριστικά του όρου «πρόγραμμα» διακρίνουμε σχεδιασμό και εσωτερική 

οργάνωση, άρα αξιολόγηση και επιλογή κάποιων θεμάτων με στόχο την επίτευξη 

συγκεκριμένου σκοπού. Ο όρος  «αναλυτικό» οδηγεί στο περιεχόμενο του Α.Π.Σ., στις 

οδηγίες και στις δραστηριότητες που προτείνει το Α.Π.Σ. σε κάθε θέμα, για να επιτευχθούν 

οι στόχοι που έχουν τεθεί.   

Θα μπορούσαμε επομένως να ορίσουμε την έννοια «αναλυτικό πρόγραμμα» ως εξής: Είναι 

ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η οργάνωση του περιεχομένου του, να 

οδηγήσει στη μάθηση σύμφωνα με κάποιο συγκεκριμένο σκοπό (Χατζηγεωργίου,  2004). Ο 

πιο σύντομος και  περιεκτικός  ορισμός  σύμφωνα με τον Χατζηγεωργίου 2004:105 είναι 

αυτός που έχει δοθεί από τον Eisner, όπου ορίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως: «Μια σειρά 

από προσχεδιασμένες δραστηριότητες, οι οποίες προτίθενται να έχουν παιδαγωγικές 

συνέπειες για έναν ή περισσότερους μαθητές».  

                                                 
2   Ο όρος «curriculum» χρησιμοποιήθηκε  το 1580 στα πανεπιστήμια, για να υποδηλώσει μια οργανωτική δομή που οδηγεί 

σε καλύτερη απόδοση στο διαχειριστικό και μαθησιακό τομέα. 
3  Λατινικά - currere = τρέχω,  αγγλικά -«course»  =πορεία 
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Ο παραπάνω ορισμός όμως, δεν προσδιορίζει ούτε τη διαδικασία επίτευξης της μάθησης, 

ούτε το στόχο, ούτε το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. Ως πλαίσιο μπορεί να 

προσδιοριστεί το σχολικό ή πανεπιστημιακό περιβάλλον και ως σκοπός η γενική διατύπωση 

«Παιδαγωγικός Σκοπός». Όσον αφορά τη διαδικασία μέσω της οποίας μπορεί να αποκτηθεί η 

μάθηση, ώστε να εξυπηρετηθεί ο προκαθορισμένος σκοπός, θα μπορούσε να προσδιοριστεί 

με την έννοια του μαθήματος. Αν είναι όμως έτσι, τότε πρέπει να δεχτούμε ότι μέσω του 

μαθήματος, μπορεί να προκύψει μάθηση, δηλαδή απόκτηση κάποιας γνώσης που 

τουλάχιστον με τη συγκεκριμένη της μορφή δεν  προϋπήρχε του  μαθήματος. Βέβαια η 

σχέση είναι ικανή όχι όμως αναγκαία, διότι μάθημα χωρίς γνώση δεν μπορεί να υπάρξει, ενώ 

έχουμε γνώση χωρίς μάθημα. ( Sünkel, 2002) 

Tο ερώτημα «τι είναι αναλυτικό πρόγραμμα;», δεν μπορεί να απαντηθεί με αντικειμενικό και 

οριστικό τρόπο, αν δεν απαντηθεί πρώτα τουλάχιστον η ερώτηση «τι είναι γνώση;», έτσι θα 

έχουμε κάποια βάση για τον προσδιορισμό των σκοπών και των στόχων του Α.Π.Σ..  

Άλλοι ορισμοί  του Α.Π.Σ.  που βρίσκουμε σε σχετική βιβλιογραφία, αναφέρουν ότι : Α.Π.Σ. 

είναι το σύνολο των εμπειριών που έχουν οι μαθητές κάτω από την αιγίδα του  σχολείου 

(Johnson,1968), είναι όλες οι οργανωμένες και σκόπιμα επιδιωκόμενες εμπειρίες των 

μαθητών για τις οποίες το σχολείο αναλαμβάνει την ευθύνη της μετάδοσης τους (Ryan & 

cooper,1980), είναι ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, οι οποίες οργανώνονται έτσι ώστε να 

μπορέσουν οι μαθητές να πετύχουν επιθυμητούς σκοπούς (Hirst & Peters, 1970), είναι μια 

προσπάθεια να επικοινωνήσει κάποιος τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά μιας 

εκπαιδευτικής πρότασης, σε μια τέτοια μορφή που να είναι ανοικτή σε κριτική ανάλυση και 

να δίνεται η δυνατότητα για αποτελεσματική μετατροπή της σε πράξη (Stenhouse, 1975) 

κλπ.. Οι διαφορετικοί ορισμοί προσπαθούν βασικά να απαντήσουν στο ερώτημα: «είναι το 

Α.Π.Σ. ένας οδηγός που περιέχει στόχους, περιεχόμενα και ίσως και μεθοδολογικές 

υποδείξεις ή είναι ένα πολιτικό κείμενο με μια συγκεκριμένη ιδεολογία;» Όμως μπορεί άραγε 

να διατυπωθούν στόχοι του Α.Π.Σ. και να γίνουν υποδείξεις για τη λειτουργία του χωρίς να 

στηρίζονται όλες αυτές οι ενέργειες σε κάποια φιλοσοφική θέση, που να σχετίζεται με την 

περιοχή της μάθησης; Η εξάρτηση του Α.Π.Σ. από τη φιλοσοφία του είναι τελικά και ο λόγος 

που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί μονοσήμαντα ο ορισμός του. 

 

 

 

 

 



- 17 - 

Α3. Σχεδιασμός και οργάνωση Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

 

Στα βασικά ερωτήματα «ΤΙ δίνει το Α.Π.Σ.;», «ΠΩΣ το δίνει;» και «ΓΙΑΤΙ το δίνει;», 

προσπαθούν να απαντήσουν περισσότερες από μία επιστημονικές περιοχές όπως φιλοσοφία, 

ψυχολογία, κοινωνιολογία, διδακτική, παιδαγωγική κλπ., με αποτέλεσμα τα ερωτήματα να 

μην παίρνουν μια συγκεκριμένη και μοναδική απάντηση, αλλά να διατηρείται και να 

συνεχίζεται η σχετική  συζήτηση.   

Η ερώτηση «Τι θα ανήκει στο περιεχόμενο του Α.Π.Σ.;» είναι ισοδύναμη με την ερώτηση 

«ποια γνώση έχει μεγαλύτερη αξία;». 

Η προτεινόμενη απάντηση για σχεδιασμό του Α.Π.Σ. με επιστροφή σε βασικές γνώσεις και 

δεξιότητες, δεν αποτελεί απάντηση, διότι για να επιλεγούν οι βασικές γνώσεις, πρέπει να έχει 

επιλεγεί ήδη το σύνολο των γνώσεων του ΑΠ.Σ., δηλαδή το περιεχόμενό του.   

Αν δοθεί έμφαση κατά τον σχεδιασμό στον τρόπο σκέψης και στις μεθόδους, δηλαδή στο 

ΠΩΣ; τότε έχουμε παραπομπή στην ερώτηση «ποια πρέπει να είναι η οργάνωση ενός 

Α.Π.Σ.;», η οποία ισοδύναμα μπορεί να διατυπωθεί: «Με ποια συγκεκριμένη οργάνωση των 

πληροφοριών πετυχαίνουμε την καλύτερη μετατροπή τους σε γνώση;». Εδώ είμαστε πάλι 

στο ΤΙ;, διότι η οργάνωση  προϋποθέτει αξιολόγηση, η οποία γίνεται μόνο με αναφορά σε 

συγκεκριμένες αξίες και σκοπιμότητες. Άρα το πρώτο  θέμα είναι η επιλογή εκπαιδευτικών 

σκοπών και προσδιορισμό στόχων, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή προτεραιοτήτων για το 

Α.Π.Σ. και κατά συνέπεια η οργάνωσή του. Η μετατόπιση ή η αλλαγή του αρχικού 

ερωτήματος, δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση . 

Η λογική διάσταση της οργάνωσης του Α.Π.Σ. μπορεί να γίνει με βάση το γνωστικό 

αντικείμενο και η ψυχολογική διάστασή της, με βάση το μαθητή.  Η λογική διάσταση οδηγεί 

αναπόφευκτα στον ακαδημαϊκό προσανατολισμό, ο οποίος δε λαμβάνει υπ’ όψιν του το 

μαθητή και η ψυχολογική στο μαθητοκετρικό προσανατολισμό, η οποία στηρίζεται στη 

νοητική ανάπτυξη του μαθητή. Ο σχεδιασμός Α.Π.Σ. γίνεται ακόμα πιο δύσκολος, αν 

συνυπολογίσουμε ότι υπάρχουν περισσότερες από μία θεωρίες που αναφέρονται στη νοητική  

ανάπτυξη, όπως η Πιαζετιανή, η νέο-Πιαζετιανή, της Γνωστικής μάθησης και της 

Επεξεργασίας πληροφοριών (Stenberg & Berg, 1993). 

Μια σύνθεση της λογικής και ψυχολογικής προσέγγισης θα έφερνε πιθανώς καλύτερα 

αποτελέσματα, διότι θα μπορούσε να περιέχει τη μύηση των μαθητών στον κόσμο των 

γνώσεων, να τους δώσει τη δυνατότητα να εντοπίσουν και να αναπτύξουν στο μέγιστο βαθμό 
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δυνατότητες και ικανότητες που διαθέτουν και να επιτρέψει την ανάπτυξη αξιών και 

συμπεριφορών που είναι επιθυμητές από την κοινωνία. 

Ακόμα όμως και αν θεωρηθεί εφικτή η διατύπωση στόχων, η πλήρης υλοποίησή τους δεν 

είναι  πάντα δυνατή, διότι  είναι δυνατόν η θεωρία και η πράξη να αλληλοαναιρούνται. Ενώ 

επιδιώκεται η ανάπτυξη της αυτονομίας, ακολουθούνται ταυτόχρονα μέθοδοι μετάδοσης της 

γνώσης που την περιορίζουν. Επιδιώκεται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ταυτόχρονα 

είναι επιθυμητή η αποστήθιση κανόνων και θεωρημάτων, ώστε άκριτα να χρησιμοποιηθούν 

ως εργαλεία για τη μύηση σε άλλες γνώσεις.  

Τέλος η στήριξη της ανάπτυξης της αυτονομίας και της κριτικής στάσης απέναντι σε 

κατεστημένα, είναι μια ανοικτή διαδικασία, σε αντίθεση με την επιδίωξη ανάπτυξης αξιών 

και συμπεριφορών επιθυμητών από την κοινωνία που είναι κλειστή διαδικασία με την έννοια 

ότι έχει τελικό επιδιωκόμενο στόχο.   

Οι δυσκολίες και οι εσωτερικές αντιφάσεις που παρατηρούνται κατά τη στοχοθέτηση του 

Α.Π.Σ., αντικατοπτρίζουν τον ίδιο τον άνθρωπο ως λογικό ον, την ίδια την έννοια της ζωής, 

γι’ αυτό και δεν πρέπει να εκληφθούν ως ανασταλτικοί παράγοντες στην προσπάθειά μας, για 

προσαρμογή των Α.Π.Σ. στις κοινωνικές συνθήκες. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπ’όψιν, ότι η 

τοποθέτηση γενικού εκπαιδευτικού στόχου, έχει την έννοια του επιδιωκόμενου ιδανικού και 

όχι της άμεσης υλοποίησής του, πράγμα άλλωστε αδύνατον να γίνει με απόλυτα 

αποτελεσματικό τρόπο, από πρόσωπα που έχουν βιώσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα με 

άλλους σκοπούς. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα θα προσεγγίζονταν καλύτερα, αν το 

σχολείο ήταν ανοιχτό στην κοινωνία και αν στους σκοπούς του μαθήματος εμπεριέχετο η 

ανακάλυψη και ο προσδιορισμός στερεοτύπων, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων  και 

δημιουργία δυνατοτήτων για την αντιμετώπισή τους, ώστε να οδηγηθούμε στην αποδοχή, 

στην απόρριψη ή στον ταυτόχρονο προσδιορισμό άλλων, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.  

 

 

Α4. Σε τι Αναφέρεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα  

Σύμφωνα με τον R.Tyler (1949) στο (Γιάννης Ε. Βρεττός, Αχιλλέας Γ. Καψάλης,1994:29) 

ένα σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραμμα αναφέρεται : 

i. Στους σκοπούς που επιδιώκει  

ii. Στα περιεχόμενα τα οποία θα διδαχθούν  

iii. Στις μεθόδους διδασκαλίας  
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iv. Στους τρόπους αξιολόγησης 

Ο άξονας του μοντέλου αυτού είναι γραμμικός και έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα, δεν παίρνει 

υπόψη του την αλληλεξάρτηση των επιμέρους στοιχείων, γι’ αυτό είναι προτιμότερος ένας 

κυκλικός άξονας-μοντέλο ώστε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να οδηγούν σε 

επαναπροσδιορισμό όλων των στοιχείων του. Αυτή η διαδικασία  αναμόρφωσης, θα πρέπει 

να είναι συνεχής. Κάθε απόπειρα σχεδιασμού του Αναλυτικού Προγράμματος πρέπει να έχει 

τον κυκλικό και επανατροφοδοτικό χαρακτήρα.  

 

Α5. Μοντέλα Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Η έμφαση σε μια από τις διαστάσεις του Tyler δίνει τα εξής μοντέλα: 

 Το μοντέλο των σκοπών και των στόχων: Στο μοντέλο αυτό αποτελούν τη βάση των 

προσπαθειών και την αφετηρία για την οργάνωση, της διδασκαλίας, οι σκοποί και οι 

στόχοι και κυρίως ενδιαφέρει τον εκπαιδευτικό η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

γι' αυτό είναι απαραίτητος, ο επακριβής καθορισμός των στόχων. Πολλοί απορρίπτουν το 

μοντέλο αυτό θεωρώντας το ακατάλληλο για την περιοχή των ανθρωπιστικών επιστημών 

και για την παιδαγωγική παράδοση, ιδιαίτερα στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

(Γιάννης Ε. Βρεττός, Αχιλλέας Γ. Καψάλης,1994:31) 

 Το μοντέλο των περιεχομένων: Το μοντέλο αυτό βασίζεται περισσότερο στις 

εσωτερικές αξίες που περιέχουν τα μαθήματα και  λιγότερο στη χρησιμότητα των 

γνώσεων που παρέχουν. Το μοντέλο αυτό προσεγγίζει κυρίως τα παραδοσιακά 

Αναλυτικά Προγράμματα και δίνει έμφαση στα περιεχόμενα της διδασκαλίας. Κυρίως 

εφαρμόζεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Το μοντέλο της διαδικασίας: Στο μοντέλο αυτό η εκπαιδευτική διαδικασία. 

περιλαμβάνει δραστηριότητες με εσωτερική αξία. Σημαντικό δεν είναι μόνο το 

αποτέλεσμα, αλλά και ίδια η δράση / αλληλόδραση στην τάξη.  Οι μαθητές εισάγονται οι 

σε διάφορους τρόπους σκέψης. Θεωρείται σημαντικότερο να εισάγεται ο  επιστημονικός 

τρόπος σκέψης στους μαθητές παρά να μαθαίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Στόχος του 

μοντέλου της διαδικασίας είναι οι μαθητές να αναπτύσσουν συγκεκριμένες νοητικές και 

γνωστικές ικανότητες και όχι να αποθηκεύουν γνώσεις, είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές 

να σκέφτονται, να αξιοποιούν δημιουργικά το λάθος,  να ψάχνουν στοιχεία για να 

απαντούν σε ερωτήσεις που ήδη έχουν θέσει και να χρησιμοποιούν το πλαίσιο που 
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αναπτύχθηκε στην τάξη εφαρμόζοντας τους σε νέες περιοχές. Δίνεται επομένως έμφαση 

στις μεθόδους μάθησης. 

 

 Το μοντέλο των μελλοντικών καταστάσεων: Ο κύριος εκπρόσωπος του μοντέλου 

αυτού είναι ο S.Robinsohn στο (Γιάννης Ε. Βρεττός, Αχιλλέας Γ. Καψάλης,1994:32), 

σύμφωνα με τον οποίο οι ειδικοί διάφορων κλάδων πρέπει να προσδιορίσουν τις 

μελλοντικές καταστάσεις τις οποίες θα ζήσει ο μαθητής. Με βάση τις καταστάσεις αυτές 

θα πρέπει να προσδιοριστούν οι δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής στο 

πλαίσιο της εκπαίδευσης του προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις καταστάσεις 

που πρόκειται μελλοντικά να του προκύψουν. Το μοντέλο αυτό παρουσιάζει τις 

αδυναμίες μιας φουτουρολογιστικής πρόβλεψης που είναι επισφαλής. Κυρίως αν οι 

στόχοι είναι μακροπρόθεσμοι για το λόγο αυτό συνειδητά οι προβλέψεις περιορίζονται 

στο εγγύς μέλλον.  

Η παρούσα εργασία θα εστιάσει στα σύγχρονα ΑΠ. Θεωρήθηκε όμως απαραίτητο για την 

κατανόηση και την πορεία ανάδυσής τους να αντιπαραθέσουμε βασικά στοιχεία του άξονά 

τους, με αυτά των παραδοσιακών ΑΠ.  

 

 

Α6. Παραδοσιακά και Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα  

Παραδοσιακά Αναλυτικά Προγράμματα: είναι τα Αναλυτικά Προγράμματα που 

επικεντρώνονται στη διδακτέα ύλη των μαθημάτων και αναφέρονται στους γενικούς σκοπούς 

και στόχους κάθε μαθήματος. Εφαρμόζονται σε ορισμένα σχολεία, όπου τα μαθήματα είναι 

αυτόνομα και ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η παραδοσιακή οργάνωση των αναλυτικών 

προγραμμάτων σε ανεξάρτητα μεταξύ τους διδακτικά αντικείμενα  είναι γνωσιο-κεντρική, 

εκφράζει δηλαδή, τις πρακτικές της επιστημονικής κοινότητας και όχι τα βιώματα, τις 

αντιλήψεις και τις ανάγκες των παιδιών (Ματσαγγούρας 2006 :23). 

 

Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα: είναι τα προγράμματα στα οποία δεν εγκαταλείπεται 

ο όρος και η ουσία του αναλυτικού προγράμματος σε σχέση με τη διδακτέα ύλη. Μάλιστα 

εμπεριέχεται και αναφέρεται ο λατινικός όρος curriculum, που σημαίνει «κύκλος σε στάδιο» 

και προσδίδει και μια  κυκλικότητα στη διαδικασία της μάθησης. Για να προσδιορίσουμε 

πληρέστερα την έννοια του σύγχρονου Αναλυτικού Προγράμματος  και του  curriculum 

πρέπει να αναφερθούμε στα δομικά χαρακτηριστικά του, τα οποία και το κάνουν να 
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ξεχωρίζει από ένα παραδοσιακό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Με τον όρο Σύγχρονο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα  εννοούμε το curriculum το οποίο περιλαμβάνει τα τέσσερα δομικά 

στοιχεία: 

Στόχους, Περιεχόμενα, Τρόποι Διδασκαλίας, Τρόποι  Αξιολόγησης (Χατζηγεωργίου 

2004:108)  

Στην Ελλάδα από το 2003 και μετά, εισάγεται μια νέα λογική σε σχέση με τη διάταξη της 

διδακτέας ύλης και μια νέα ορολογία και «οπτική», αυτή της διαθεματικότητας. 

 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), στα Διαθεματικά 

Προγράμματα Σπουδών οι επιστήμες  χάνουν τα διακριτά τους όρια και ως σημείο εκκίνησης 

και πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής γνώσης λειτουργούν τα εξεταζόμενα θέματα.  Με αυτή 

την έννοια ξεπερνιούνται οι διαχωρισμοί στη γνώση που επέβαλε η επιστημονική κοινότητα 

και η γνώση προσφέρεται ενιαία και πραγματοποιούνται όλες οι επιδιώξεις της εκπαίδευσης 

ακαδημαϊκές και μη (Ματσαγγούρας 2006:49). 

 

Α7. Δομικά Στοιχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Τα δομικά στοιχεία ενός παραδοσιακού Αναλυτικού Προγράμματος και ενός Σύγχρονου 

Αναλυτικού Προγράμματος διαφέρουν μεταξύ τους, σε κάθε ένα από τα τέσσερα δομικά 

στοιχεία που συνθέτουν τον βασικό άξονά τους. 

 Στόχοι: Οι σκοποί των Παραδοσιακών Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

αναφέρονται σε γενικόλογες αρχές εθνικού, θρησκευτικού, κοινωνικού, κτλ 

περιεχομένου και δεν εστιάζουν στην σημερινή πραγματικότητα και στις εμπειρίες 

των παιδιών. Αντίθετα, στα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών οι στόχοι 

είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια και δηλώνεται με ακρίβεια το τι πρέπει να 

προσκτήσει ο μαθητής.  

 Περιεχόμενα: Τα περιεχόμενα αποτελούν τον κύριο πυρήνα τους, στα παραδοσιακά 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, ο οποίος δεν ανανεώνεται και τακτικά, με 

αποτέλεσμα να χάνουν την σχέση τους με την πραγματικότητα. Στα Σύγχρονα 

Αναλυτικά  Προγράμματα Σπουδών τα περιεχόμενα επιλέγονται με κριτήριο την  

επίτευξη των σχετικών μαθησιακών στόχων και ανανεώνονται διαρκώς. 

 Μεθοδολογικές υποδείξεις: Οι μεθοδολογικές υποδείξεις που προσφέρονται στους 

εκπαιδευτικούς, για τη διδασκαλία στα παραδοσιακά Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών είναι περιορισμένες και ανεπαρκείς. Αντιθέτως στα Σύγχρονα Αναλυτικά 
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Προγράμματα Σπουδών, προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς είναι δοκιμασμένε 

μεθοδολογικές υποδείξεις  και επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις που δεν έχουν 

δεσμευτικό χαρακτήρα.        

 Έλεγχος Επίτευξης Στόχων: Στα παραδοσιακά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών η 

αξιολόγηση γίνεται με γραπτά διαγωνίσματα που διεξάγονται στη διάρκεια της 

χρονιάς. Στα Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών οι δυνατότητες ελέγχου 

του βαθμού επίτευξης των στόχων είναι πολλές και εναλλακτικές. Ο έλεγχος που 

πραγματοποιείται, αποτελεί στοιχείο της διαδικασίας της επανατροφοδότησης, 

προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση. 

 

Α8. Τα Είδη των Αναλυτικών Προγραμμάτων   

Σύμφωνα με τον Χατζηγεωργίου (2004:108), οι διακρίσεις που μπορούν να γίνουν στα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών είναι οι εξής: 

Α8.1  Ανοικτά και Κλειστά  

Χαρακτηρίζονται τα Αναλυτικά Προγράμματα ανάλογα με τη δυνατότητα παρέμβασης του 

διδάσκοντος στο  πρόγραμμα.  

Α8.2 Γραμμικής ή Σπειροειδούς Μορφής  

Η μορφή των γραμμικών ή σπειροειδών Αναλυτικών Προγραμμάτων αφορά στην εσωτερική 

τους δομή.  

Α8.3 Επίσημα ή Κρυφά  

Παράλληλα με το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σποδών, μέσα στο πλαίσιο της σχολικής 

κοινότητας κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας προκύπτουν και λειτουργούν, άτυπες μορφές 

διδασκαλίας, αυτές οι μη προγραμματισμένες διαδικασίες αναφέρονται και συνιστούν το 

κρυφό ή αφανές πρόγραμμα ή παραπρόγραμμα. Μπορεί να το οριστεί ως ένα είδος 

συμπληρωματικού ανεπίσημου προγράμματος που λειτουργεί παράλληλα με το επίσημο. Τα 

αποτελέσματα του οποίου δεν ήταν προκαθορισμένα και δεν είμαστε σε θέση να 

εκτιμήσουμε με ακρίβεια (Μαυρογιώργος 1986: 139). 

 

Α9. Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων  

Σύμφωνα με τον  Schiro στο Γ. Φλουρής 2008:31 οι θεωρίες των ΑΠ ταξινομούνται στις 

εξής τέσσερις κατηγορίες: 

 

 



- 23 - 

Α9.1 Ακαδημαϊκή Θεωρία  

Οι οπαδοί της θεωρίας αυτής πιστεύουν ότι η μύηση στους κλάδους της γνώσης είναι το 

μέσο για να γίνουμε τέλειοι άνθρωπο. Κεντρικός στόχος της εκπαίδευσης είναι οι δάσκαλοι 

να μεταδίδουν στους μαθητές τις γνώσεις ώστε και αυτοί να γίνουν αργότερα ακαδημαϊκοί 

πολίτες (Φλουρής 2008 : 32). 

Α9.2 Θεωρία της Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας 

Συμφωνά με τη θεωρία αυτή, η σύνταξη του Αναλυτικού Προγράμματος πρέπει να γίνει με 

τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι μαθητές πρέπει να 

προετοιμάζονται ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία και να γίνουν ενεργά μέλη της. 

Α9.3 Θεωρία Μελέτης Παιδιού 

Με τη θεωρία αυτή, οι συντάκτες της θέτουν ως προτεραιότητα τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα 

και τις ικανότητες των μαθητών. 

Α9.4 Θεωρία Κοινωνικής Αναδόμησης 

Aναφέρεται στην κοινωνία , της κοινωνικής προσαρμογής, στη γνώση και στην κοινωνία, 

του ακαδημαϊκού προσανατολισμού στη γνώση, των γνωστικών διαδικασιών στο άτομο και 

της αυτοπραγμάτωσης στο άτομο. Τα χαρακτηριστικά κάθε προσανατολισμού προσδιορίζουν 

και τους σκοπούς του Α.Π.Σ. (Eisner, 1985) όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:     

 

Προσανατολισμός 

 

Χαρακτηριστικό 

 

 

Σκοπός 

 

 

Κοινωνική 

αναδόμηση 

 

Αξία στην αλλαγή 

κοινωνίας 

 

Παρουσίαση κοινωνικών 

προβλημάτων 

 

Κοινωνική 

προσαρμογή 

 

Προτεραιότητα στις 

ανάγκες της κοινωνίας 

 

Γνώσεις- Δεξιότητες για τις ανάγκες 

 

Ακαδημαϊκός 

ορθολογισμός 

 

Εστίαση στη γνώση 

 

Ανάπτυξη ορθολογικού νου 

 

Γνωστικές διαδικασίες 

 

Εστίαση στον τρόπο 

σκέψης 

Διερεύνηση γνώσης Ανακάλυψη 

γνώσης Κατασκευή γνώσης 
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Αυτοπραγμάτωση 

 

Ολόπλευρη ανάπτυξη  

ατόμου 

 

Διαπροσωπικές σχέσεις 

 

 

Ο παραπάνω διαχωρισμός είναι ενδεικτικός. Στη βιβλιογραφία συναντούμε και άλλους 

διαχωρισμούς (Χατζηγεωργίου, 2004),  όπως ανθρωπιστικό, τεχνοκρατικό και δημοκρατικό 

(Mayo,1997) προσανατολισμό ή ακόμη προσανατολισμό σύμφωνο προς το μοντέλο της 

ελεύθερης αγοράς (Pinar, 1995), που διαχωρίζεται σε «σκληρή» κατεύθυνση και σε «ήπια» 

κατεύθυνση (McNeil, 1990). 

 

Α10. Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων  

Α10.1. Τι αφορά συγκεκριμένα 

  Στον έλεγχο της επίτευξης των σκοπών και των στόχων του ΑΠ.   

Η διαδικασία της αξιολόγησης του Αναλυτικού Προγράμματος δεν πρέπει να συγχέεται με 

την αξιολόγηση της διδασκαλίας. Με τον έλεγχο της επίτευξης των σκοπών και των στόχων 

διαπιστώνεται αν άλλαξε, και κατά πόσο, η συμπεριφορά των μαθητών μετά την εφαρμογή 

του συγκεκριμένου Αναλυτικού Προγράμματος. Ο έλεγχος στον γνωστικό τομέα είναι πιο 

εύκολος από τους άλλους τομείς και συνήθως γίνεται με προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις 

κ.λπ.  

 Στον έλεγχο και άλλων τομέων του Αναλυτικού Προγράμματος 

Οι τομείς αυτοί αφορούν τη σύνταξη του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, την 

εφαρμογή, την αποτελεσματικότητα και την αποδοχή του (Βρεττός και Καψάλης, σελ. 109). 

 

 

Α10.2 Είδη Αξιολόγησης 

Ως  προς τα είδη αξιολόγησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων  Σπουδών επικρατεί το 

μοντέλο του Scriven, ο οποίος διακρίνει δύο τύπους: 

Α10.2.1 Τη Διαμορφωτική ή ενδιάμεση αξιολόγηση, η οποία γίνεται κατά 

τη διαδικασία του σχεδιασμού των προγραμμάτων και υλοποιείται για ορισμένο 

χρονικό διάστημα με πειραματική εφαρμογή. Σκοπός της είναι να συγκεντρώνει 

πληροφορίες για τη βελτίωση του προγράμματος. Η διαμορφωτική αξιολόγηση 

μπορεί να είναι και συνεχής. 
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Α10.2.2 Την τελική ή αθροιστική,  η οποία γίνεται μετά από μεγάλο χρονικό 

διάστημα της εφαρμογής του προγράμματος. Με την αξιολόγησης αυτή εκτιμούνται 

συνολικά οι επιδιώξεις που επιτεύχθηκαν και συναξιολογούνται και άλλα στοιχεία 

σχετικά με τη λειτουργικότητά του ΑΠΣ, π.χ. την επικαιρότητά του. 

 Οι δύο μορφές αυτές της αξιολόγησης μπορούν να επιτελούνται και ταυτόχρονα. (Γ. 

Φλουρής 2008:225). 
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Β΄ Υποενότητα 

Η Δημιουργία ενός ΑΠ 

 

Β1. Γενικές Επιδιώξεις και Σκοποθεσία του Παιδαγωγικού συστήματος κάθε 

Πολιτείας 

Για τη δημιουργία των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη το 

ιδεολογικό, φιλοσοφικό, κοινωνιολογικό υπόβαθρο και η παράδοση μια χώρας διότι 

επιδιώκεται οι εκπαιδευτικοί σκοποί να βρίσκονται σε στενή συνάρτηση με την εθνική 

ιδιομορφία κάθε χώρας.  

Για να επιτευχθούν οι σκοποί και οι γενικές επιδιώξεις της παιδείας πρέπει να παρθούν 

αποφάσεις στα εξής θέματα: 

α) Ποια γνωστικά αντικείμενα και ποιο το περιεχόμενό τους, β)θα βοηθήσει τον μαθητικό 

πληθυσμό από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, γ) τι μορφή θα έχουν τα ΑΠ των διάφορων βαθμίδων ώστε να 

χαρακτηρίζονται από συνοχή και αλληλοσυμπλήρωση;  

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αναρωτιόμαστε ποιες διαδικασίες και ποιες μεθόδους θα 

πρέπει να εφαρμόσουμε για να γίνει επιτυχημένη η μετατροπή των παραγόντων που 

προσδιορίζουν τους γενικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς σε στόχους των επιμέρους μαθημάτων 

και φυσικά ποιοι θα είναι οι αρμόδιοι για να το πράξουν αυτό.  

 

Β2. Προβλήματα σχετικά με τη σύνταξη και την εφαρμογή των ΑΠΣ 

 • Η έλλειψη συνοχής μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης.  

• Η ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης. 

 • Η μονομερής κυριαρχία της παραδοσιακής διδασκαλίας, μολονότι η εναλλακτική 

διδασκαλία εφαρμόζεται ήδη επιτυχημένα κυρίως στις καινοτόμες δράσεις. 

 • Η περιορισμένη χρήση εποπτικών μέσων, εργαστηρίων, νέων τεχνολογιών, καθώς και η 

έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. 

 • Οι αδυναμίες του παιδαγωγικού πλαισίου: το ασφυκτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα, η 

ανεπάρκεια του διδακτικού χρόνου για δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις, η άτυπη 

διάκριση ανάμεσα σε μαθήματα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα 

• Η απώλεια προγραμματισμένων διδακτικών ωρών.  

 • Η χρήση ενός και μοναδικού βιβλίου και η έλλειψη εναλλακτικού διδακτικού υλικού 

(πολλαπλό βιβλίο, φάκελος μαθήματος, αξιοποίηση ψηφιακών βιβλιοθηκών, e-book). 
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 • Η εισαγωγή των βιβλίων στο εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς προηγούμενη πιλοτική 

δοκιμασία και αξιολόγησή τους στη διδακτική πράξη.  

• Η παραγνώριση της νέας σχολικής και κοινωνικής πραγματικότητας (π.χ. θέματα που 

αφορούν ΑμεΑ, Ε.Κ.Ο.).  

• Η ελλιπής κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και η περιορισμένης διάρκειας, 

επιφανειακή και μαζική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες παιδαγωγικές και 

διδακτικές προτάσεις. 

 • Η έμφαση στην απομνημόνευση γνώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, κατά την 

αξιολόγηση των μαθητών, κυρίως στο Λύκειο. 

 

Β3.  Διαδικασίες για τη Δημιουργία ενός ΑΠ 

Β3.1 Τρόπος Διαδικασιών 

Κατά τον Kaufman στο Φλουρής( 2008:55) πριν εκπονηθεί ένα ΑΠ.  

 Το πρώτο στάδιο που πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι η διαδικασία της 

αξιολόγησης των αναγκών προκειμένου να εντοπιστεί το τι υπάρχει και το τι πρέπει 

να υπάρχει. Κατά τη διαδικασία αυτή συλλέγονται στοιχεία με διάφορα εργαλεία 

όπως ερωτηματολόγια, τεστ κ.λπ. 

 Το δεύτερο στάδιο  είναι γνωστό με το όνομα «συστηματική προσέγγιση της 

εκπαίδευσης» και εφαρμόζεται για την αξιολόγηση των αναγκών του ΑΠ και για 

οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που απαιτεί μια λογική διαδικασία για την εξεύρεση 

λύσεων.  

Τα δύο αυτά πρώτα στάδια αναφέρονται στην καταγραφή-ανάλυση της προβληματικής 

κατάστασης που υπάρχει. Μάλιστα στο πρώτο στάδιο προσδιορίζονται και εξακριβώνονται 

ποιες είναι οι ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού καθώς και του κοινωνικού συνόλου της 

κάθε σχολικής περιφέρειας, ενώ στο δεύτερο στάδιο αναλύονται οι υπάρχουσες ανάγκες και 

εκπονείται η στοχοθεσία για την ικανοποίησή τους. 

Τα υπόλοιπα τρία στάδια αναφέρονται στη σύνθεση του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών.  

 Στο τρίτο στάδιο, εξετάζονται οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις, αποφασίζεται ποια 

θεωρία αρμόζει και εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών, επιλέγονται τα μαθήματα, η 

διδακτέα ύλη, οι μέθοδοι, τα μέσα διδασκαλίας, η αξιολόγηση, οι τρόποι 

επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού κ.λπ.  

 Το τέταρτο στάδιο είναι το δοκιμαστικό.  
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 Τέλος, στο πέμπτο στάδιο αξιολογείται όλη η διαδικασία και προσδιορίζεται το 

κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών. 

 

Β3.2  Μία εναλλακτική προσέγγιση για τη δημιουργία ΑΠΣ 

Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός εναλλακτικού ΑΠΣ θα μπορούσαν να 

διαδραματίσουν αν είχαν ενεργό ρόλο:  

 Αξιόλογοι παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, επιστήμονες ειδικοτήτων από όλη τη χώρα 

 Διεθνούς φήμης ειδικοί 

 Αντιπρόσωποι εκπαιδευτικών, όλων των βαθμίδων 

 Αντιπρόσωποι γονέων και κηδεμόνων, μαθητές όλων των βαθμίδων και τάξεων  
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Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ 

Γλωσσομάθεια είναι η γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών η οποία συμβάλλει στην 

πνευματική καλλιέργεια του ατόμου. Η μελέτη μιας ξένης γλώσσας δημιουργεί νέους 

ορίζοντες στον πνευματικό κόσμο. Τα εκφραστικά μέσα, ο λεξιλογικός πλούτος διευρύνουν 

το γνωστικό πεδίο και εμπλουτίζουν τη σκέψη. Παράλληλα, η εκμάθηση  της γραμματικό-

συντακτικής δομής μιας άλλης γλώσσας και η σχετικές ασκήσεις αναπτύσσουν την κριτική 

ικανότητα του μαθητή. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών προϋποθέτει (α) την καλή γνώση της 

μητρικής, (β) θέληση κι ενδιαφέρον, (γ) τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς, (δ) τη διάθεση του 

χρόνου, και (ε)το κατάλληλο υλικό. Η γλωσσομάθεια διαβαθμίζεται σε στάδια. 

 Ως πρώτο στάδιο εξοικείωσης με μια γλώσσα αναφέρεται η δυνατότητα συνεννόησης σε 

καθαρά πρακτικά θέματα, η γνώση, δηλαδή, του καθημερινού λεξιλογίου. Δεύτερο στάδιο 

θεωρείται η γνώση της επιστημονικής ορολογίας. Τρίτο είναι το στάδιο της κατανόησης της 

ξένης γλώσσας ισόβαθμα με τη μητρική, γνώση της δομής και της απαρέγκλιτης εφαρμογής 

της γραμματικής και του συντακτικού καθώς και των ποικίλων σημασιών μιας λέξης 

(Δενδρινού, Β. 2001). 

Πού μας εξυπηρετεί να είμαστε γνώστες περισσοτέρων της μίας γλώσσας; Η γλωσσομάθεια 

μας προσφέρει πλεονεκτήματα που μας βοηθάνε στην επαγγελματική σταδιοδρομία, στην 

επικοινωνία με αλλόγλωσσους, στην καλύτερη συνεργασία και κατανόηση ανθρώπων και 

λαών στα ταξίδια στο εξωτερικό κτλ. Στις μέρες μας είναι απαραίτητη η γνώση των ξένων 

γλωσσών λόγω της ΕΕ, της παγκοσμιοποίησης, κτλ.  Μάλιστα η γλωσσομάθεια είναι πιο 

αναγκαία σε έναν Έλληνα, γιατί: α)  η χώρα μας είναι πληθυσμιακά μικρή, β)  οι Έλληνες 

ταξιδεύουν συχνά σε ξένες χώρες, γ) η βιβλιογραφία μας δεν είναι αρκετά αναπτυγμένη και, 

επομένως, ο μελετητής είναι ανάγκη να χρησιμοποιεί ξένη βιβλιογραφία για την επιστη-

μονική του κατάρτιση. 

Γ1. Διγλωσσία 

Η διγλωσσία/πολυγλωσσία είναι ένα φαινόμενο που έχει σχέση με τις μετεγκαταστάσεις 

ομάδας ανθρώπων και με τη μεταξύ τους επαφή και επικοινωνία στη χώρα του προορισμού. 

Οι ομιλητές μιας γλώσσας ζουν σε γλωσσικές κοινότητες. Ορισμένες από τις κοινότητες 
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αυτές χρησιμοποιούν δύο γλώσσες και αλλάζουν συχνά ως προς τη χρήση που επιφυλάσσουν 

για την κάθε μια (Colin Baker2001:43). 

Οι άνθρωποι δηλαδή παρά τις διαφορετικές γλώσσες που μιλούν θέλουν ή πρέπει να 

επικοινωνήσουν και επικοινωνούν τελικά επειδή γίνονται δίγλωσσοι ή πολύγλωσσοι. Σε ένα 

περιβάλλον όπου ζουν πολλές γλωσσικές κοινότητες, το περιβάλλον μεταβάλλεται σε 

πολυγλωσσικό. Συνήθως υπάρχει μία κυρίαρχη γλώσσα και γλώσσες κοινοτικών 

μειονοτήτων. Οι πολίτες λοιπόν των χωρών αυτών, γίνονται δίγλωσσοι όχι από επιλογή αλλά 

επειδή το επιβάλλουν οι χώροι χρήσης της γλώσσας στους οποίους πρέπει να επιβιώσουν και 

να προοδεύσουν (Σκούρτου,2011:55). 

Είναι ανάγκη να κάνουμε μια οριοθέτηση ανάμεσα στην εκπαίδευση που χρησιμοποιεί και 

προάγει δυο γλώσσες και σε εκείνη που απευθύνεται σε παιδιά γλωσσικών  μειονοτήτων. 

Υπάρχει διαφορά στη διδασκαλία όπου η επίσημη εκπαίδευση καλλιεργεί τη διγλωσσία από 

αυτήν τη διδασκαλία σε δίγλωσσα παιδιά που το Αναλυτικό Πρόγραμμα της εκπαίδευσης δεν 

καλλιεργεί τη διγλωσσία. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης σε συνθήκες μετανάστευσης, 

μειονότητας και διασποράς το θέμα της διαφοροποίησης ανάμεσα σε πρώτη (μητρική), 

δεύτερη και ξένη γλώσσα τίθεται στο επίπεδο της γλωσσικής πολιτικής. Για τη διδασκαλία 

της ελληνικής στη διασπορά πρέπει να οργανώσουμε ανάλογα τη διδασκαλία μας  χωρίς να 

καταφεύγουμε σε ομογενοποιήσεις (Δαμανάκης 2006 στο Σκούρτου, 2011:101). 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις δίγλωσσης εκπαίδευσης, αυτή που αφορά στην εργασία μας 

είναι η δίγλωσση εκπαίδευση εμπλουτισμού  και εξελικτικής διατήρησης για τα παιδιά των 

γλωσσικών μειονοτήτων, όπου έχει στόχο να αναπτύξει επάρκεια και ικανότητα στη γλώσσα 

του σπιτιού του μαθητή ισοδύναμη με εκείνη της γλώσσας του τόπου που ζει. Η δίγλωσση 

εκπαίδευση εμπλουτισμού στοχεύει να υπερβεί τη στατική διατήρηση και να οδηγήσει στον 

πολιτιστικό πλουραλισμό (ColinBaker  2001:275). 

Στην περίπτωση των μαθητών της ομογένειας δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η ελληνική 

χρησιμοποιείται σε μια μορφή αποκλίνουσα αλλά με σημαντική διαφορά με τη ξένη γλώσσα 

(Δαμανάκης 2001). 

Για τη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού 

στην ελληνική Διασπορά, το Υπουργείο Παιδείας και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, στο 

πλαίσιο τον B' και τον Γ' K.Π.Σ. χρηματοδότησαν το πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών. Από το 

πρόγραμμα αυτό, το απόσπασμα το οποίο αναφέρεται στην ελληνική ως δεύτερη είναι ένα 

από τα αντικείμενα της εργασίας μας. 
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Γ2. Σκοπός της διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας  

Μαθαίνοντας μία ξένη γλώσσα στοχεύουμε στην επικοινωνία μας με άλλους ανθρώπους 

μέσω του προφορικού και του γραπτού λόγου. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής πρέπει να 

κατανοεί κείμενα με συντακτικές και γραμματικές δομές, λεξιλόγιο και μια ευρύτερη 

διάσταση της γλώσσας. Η επικοινωνιακή δεξιότητα, σύμφωνα με τον Hymes (Παντελής 

Γεωργογιάννης 2009: 56) προϋποθέτει γνώση της δομής αλλά και των λειτουργιών του 

συστήματος και αποτελείται από : 

 Φωνολογική δεξιότητα  

 Γραμματική δεξιότητα  

 Σημασιολογική δεξιότητα 

Αρχικά λοιπόν, μαθαίνοντας μία ξένη γλώσσα επικεντρωνόμαστε στο φωνολογικό της 

σύστημα δηλαδή τους ήχους της γλώσσας. Έτσι μαθαίνουμε να διακρίνουμε, να  κατανοούμε 

και να παράγουμε τους συνδυασμούς των ήχων της ομιλίας. Όμως ο μαθητής για να  

τελειοποιήσει αυτό τον μηχανισμό θα πρέπει να αναπτύξει φωνητική αντίληψη, φωνητική 

παραγωγή, φωνολογική αντίληψη και φωνολογική παραγωγή. 

Γραμματική δεξιότητα: Για να δημιουργηθεί μία γλωσσική έκφραση υπάρχει ένα σύστημα 

οργανωμένο που αποτελείται από κανόνες συνδυαστικούς και στοιχεία. Αυτό το σύστημα 

αποτελείται από τη γραμματική και το λεξιλόγιο. Χωρίς αυτό η γλώσσα δεν θα μπορούσε όχι 

μόνο να διδαχθεί, αλλά ούτε να κατακτηθεί. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στη διδασκαλία των 

ξένων γλωσσών η  διδασκαλία της γραμματικής και του λεξιλογίου έχουν σημαντική θέση. 

Σύμφωνα όμως με τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα η γραμματική δεν είναι 

αυτοσκοπός, αποτελεί βασικό στόχο του γλωσσικού συστήματος, αλλά κυρίως πρέπει να 

καθιστά το μαθητή ικανό να χειρίζεται τη γλώσσα και να καλύπτει τις επικοινωνιακές του 

ανάγκες. Η μορφολογία καθώς και η γραμματική της γλώσσας στην επικοινωνιακή 

προσέγγιση δεν νοούνται ως «γνώση» αλλά ως ομαδοποίηση και δόμηση ώστε να γίνονται 

αξιοποιήσιμα και λειτουργικά από επικοινωνιακή άποψη. Ο μαθητής επίσης, θα πρέπει να 

μάθει τη δομή των γλωσσικών σημαινόντων δηλαδή τη γραμματική πλευρά της γλώσσας. 

Επιπλέον, θα πρέπει να δίνει  ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια σημεία όπως: η κλίση του 

ουσιαστικού, η κλίση του επιθέτου, τις αντωνυμίες, τα ρήματα.  
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Σημασιολογική δεξιότητα: Κατά τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας πρέπει οι μαθητές να 

κατακτήσουν ένα πλούσιο λεξιλόγιο με λειτουργικές λέξεις αλλά και να κατανοεί ο μαθητής 

τη σημασία της λέξης και της χρήσης της μέσα στο λόγο. Δηλαδή θα πρέπει να μάθει ένα 

ενεργητικό λεξιλόγιο και να αντιληφθούν τη χρήση του παραγωγικά ( Γεωργογιάννης 2009: 

62). 

 

Γ3. Διδακτικές Μέθοδοι για τις Ξένες Γλώσσες 

Οι μέθοδοι για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών με τη χρονική σειρά που εμφανίστηκαν 

είναι οι εξής : 

1. Παραδοσιακή μέθοδος: Η παραδοσιακή μέθοδος είναι ένα σύνολο οδηγιών και τεχνικών. 

Βασίζεται στη μετάφραση (ευθύ και αντίστροφο), στη γραμματική (κλίσεις, χρονικές και 

εγκλιτικές αντικαταστάσεις, αποστήθιση κανόνων), στο λεξιλόγιο (συνώνυμα, αντίθετα). 

Μάλιστα σε αυτή τη μέθοδο κυριαρχεί η πεποίθηση ότι  ο μαθητής είναι παθητικός 

δέκτης που μαθαίνει την γλώσσα μετά από συνεχής επαναλήψεις και απομνημόνευση. Με 

τη μέθοδο αυτή προωθείται η αντίληψη ότι η δυνατότητα ακρόασης και ομιλίας 

προκύπτει αυτόματα.  

2. Μέθοδος άμεσης προσέγγισης: Είναι η μέθοδος η οποία διαδέχθηκε την παραδοσιακή 

μέθοδο. Πρόκειται περισσότερο για μια τεχνική παρουσίασης. Η μέθοδος αυτή στοχεύει 

ώστε οι γνώσεις των μαθητών να εξάγονται επαγωγικά, καταγγέλλει την μετάφραση και 

την απομνημόνευση των γραμματικών κανόνων. Βάση της διδασκαλίας θεωρείται η 

ανάγνωση. Τα θέματα που προτείνονται να διδαχθούν, είναι αυτά που εισάγουν τον 

μαθητή στον πολιτισμό του λαού, τη γλώσσα του οποίου μαθαίνει. Η προσέγγιση αυτή 

δίνει έμφαση στον προφορικό λόγο. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας απαγορεύεται η 

χρήση της μητρικής γλώσσας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ρυθμός της διδασκαλίας να 

επιβραδύνεται μέχρι ο μαθητής να αντιληφθεί κάποιες σημασίες. Από το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας δεν αλλάζει τίποτα. 

3.  Οι επόμενες δύο μέθοδοι που ακολουθούν είναι δομιστικές και επηρεάστηκαν από τη 

σύγχρονη γλωσσολογία. Ο δομισμός στηρίζεται στα διδάγματα του Saussure και της 

ψυχολογικής θεωρίας του συμπεριφορισμού των Skinner και Watson και δίνει έμφαση 

στην έννοια της δομής της γλώσσας και στον προφορικό λόγο (Σακελλαρίου Α. 2000: 

16).Η δομιστική αντίληψη ακολουθεί μια διαδικασία με συγκεκριμένα ερεθίσματα για 

συγκεκριμένες απαντήσεις που τις ακολουθεί η επιβράβευση, έτσι κατασκευάζονται 

πολλές μηχανιστικές ασκήσεις για να αποκτήσουν οι μαθητές αυτοματισμούς στην νέα 
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γλώσσα. Η μάθηση επιτυγχάνεται με την επανάληψη και δεν στηρίζεται στη σκέψη. Ο 

Αμερικανικός δομισμός προτείνει την προφορικοακουστική μέθοδο και τη διδασκαλία 

της ξένης γλώσσας. Η μάθηση περνάει από την ακρόαση στην ομιλία και έπειτα στην 

ανάγνωση και γραφή χωρίς να αφήνει περιθώρια πρωτοβουλιών ούτε στο διδάσκοντα 

ούτε στον μαθητή. Ταυτόχρονα ο ευρωπαϊκός δομισμός προτείνει την οπτικοακουστική 

μέθοδο. Η διδασκαλία στηρίζεται στον προβολέα και στις προκατασκευασμένες ταινίες. 

Ο μαθητής βλέπει την εικόνα και επαναλαμβάνει ό,τι ακούει. Στο τέλος, κοιτώντας την 

ταινία επαναλαμβάνει τον διάλογο. Με τη μέθοδο αυτή για πρώτη φορά καταγράφονται 

οι περιστάσεις επικοινωνίας. Οι δύο αυτές μέθοδοι δεν δίνουν δυνατότητες για 

επικοινωνία και παραμερίζουν το σημασιολογικό επίπεδο της γλώσσας γιατί δίνουν 

έμφαση στη μορφή.  

4. Αντίλογος στις δύο προηγούμενες μεθόδους δόθηκε από τον Chomsky, ο οποίος υιοθετεί 

κάποιες αρχές του δομισμού αλλά προτείνει την γενετική - μετασχηματιστική 

γραμματική. Ο Chomsky υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος έχει εγγενής δομές που του 

επιτρέπουν με ένα πεπερασμένο γλωσσικό σύστημα να παράγει μεγάλο αριθμό 

προτάσεων. Επομένως, οι αυτοματισμοί δεν είναι χρήσιμοι γιατί δεν συνεπάγεται την 

κατανόηση που είναι απαραίτητη στην εκμάθηση μιας γλώσσας. Για να καταλάβει ο 

μαθητής τα γλωσσικά φαινόμενα, προτείνει την χρησιμοποίηση σχημάτων όπου 

φαίνονται οι σχέσεις των όρων. Επίσης, τις μετατροπές προτάσεων σε άλλες ισοδύναμες 

(από ενεργητική σε παθητική), προτείνει επίσης να χρησιμοποιούνται εξίσου ο γραπτός 

και ο προφορικός λόγος, η μητρική γλώσσα των μαθητών και οπτικοακουστικά μέσα για 

την εκμάθηση των δομών και των σημασιών μιας ξένης γλώσσας. 

5. Μετά την κριτική από τον Chomsky και την ανάπτυξη της κοινωνιογλωσσολογίας  και 

την ιστορική συγκυρία της δεκαετίας του ’70 με την προσέλευση μεγάλων αριθμών 

μεταναστών στον αναπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο καταγράφονται ανάγκες που 

δεν είναι απλώς γλωσσικές αλλά επικοινωνιακές. Γεννιέται έτσι η επιστημονική μέθοδος 

που υιοθετεί την αντίληψη ότι, τα εκφωνήματα δεν μπορούν να ερμηνευθούν αν 

γνωρίζουμε μόνο την πρόταση που χρησιμοποιείται και όχι την περίσταση, δεν μπορούμε να 

περιγράψουμε σωστά την σημασία του εκφωνήματος και τις πληροφορίες που μεταφέρει. Η 

μέθοδος αυτή στηρίζεται στην επικοινωνιακή χρήση του γλωσσικού συστήματος και 

δημιουργεί αληθοφανείς περιστάσεις μέσα στην τάξη χρησιμοποιώντας αυθεντικά 

γραπτά κείμενα ή και προφορικά κομμάτια του λόγου στόχος είναι η ανάπτυξη όχι μόνο 

της γλωσσικής αλλά και της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών. Δίνει μεγάλη 
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σημασία στην αυτενέργεια του μαθητή, προκαλώντας του το ενδιαφέρον προτείνει 

εργασίες σε ομάδες που συνδιαλέγονται μεταξύ τους. Δίνεται παιδαγωγική σημασία και 

αναλύεται το λάθος. Το λάθος συσχετίζεται με τη διαγλώσσα (το ενδιάμεσο στάδιο όπου 

ο μαθητής κάνει με το μυαλό του μια σειρά υποθέσεις για το σύστημα της ξένης γλώσσας 

που μαθαίνει).Ο ρόλος του δασκάλου προκειμένου να διορθωθεί η λανθασμένη υπόθεση 

είναι καθοδηγητικός, πρώτα ενδιαφέρεται να γίνει αυτοδιόρθωση από το μαθητή, μετά 

καλεί την τάξη και στο τέλος επεμβαίνει ο ίδιος. Ο δάσκαλος δεν έχει ρόλο αυθεντίας, 

είναι ισότιμο μέλος της ομάδας και ακόμη και τα θρανία της τάξης τοποθετούνται έτσι 

ώστε να μπορούν όλοι να κοιτάζονται και να συνομιλούν. Σήμερα στη διδασκαλία 

συνδυάζονται στοιχεία από όλες τις μεθόδους, κύρια όμως επιδίωξη είναι η εφαρμογή της 

επικοινωνιακής μεθόδου (Σακελλαρίου Α., 2000: 21). 

 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση 

Η «Επικοινωνιακή Προσέγγιση» κατά κύριο λόγο βασίζεται στη λεκτική επικοινωνία. Οι 

βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε είναι: 

 Η προτεραιότητα του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού. 

 Η έμφαση στη συνταγματική διάσταση της γλώσσας. 

 Η ένταξη του γλωσσικού φαινομένου στο σχήμα της επικοινωνίας και ο τονισμός της 

επικοινωνιακής λειτουργίας του γλωσσικού κώδικα. 

 Η έμφαση στην έννοια του περιβάλλοντος τόσο ως γλωσσικού όσο και ως 

εξωγλωσσικού / καταστασιακού. 

 Η διαπίστωση της οριζόντιας (γεωγραφικής) και κάθετης (κοινωνικής) ποικιλίας του 

γλωσσικού φαινομένου. 

 

Γ4. Οι Γενικές Θεωρητικές Θέσεις που αφορούν τη Διδασκαλία της Γλώσσας ως Μέσου 

Επικοινωνίας 

1. Η αρχή της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας: Η αρχή αυτή υποδεικνύει ότι η 

γλωσσική διδασκαλία πρέπει να προσλαμβάνει μορφή, πραγματικής επικοινωνίας, έτσι 

αποκτά αυθεντικό χαρακτήρα και η κατάκτηση της γλώσσας γίνεται με φυσικό τρόπο. 

2. Η αρχή της σκόπιμης χρήσης του γλωσσικού κώδικα : Σύμφωνα με αυτή την αρχή ,για να 

επιτευχθεί ταχύτερα η κατάκτηση της γλώσσας, θα πρέπει  οι διδακτικές δραστηριότητες 

να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη συγκεκριμένων επικοινωνιακών στόχων 
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(εκπλήρωση λειτουργιών όπως πληροφόρηση, συγγνώμη, παράκληση, ερώτηση , 

συμβουλή κλπ).  

3. Η αρχή της πρόκλησης του ενδιαφέροντος: Η αρχή αυτή μας συμβουλεύει ότι η σύνδεση 

της διδασκαλίας με περιστάσεις επικοινωνίας που ενδιαφέρουν τους μαθητές και 

ανταποκρίνονται στις εμπειρίες τους, έτσι συνιστάται ένα ισχυρό κίνητρο που βοηθάει τη 

διαδικασία της γλωσσικής πρόσκτησης. Ναπολέων Μήτσης, ( 2007: 30-31) 

Γ5. Βασικές Αρχές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης  

 

Α) Η αρχή του μαθητοκεντρισμού: Το περιεχόμενο της διδασκαλίας με βάση την αρχή αυτή 

είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να εστιάζουν τη διδασκαλία τόσο στο γνωστικό τομέα όσο και στον συναισθηματικό, 

όπου για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας έχει ιδιαίτερη σημασία η συναισθηματική 

ανάπτυξη του μαθητή. Ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι σύμβουλος και καθοδηγητής του 

μαθητή και να είναι σε θέση να γνωρίζει τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα κίνητρα, τους 

λόγους για τους οποίους ο μαθητής μαθαίνει μια ξένη γλώσσα.(Γεωγρογιάννης 2009 : 55) 

Β )Η αρχή της επικοινωνιακής δεξιότητας: Ο όρος (δεξιότητα) αναφέρεται στην ικανότητα 

για επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας αλλά και σε επιμέρους ικανότητες που απαιτούν 

αλληλεπίδραση τεσσάρων επικοινωνιακών ή γλωσσικών δεξιοτήτων αυτών: της κατανόησης 

του προφορικού λόγου, της παραγωγής του προφορικού λόγου, της κατανόησης του γραπτού 

λόγου, της παραγωγής του γραπτού λόγου. Χρησιμοποιώντας την αρχή της επικονωνιακής 

δεξιότητας επικεντρωνόμαστε στη γλώσσα ως δεξιότητα και όχι ως γνώση.. Η δεξιότητα 

στην επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας αφορά σε πέντε βασικές κατηγορίες και με βάση 

αυτές διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό υλικό. 

 Οι κατηγορίες είναι οι εξής :  

1) Περίσταση επικοινωνίας. Αφορά το θέμα ομιλίας των συνομιλητών, το περιβάλλον στο 

οποίο βρίσκονται και το ρόλο που έχουν μεταξύ τους.  

2) Θέματα επικοινωνίας. Τα θέματα διαμορφώνονται με βάση το επίπεδο των μαθητών και 

αφορούν στην καθημερινή ζωή, την οικογένεια, την κατοικία, τη διασκέδαση κτλ.  

3) Γλωσσικές λειτουργίες: Είναι η λειτουργίες που πραγματοποιεί κάποιος με εργαλείο τη 

γλώσσα όπως για παράδειγμα να δίνει πληροφορίες ή να δέχεται/ αρνείται μια πρόσκληση ή 

να χαιρετάει κτλ 

4) Έννοιες γενικές και ειδικές: Αφορά σε σημασιολογικές έννοιες, γενικές, όπως για 

παράδειγμα ο χρόνος, ο χώρος  ή και ειδικές έννοιες όπου καθορίζονται από το θέμα. 
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5)Γλωσσολογικά στοιχεία: Με βάση αυτά εντοπίζονται οι γλωσσικές ανάγκες των μαθητών.  

Όλες αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσονται παράλληλα και βρίσκονται σε μία συνεχή 

λειτουργική αλληλεπίδραση. 

 

Γ6. Μεταεπικοινωνιακές Προσεγγίσεις  

Γ6.1 Ο  Γραμματισμός,  είναι ευρύτερος από την έννοια του αλφαβητισμού δεν 

αφορά μόνο στην ικανότητα για ανάγνωση και γραφή αλλά  αφορά και στη δυνατότητα του 

ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας 

κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς επίσης και μη γλωσσικά κείμενα 

(Μητσικοπούλου, Β.). 

Γ6.2 Ο Κριτικός Γραμματισμός αποτελεί ένα πλαίσιο αρχών γλωσσικής 

διδασκαλίας που δημιουργήθηκε από τον γλωσσολόγο Halliday και τους μαθητές του. 

Σύμφωνα με τους οποίους, τα γλωσσικά φαινόμενα συνδέονται στενά με τα κοινωνικά. Η 

γλωσσική χρήση καθορίζεται από τις σχέσεις εξουσίας που  διέπουν  τους επικοινωνούντες 

σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις. Σύμφωνα με τις αρχές του Κριτικού Γραμματισμού η 

εκπαίδευση θα πρέπει να δημιουργεί πολίτες με κριτικό πνεύμα που να παρεμβαίνουν  και να 

διαμορφώνουν την κοινωνία. Επικοινωνία, κείμενο και κοινωνία αποτελούν για τον κριτικό 

γραμματισμό τρεις βασικούς πυλώνες στους οποίους θα πρέπει να στηρίζεται η μεθοδολογία 

της διδασκαλίας στην τάξη (Χατζησσαβίδης, Σ 2009). 

 

Γ7. Εκπαιδευτικές Φιλοσοφίες στην Διδασκαλία των Γλωσσών  

Γ7.1 Ο Ανθρωπισμός: Είναι η εκπαιδευτική φιλοσοφία που πρέπει να έχει ως 

αφετηρία, την ανάλυση της γλώσσας-στόχου και όχι τις ανάγκες των μαθητών.  

 

Γ7.2 Ο Αναδομισμός: Μεγάλο μέρος των εργασιών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

στηρίζεται σε αυτό το μοντέλο. Η θεωρία αυτή επικεντρώνεται στην επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων του αναλυτικού προγράμματος. Με τη θεωρία αυτή υποβαθμίζεται ο 

δάσκαλος σε απλό εκτελεστή του προγράμματος που άλλοι συνέταξαν για την τάξη του 

χωρίς να γνωρίζουν τις ανάγκες της. Η φιλοσοφική θεωρία αυτή επικεντρώνεται  μόνο για τα 

αποτελέσματα της μάθησης και όχι για τις διαδικασίες.  

Γ7.3 Ο Προοδευτισμός: Η φιλοσοφική αυτή θεωρία δίνει έμφαση στις μαθησιακές 

δραστηριότητες και στην εμπλοκή των μαθητών με αυτές. Οι στόχοι και οι σκοποί 

καθορίζονται σε συνάρτηση με δραστηριότητες και όχι με γλωσσολογικά στοιχεία.. 
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Γ7.4 Η Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική: Η φιλοσοφία αυτή λαμβάνει υπόψη το 

μαθησιακό προφίλ και τις στρατηγικές εκμάθησης του κάθε μαθητή και αναλόγως 

διαφοροποιεί τους παράγοντες και τις παραμέτρους που εμπλέκονται στη διαδικασία της 

μάθησης  

Γ7.5 Ο Πολυμεθοδολογικός Εκλεκτισμός: Όπως η Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική, 

διαφοροποιεί τους παράγοντες και τις παραμέτρους που εμπλέκονται στη διαδικασία της 

μάθησης, με βάση το μαθησιακό προφίλ και τις στρατηγικές εκμάθησης του κάθε μαθητή. 

Μάλιστα ο εκπαιδευτικός έχει την ευελιξία να  ανατρέξει σε όσες προσεγγίσεις κρίνει ο ίδιος, 

δημιουργώντας ένα δίαυλο επικοινωνίας για το μαθητή, ο οποίος θα τον κάνει να 

προσεγγίσει την  ξένη γλώσσα πιο εύκολα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Αρχικά θα πρέπει να οριστεί τι είναι μεθοδολογία. Μεθοδολογία λοιπόν,  είναι ένα σύστημα 

κανόνων βάσει των οποίων οργανώνονται οι διαδικασίες, απαντώνται τα ερωτήματα τα 

οποία είχαν τεθεί στο αρχικό στάδιο της εργασίας και δίνονται λύσεις σε προβλήματα που 

έχουν τεθεί στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας και τα οποία έχουν στόχο την 

αναδιάρθρωση της πραγματικότητας. 

Οργανώθηκε το κεφάλαιο της μεθοδολογίας με τον εξής τρόπο: 

α) Η διατύπωση των υποθέσεων, β) η ανακάλυψη  της καινοτομίας και της σημαντικότητας 

της ερευνάς μας, γ) η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και δ) η ανάλυση των αποκαλυπτικών 

καταστάσεων. 

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη της ερευνάς μας αντλήθηκαν, από την 

επισκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας. 

Μελετώντας και εξετάζοντας άλλες έρευνες καταφέραμε να προσδιορίσουμε τις πτυχές του 

θέματος. Αυτό που έκανε την έρευνα μας να ξεχωρίζει σε σχέση με τις προϋπάρχουσες ήταν 

ότι σε αυτήν εντάχθηκε το  ΠΣ Παιδεία Ομογενών. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός τέτοιου 

προγράμματος που να αποτελεί οδηγό των δασκάλων και των μαθητών που χρησιμοποιούν 

την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα και θα ήθελαν να εντοπίσουν το επίπεδο στο οποίο 

ανήκουν. Μάλιστα έγιναν συγκρίσεις – παραλληλισμοί με στοιχεία άλλων ερευνητών, ώστε 

να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Τέλος, μετά την έκδοση των συμπερασμάτων μας και αφού έγινε σύγκριση με τα 

συμπεράσματα άλλων σχετικών ερευνών, διαπιστώθηκε  κατά πόσο οι βασικές υποθέσεις της 

έρευνας  έχουν ή όχι επαληθευτεί.. Έπειτα παρουσιάστηκαν τα νέα στοιχεία που προέκυψαν 

από την έρευνά και κατατέθηκαν νέες προτάσεις για ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα με στοιχεία 

Οικουμενικότητας για την  ελληνική γλώσσα. Οι πηγές μας αντλήθηκαν από  διάφορες 

εκδόσεις, άρθρα, πρακτικά συνεδρίων, αναφορές και εκθέσεις, διατριβές και  δικτυακοί 

τόποι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

Α. ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ(ΚΕΠΑ) 

Α1. Για Ποιες Χρήσεις Προορίζεται το ΚΕΠΑ 

Οι χρήσεις του Πλαισίου περιλαμβάνουν: Το σχεδιασμό προγραμμάτων γλωσσικής 

εκμάθησης, αναφορικά με:  

• τις παραδοχές τους σχετικά με τις προηγούμενες γνώσεις και την αρθρωτή σύνδεσή τους με 

την προηγούμενη μάθηση, ιδιαίτερα στα σημεία επαφής ανάμεσα στην πρωτοβάθμια, 

κατώτερη δευτεροβάθμια, ανώτερη δευτεροβάθμια και ανώτατη/μεταδευτεροβάθμια 

εκπαίδευση· 

 • τους γενικούς μαθησιακούς στόχους τους·  

• το περιεχόμενό τους.  

Το σχεδιασμό της πιστοποίησης γλωσσομάθειας, αναφορικά με: 

 • την αναλυτική παρουσίαση των περιεχομένων των εξετάσεων· 

 • τα κριτήρια αξιολόγησης, με όρους θετικής επίδοσης και όχι αρνητικών αποτελεσμάτων. 

Το σχεδιασμό της αυτο-καθοδηγούμενης εκμάθησης, που συμπεριλαμβάνει:  

• την ανάπτυξη της επίγνωσης των μαθητών ως προς την τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών 

τους· 

 • τον καθορισμό από τον ίδιο τον μαθητή εφικτών και αξιόλογων στόχων· 

 • την επιλογή των υλικών·  

• την αυτοαξιολόγηση.  

Τα προγράμματα εκμάθησης και η πιστοποίηση μπορεί να είναι:  

• Σφαιρικά, όταν βελτιώνουν το μαθητή από όλες τις απόψεις της γλωσσικής επάρκειας και 

της επικοινωνιακής ικανότητας·  

• Τμηματικά, όταν αυξάνουν την επάρκεια του μαθητή σε μια περιορισμένη περιοχή για έναν 

συγκεκριμένο σκοπό·  

• Ετεροβαρή, όταν κατά την εκμάθηση δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και 

δημιουργούν ένα «προφίλ» στο οποίο κάποιες περιοχές της γνώσης και των δεξιοτήτων 

βρίσκονται σε επίπεδο ανώτερο από άλλες· 

 • Επιμέρους, όταν αφορούν μόνο συγκεκριμένες δραστηριότητες και δεξιότητες (π.χ. 

κατανόηση) και δεν ασχολούνται με τις άλλες. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο έχει σχεδιαστεί 

με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει όλους αυτούς τους τύπους. Κατά την εξέταση του ρόλου 

ενός κοινού πλαισίου σε πιο προχωρημένα στάδια της γλωσσικής εκμάθησης είναι 

απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στη φύση των αναγκών των μαθητών καθώς και 

στο περιβάλλον στο οποίο ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται. Υπάρχει ανάγκη για γενικούς 
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τίτλους γλωσσομάθειας σε επίπεδο που να υπερβαίνει αυτό του ανεξάρτητου χρήστη, οι 

οποίοι μπορούν να προσδιοριστούν με 7 αναφορά στο ΚΕΠ. Τα επίπεδα αυτά, φυσικά, 

πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα, κατάλληλα προσαρμοσμένα στις συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε χώρα και να περιλαμβάνουν νέες περιοχές, ειδικά στον τομέα του 

πολιτισμού και σε πιο εξειδικευμένα πεδία. Επιπλέον, συγκεκριμένα τμήματα (ή 

συμπλέγματα τμημάτων), που στοχεύουν στα δεδομένα χαρακτηριστικά, μέσα και ανάγκες 

των μαθητών, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. (ΚΕΠ: 20) 

 

Α2. Ποια Κριτήρια Πρέπει να Ικανοποιεί το ΚΕΠΑ  

Για να εκπληρώσει την αποστολή του, ένα τέτοιο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο πρέπει να είναι 

περιεκτικό, διαφανές και συνεκτικό. Με τον όρο ‘περιεκτικό’ εννοούμε ότι το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο πρέπει να επιδιώκει να καθορίσει ένα όσο το δυνατό πληρέστερο φάσμα 

γνώσεων, δεξιοτήτων και χρήσης της γλώσσας (χωρίς φυσικά να προσπαθήσει να προβλέψει 

a priori όλες τις πιθανές χρήσεις της γλώσσας σε όλες τις περιστάσεις, έργο ακατόρθωτο 

άλλωστε), και ότι όλοι οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράψουν τους στόχους 

τους κτλ., με αναφορά σε αυτό. Το ΚΕΠ πρέπει να διαφοροποιεί τις ποικίλες διαστάσεις με 

τις οποίες περιγράφεται η γλωσσική ικανότητα και να παρέχει μια σειρά σημείων αναφοράς 

(επιπέδων ή βημάτων) ως προς τα οποία να μπορεί να βαθμονομηθεί η πρόοδος της 

εκμάθησης. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής επάρκειας 

περιλαμβάνει και άλλες διαστάσεις εκτός των αυστηρά γλωσσικών (π.χ. την 

κοινωνιοπολιτισμική συνείδηση, την εμπειρία της επινόησης, τις συναισθηματικές σχέσεις, 

την εκμάθηση του τρόπου εκμάθησης κτλ.). Με τον όρο ‘διαφανές’ εννοούμε ότι οι 

πληροφορίες πρέπει να είναι σαφώς και ρητά διατυπωμένες, διαθέσιμες στους χρήστες και 

εύκολα κατανοητές. Με τον όρο ‘συνεκτικό’ εννοούμε ότι η περιγραφή δεν παρουσιάζει 

εσωτερικές αντιφάσεις. Ως προς τα εκπαιδευτικά συστήματα, η συνεκτικότητα απαιτεί να 

υπάρχει αρμονική σχέση ανάμεσα στα παρακάτω συστατικά τους: 

 • την αναγνώριση των αναγκών·  

• τον καθορισμό των στόχων· 

 • τον προσδιορισμό του περιεχομένου· 

 • την επιλογή ή τη δημιουργία υλικού·  

• την καθιέρωση προγραμμάτων διδασκαλίας/εκμάθησης· 

 • τις μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης που χρησιμοποιούνται·  

• την αποτίμηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση. Η κατασκευή ενός περιεκτικού, διαφανούς 

και συνεκτικού πλαισίου γλωσσικής εκμάθησης και διδασκαλίας δε σημαίνει επιβολή ενός 
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και μόνου ομοιόμορφου συστήματος. Αντίθετα, το πλαίσιο πρέπει να είναι ανοιχτό και 

ευέλικτο, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί, με όσες προσαρμογές χρειαστούν, σε κάθε 

συγκεκριμένη περίσταση. Το ΚΕΠ πρέπει να είναι:  

• παντός σκοπού: να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους στόχους που μπορεί να 

περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό και στην παροχή μέσων γλωσσικής εκμάθησης 

 • ευέλικτο: να μπορεί να προσαρμόζεται για χρήση σε διαφορετικές περιστάσεις 8 

 • ανοιχτό: να μπορεί να δεχτεί περαιτέρω επέκταση και επεξεργασία 

 • δυναμικό: διαρκώς εξελισσόμενο, ανταποκρινόμενο στα αποτελέσματα της χρήσης του 

 • φιλικό προς το χρήστη: να παρουσιάζεται σε μια μορφή εύκολα κατανοητή και 

χρησιμοποιήσιμη από αυτούς στους οποίους απευθύνεται 

 • μη δογματικό: να μην είναι αμετάκλητα και αποκλειστικά προσηλωμένο σε κάποια από τις 

ανταγωνιστικές θεωρίες ή πρακτικές της γλωσσολογίας ή της εκπαίδευσης. (ΚΕΠ: 21) 

 

 

Α3. Η Προσέγγιση που Υιοθετήθηκε 

Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την εκμάθηση μιας γλώσσας έχει προσανατολισμό στη 

δράση γιατί θεωρεί τους χρήστες και τους μαθητές ως «κοινωνικούς παράγοντες», δηλαδή 

μέλη μιας κοινωνίας που πρέπει να διεκπεραιώσουν καθήκοντα σε ένα σύνολο περιστάσεων 

σε συγκεκριμένο περιβάλλον και σε κάποιο πεδίο δράσης. Δηλαδή η χρήση της γλώσσας, 

που συμπεριλαμβάνει τη γλωσσική εκμάθηση, αποτελείται από δραστηριότητες που 

επιτελούνται από πρόσωπα τα οποία ως άτομα και ως κοινωνικοί παράγοντες αναπτύσσουν 

ένα φάσμα ικανοτήτων, αφενός γενικών και αφετέρου συγκεκριμένα επικοινωνιακών 

γλωσσικών ικανοτήτων. Αξιοποιούν τις ικανότητες που διαθέτουν σε διάφορα περικείμενα 

κάτω από ποικίλες συνθήκες και με διάφορους περιορισμούς, για να πάρουν μέρος σε 

γλωσσικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν γλωσσικές διαδικασίες παραγωγής ή/και 

κατανόησης κειμένων σχετικών με θέματα σε συγκεκριμένα πεδία, ενεργοποιώντας εκείνες 

τις στρατηγικές που φαίνονται καταλληλότερες για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων που 

πρέπει να εκπληρωθούν. Η εποπτεία αυτών των ενεργειών από τους συμμετέχοντες οδηγεί 

στην ενίσχυση ή στην τροποποίηση των ικανοτήτων τους.  

Α4. Η Συμβολή του ΚΕΠΑ 

Α4.1 Στη Διαμόρφωση του Γλωσσικού Μαθήματος  

       (Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, p.p. 2014 ) 

 Βασικό περιεχόμενο  
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Περιστάσεις και γνωσιακές περιοχές στις οποίες οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

επικοινωνούν: προσωπική/ιδιωτική ζωή, καθημερινή ζωή, οικογένεια, φιλία, εποχές/χρόνος, 

καιρός, διαμονή, το σχολείο ως φυσικό περιβάλλον δραστηριοποίησης, τα μαθήματα, οι 

συμμαθητές και οι καθηγητές, διατροφή, υγεία και υγιεινή, το ανθρώπινο σώμα, η 

ενδυμασία, δημόσιες υπηρεσίες, αγορά, μέσα μεταφοράς, η πόλη και το χωριό, ελεύθερος 

χρόνος, πολιτισμός, αθλητισμός, τουρισμός, μαζικά μέσα ενημέρωσης, διακοπές, παράδοση, 

παιχνίδι κτλ. 

 

 Δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής 

 σύστημα γραφής της ελληνικής, αντιστοιχία μεταξύ ήχων και γραμμάτων, 

μορφοποίηση κειμένων (μικρά και κεφαλαία γράμματα, υπογράμμιση κτλ.) 

 μηχανική και εμφατική ανάγνωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κατανόηση 

κειμένων, αξιοποίηση στρατηγικών ανάγνωσης, π.χ. πρόβλεψη, εξαγωγή 

συμπερασμάτων, αναζήτηση λέξεων-κλειδιών κτλ. 

 διιαφοροποίηση  προφορικού και γραπτού λόγου 

 αναγνώριση, σύγκριση και παραγωγή διαφορετικών κειμενικών ειδών και 

τύπων κειμένων 

 

 Δεξιότητες Κατανόησης και Επεξεργασίας Γλωσσικών Δομών 

 αναγνώριση και παραγωγή των φθόγγων/φωνημάτων της ελληνικής, τονισμός και 

επιτονισμός, φωνητική και γραφηματική αναπαράσταση της ελληνικής 

 κατανόηση και παραγωγή γραμματικών δομών: μέρη του λόγου και κλίση τους, χρήση 

των άρθρων, όψη ρημάτων, χρόνοι ρημάτων, συμφωνία των όρων, πτώσεις, γραμματικό 

γένος, πρόσωπα, αριθμός, ονοματικές και προτασιακές δομές, διαδικασίες κατασκευής 

λέξεων (παραγωγή, σύνθεση), ορθογραφία και στίξη 

 δομή της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με εκείνη της μητρικής τους γλώσσας 

 κατανόηση και επεξεργασία του επιστημονικού λόγου των γνωστικών αντικειμένων 

(ακαδημαϊκές δεξιότητες) 

 

 Δεξιότητες Προφορικής και Γραπτής Επικοινωνίας 

 στρατηγικές προφορικής επικοινωνίας, π.χ. έναρξη, διατήρηση και ολοκλήρωση μιας 

συνομιλίας, έκφραση απόψεων, συνυπολογισμός του ακροατή 

 πολιτισμικά καθορισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις, π.χ. χαιρετισμοί, 
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παρουσίαση/περιγραφή, ευχαριστίες, ευχές κτλ. 

 αντιστάθμιση των ελλιπών γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών, 

π.χ. περίφραση, αξιοποίηση σχετιζόμενης έννοιας, παραγλωσσικά στοιχεία κτλ. 

 παρουσίαση και αιτιολόγηση απόψεων, αναγκών, συναισθημάτων και γνώσεων 

 ανάπτυξη επιχειρηματολογίας 

 

 Δεξιότητες Αναζήτησης Πληροφοριών και Μελέτης 

 αξιοποίηση της βιβλιοθήκης, των νέων τεχνολογιών, των μαζικών μέσων ενημέρωσης 

και των πολυτροπικών κειμένων 

 ανεύρεση πληροφοριών σε διαφορετικές πηγές γνώσης 

 χρήση/αξιοποίηση μονόγλωσσων, εικονογραφημένων και δίγλωσσων λεξικών 

                                                                  (Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, p.p. 2014) 

 

Α4.2 Στη  Διάγνωση του Επιπέδου των Μαθητών 

 Ορίζονται αρχικά τα επίπεδα γλωσσομάθειας. Έπειτα για να εντοπιστεί το επίπεδο 

γλωσσομάθειας στο οποίο ανήκουν οι μαθητές ώστε να ενταχθούν ανάλογα στο τμήμα 

φοίτησης είναι απαραίτητες δοκιμασίες αξιολόγησης, Με τις οποίες γίνεται σύγκριση της 

γλωσσικής επίδοσης των μαθητών στην ελληνική γλώσσα. 

 

Α4.3 Στα Κοινά Επίπεδα Αναφοράς στη Γλωσσική Επάρκεια 

Η καθιέρωση των επιπέδων επάρκεια, είναι κατά κάποιο τρόπο αυθαίρετη σε κάθε τομέα 

γνώσεων ή δεξιοτήτων. Όμως είναι πολύ χρήσιμο να αναφερόμαστε και να προσδιορίζουμε 

μια κλίμακα  καθορισμένων επιπέδων για πρακτικούς σκοπούς και για λόγους σχεδιασμού 

των προγραμμάτων σπουδών, των εξετάσεων πιστοποίησης κτλ. 

  Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, 

διδασκαλία, αξιολόγηση, τα επίπεδα ελληνομάθειας είναι τα εξής:  

 Επίπεδο Α1-Στοιχειώδης Γνώση 

  Επίπεδο Α2- Βασική Γνώση 

 Επίπεδο Β1-Μέτρια Γνώση  

 Επίπεδο Β2- Καλή Γνώση 

 Επίπεδο Γ1- Πολύ καλή Γνώση 
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 Επίπεδο Γ2- Άριστη Γνώση 

 

 Γενικοί  Εκπαιδευτικοί  Στόχοι για κάθε Επίπεδο 

Επίπεδο Α1 - Στοιχειώδεις  Γνώση 

 Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα, ο υποψήφιος στο 

επίπεδο αυτό, πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας απλές γλωσσικές 

δομές, να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και 

πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Πρέπει 

επιπλέον, να είναι ικανός να  συστηθεί και να συστήσει άλλους και να μπορεί να ρωτήσει και 

να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που 

γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την 

προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να 

βοηθήσει. 

Οι γλωσσικές ανάγκες των υποψηφίων αυτής της ηλικίας θεματολογικά, έχουν σχέση με το 

ίδιο το παιδί, το σπίτι, την οικογένεια, το σχολείο, τους φίλους, τη γειτονιά, τους χώρους και 

τους τρόπους ψυχαγωγίας του κτλ. Πρέπει να μπορεί να ανταλλάσει πληροφορίες για τον 

εαυτό του και τους φίλους του και να ανταποκρίνεται σε καθημερινές συναλλαγές. Πρέπει να 

μπορεί να καταλαβαίνει σύντομες ανακοινώσεις, να ακολουθεί οδηγίες γονιών, δασκάλου 

κτλ. Στο επίπεδο αυτό, γλωσσικά ο υποψήφιος διαθέτει περιορισμένα μέσα για να 

αντιμετωπίζει τις στοιχειώδης απαιτήσεις της καθημερινότητας. Έχει δηλαδή ένα 

περιορισμένο ρεπερτόριο ολοφράσεων  και την ικανότητα να κατανοεί και να παράγει απλά 

και σύντομα κείμενα. 

 

Επίπεδο Α2 –Βασική Γνώση 

Στο επίπεδο αυτό ο υποψήφιος, έπειτα από μελέτη του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

αναφοράς για τη γλώσσα, πρέπει να έχει κατακτήσει μια βασική επικοινωνιακή ικανότητα 

που να του επιτρέπει να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στον προφορικό και στον γραπτό 

λόγο σε τυπικό ή φιλικό ύφος και να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και 

καταστάσεις επικοινωνίας. Πρέπει να μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που 

χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. 

πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). 

Επιπλέον, πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που 
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απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και 

για θέματα ρουτίνας, να  μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του 

άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.  Πρέπει να είναι σε θέση να 

κατανοεί συχνές εκφράσεις και προτάσεις που συνδέονται με πληροφορίες προσωπικές, 

οικογενειακές κλπ. Πρέπει να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας βασικές γλωσσικές δεξιότητες 

σε θέματα που αφορούν ανταλλαγή πληροφοριών σε οικεία θέματα, ρουτίνας ή άμεσης 

ανάγκης και αφορούν καθημερινές καταστάσεις-συνθήκες. 

 

Επίπεδο Β1 - Μέτρια  Γνώση 

 Σε αυτό το επίπεδο ο χρήστης είναι ανεξάρτητος Ο υποψήφιος ασκείται στο να έχει την 

ικανότητα να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε καθημερινές συναλλαγές, όπου η χρήση της 

γλώσσας είναι σταθερή, προβλέψιμη και επαναλαμβανόμενη. Κατά τις συναλλαγές οι 

ομιλητές δημιουργούν και διατηρούν κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές. Σε καταστάσεις 

έμμεσης επικοινωνίας οι υποψήφιοι πρέπει να κατανοούν την ουσία και ορισμένες 

λεπτομέρειες ενός προφορικού ή γραπτού κειμένου. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ακόμη 

τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες, γλωσσικές και μη γλωσσικές, να είναι εξοικειωμένος ως 

ένα βαθμό με χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού και κυρίως της καθημερινής ζωής, 

τις συνθήκες διαβίωσης, την κοινωνική ζωή, αξίες και νοοτροπίες.  Ο χρήστης σε αυτό το 

επίπεδο μππορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και 

χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται 

τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Επιπλέον, μπορεί να χειριστεί 

καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου 

ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή 

που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες 

και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά 

του. 

 

Επίπεδο Β2 - Καλή  Γνώση 

Ο υποψήφιος πρέπει να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα με ευχέρεια και αυθορμητισμό, 

ώστε η επικοινωνία του να γίνεται χωρίς πίεση και δυσκολία.  Είναι πλέον ένας ανεξάρτητος 

ομιλητής με ευχέρεια λόγου. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τις κύριες ιδέες πάνω σε 

συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα, να χειρίζεται τεχνικά θέματα της ειδίκευσης του και 

να παράγει λόγο με σαφήνεια και λεπτομέρεια σε ευρύ πεδίο θεμάτων και να εξηγεί μια 
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άποψη παρουσιάζοντας πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επιλογών. Επίσης, να 

χειρίζεται καταστάσεις καθημερινών συναλλαγών, όταν αυτές παρουσιάζουν πρόβλημα ή 

παίρνουν μια αναπάντεχη τροπή, επιπλέον, να είναι σε θέση να συμπεριφέρεται κατάλληλα 

σύμφωνα με τις κοινωνικές συνθήκες, γλωσσικές και μη. Πρέπει να είναι εξοικειωμένος με 

χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, να έχει επίγνωση των πολιτιστικών 

διαφορών καθώς και των παρεξηγήσεων που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν από αυτές. 

 

Επίπεδο Γ1 – Πολύ Καλή  Γνώση 

Ο υποψήφιος σε αυτό το επίπεδο είναι ένας ικανός ομιλητής, ο οποίος μπορεί να 

ανταπεξέλθει σε πολλές, αν όχι όλες τις περιστάσεις επικοινωνίας.  Σε αυτό το επίπεδο θα 

πρέπει να έχει αναπτύξει τις κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες ώστε να μπορεί να εμπλακεί 

σε συζητήσεις είτε ως προσωρινός κάτοικος της Ελλάδας, της Κύπρου και σε περιοχές όπου 

ως γλώσσα επικοινωνίας επικρατεί η Ελληνική, είτε ως επισκέπτης σε αυτές είτε ακόμη αν 

χρειαστεί να χρησιμοποιήσει την Ελληνική σε συζητήσεις στην δική του χώρα. Σύμφωνα, με 

τις γλωσσικές ικανότητες που έχει ήδη αποκτήσει, ο υποψήφιος, είναι σε θέση να εμπλακεί 

σε γλωσσικές καταστάσεις  τόσο από την καθημερινή ζωή αλλά κυρίως από την προσωπική, 

άμεση επικοινωνία με σκοπό την δημιουργία και διατήρησης κοινωνικών σχέσεων αλλά και 

την διεκπεραίωση ποικίλων υποθέσεων σε διάφορους τομείς δημόσιας ζωής. 

Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα πρέπει να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα κειμένων 

προφορικού και γραπτού λόγου έχοντας στην αντίληψη του τις έμμεσες πληροφορίες που 

υπάρχουν σε αυτά. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζεται τα επιχειρήματα 

που υπάρχουν στο εκάστοτε κείμενο, τροποποιώντας τα και εμπλουτίζοντας τα με ποικίλα 

επιχειρήματα. Είναι αναγκαίο, επιπρόσθετα, να μπορεί να εκφραστεί σε συζητήσεις με 

αυθορμητισμό, χωρίς να χρειάζεται χρόνο επεξεργασίας της σκέψης για την εύρεση της 

κατάλληλης χρήσης λέξεων. 

Εν κατακλείδι, στο επίπεδο αυτό, ο υποψήφιος θα πρέπει να χειρίζεται την Ελληνική  

γλώσσα σε απλά και σύνθετα θέματα με ευελιξία και αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας 

συνδετικούς και συνεκτικούς γλωσσικούς μηχανισμούς που θα βασίζονται σε δομή με 

σαφήνεια  και λεπτομέρεια προερχόμενη από την κεκτημένη αυτοπεποίθηση του γνώστη της 

Ελληνικής. Έτσι, θα μπορεί να επικοινωνήσει σε κοινωνικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό 

πλαίσιο. 

Επίπεδο Γ2 – Άριστη  Γνώση 

Ο υποψήφιος στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε 
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επικοινωνιακό περιβάλλον ακόμη και αν το εκάστοτε προφορικό ή γραπτό κείμενο δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις της κοινής γλώσσας είτε γιατί γίνεται χρήση διαλέκτων και 

ιδιωματισμών είτε λόγου θορύβου και αλλοίωσης ήχου και γραφικού χαρακτήρα. Επομένως, 

θα πρέπει αν αντιλαμβάνεται και να κατανοεί με ευκολία, αξιοπιστία και ακρίβεια όλα όσα 

ακούει και διαβάζει συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της καθομιλουμένης, αστείων και 

πολιτισμικών αναφορών. Επίσης, θα πρέπει να κάνει περιλήψεις και περιγραφές καθώς  και 

να συνθέτει συνεκτικές παρουσιάσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να  χρησιμοποιεί λέξεις που 

βρίσκονται ανάμεσα σε λεπτά σημασιολογικά όρια, μέσα σε σύνθετες και απαιτητικές 

περιστάσεις. 

 

Α4.4 Στην Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριων είναι μια δυναμική και αθροιστική διαδικασία. Η πρόοδος 

που έχει ένας μαθητής/τρια φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από την επικοινωνιακή του ικανότητα. 

Μάλιστα η διαμορφωτική αξιολόγηση στα μέσα της χρονιάς προσφέρει έναν ικανό δείκτη 

για να δούμε την βελτίωση της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας του μαθητή/τριας 

σε σχέση με το αρχικό διαγνωστικό τεστ. 

 

Α5. Από το ΚΕΠΑ στο ΠΣ ελληνομάθεια 

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης και το ΠΣ 

της ελληνομάθειας από το 2010 με ΦΕΚ ταυτίζουν τα  επίπεδα τους και  αντιστοιχίζονται 

πλήρως. Το Νοέμβριο του 1998 (ΠM 363/98) θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας το πιστοποιητικό ελληνομάθειας που ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα διδασκόντων 

και διδασκομένων την ελληνική ως ξένη/ δεύτερη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για έναν 

κρατικό τίτλο ελληνομάθειας σε διάφορα επίπεδα. Ως επίσημος φορέας διοργάνωσης των 

σχετικών εξετάσεων ορίστηκε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ). www.sae.gr 

Στην εργασία μας, από εδώ και στο εξής θα αναφερόμαστε για τους παραπάνω λόγους σε ό,τι 

αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής ως ξένης, στο ΠΣ της ελληνομάθειας.  

 

 

 

 

 

http://www.sae.gr/
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Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ 

Β1. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)  

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)  περιλαμβάνει τα ΑΠΣ 

όλων των γνωστικών  αντικειμένων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικό – Γυμνάσιο), 

δημοσιεύτηκε στα ΦΕΚ 303,304/13-3-2003. Τα Αναλυτικά Προγράμματα περιλαμβάνουν τις 

γενικές αρχές και τη φιλοσοφία της διδασκαλίας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. 

 

Tο ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ της Περιόδου 2001-2003 

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στ. Αλαχιώτης,  την περίοδο  του 2001 έως  το 

2003, επιχείρησε διορθωτικές παρεμβάσεις που αφορούσαν κυρίως το χώρο της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τη διαμόρφωση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 

Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΑΠΣ) καθώς και την προώθηση της ‘Ευέλικτης Ζώνης’ στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Εισαγωγή του Γενικού Μέρους του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) & των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΑΠΣ) της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, επισημαίνεται ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα πρέπει να λάβει υπόψη τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και τον κοινό μελλοντικό σκοπό της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης ο οποίος «αποτελεί κοινή 

επιδίωξη για την ανάπτυξη της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής των επί μέρους ευρωπαϊκών 

χωρών (…)  Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, πρέπει να ενταχθεί και το δικό μας εκπαιδευτικό 

σύστημα με τις κατάλληλες προσαρμογές, που θα το καταστήσουν περισσότερο ποιοτικό, 

περισσότερο δυναμικό, περισσότερο αποτελεσματικό» ( ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2000 : 6). 

 

Β2. Θεώρηση της Γλώσσας  

Η γλώσσα θεωρείται ως ένα σύστημα επικοινωνίας µε βάση τον αρθρωμένο λόγο και 

αντιμετωπίζεται στη φυσική της πολυπλοκότητα.  

 

Β3. Επιστημολογικό και Θεσµικό Πεδίο 

Η πολυεπιστηµονική θεώρηση της γλώσσας, έτσι όπως πραγµατώνεται στο  Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, τα επίπεδα και το εύρος των στόχων της, καθώς και η ποικιλία των διαδικασιών 

της αντανακλούν, άμεσα ή έμμεσα, αντίστοιχο φάσµα επιστηµονικών κλάδων, µε επίκεντρο 

τη Γλωσσολογία. Πιο συγκεκριμένα, το θεωρητικό πλαίσιο του Προγράμματος αναφέρεται 

τόσο σε διάφορους ειδικούς τομείς της Γλωσσολογίας (κυρίως: Ανάλυση του Λόγου, 

Πραγµατολογία, Θεωρία των γλωσσικών πράξεων, Συστηµική Λειτουργική Γλωσσολογία, 
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αλλά και Παραδοσιακή και ∆οµολειτουργική Γραμματική, Γενετική - Μετασχηµατιστική 

Γραµµατική, Φωνητική-Φωνολογία, Μορφολογία, Σημασιολογία, ∆ιαλεκτολογία), όσο και 

στις συναφείς επιστημονικές περιοχές (κυρίως: Αναλυτική Φιλοσοφία, Κυβερνητική, 

Επιστήµη της Επικοινωνίας, Γλωσσική Ανθρωπολογία, Εθνογραφία της Επικοινωνίας, 

Εθνογλωσσολογία, Ψυχογλωσσολογία, Κοινωνιογλωσσολογία, Κειµενολογία, 

Αφηγηµατολογία, Υφολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Θεωρία της Πρόσληψης).  Τέλος, το 

Πρόγραµµα έλαβε υπόψη πορίσµατα των επιστημονικών κλάδων που σχετίζονται µε τη 

διδακτική και γενικά τη διαχείριση της σχολικής ζωής (κυρίως: Κοινωνιολογία του Σχολείου, 

Παιδαγωγική Ψυχολογία, Παιδαγωγική του «λάθους», Ειδική Αγωγή, Θεωρία των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών), υπό τη συνθετική θεώρηση του κλάδου της σύγχρονης ∆ιδακτικής 

της Γλώσσας.  

Κατά τη διαμόρφωση της τελικής του φυσιογνωμίας στο πλαίσιο του κλάδου του Γλωσσικού 

Σχεδιασµού, το Πρόγραμμα του ∆ημοτικού αξιοποίησε κατά περίπτωση τα πιο πάνω, σε 

συνδυασµό µε τους στρατηγικούς στόχους της Πολιτείας, λαμβάνοντας υπόψη τις δυναμικές 

τις οποίες καθορίζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα της εποχής (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2000 : 8). 

Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι, του γλωσσικού μαθήματος κάθε τάξης-επιπέδου, παρατίθενται 

και συγκρίνονται στους πίνακες (βλ Παράρτημα  ) 

 

 

Γ. Αναλυτικό Πρόγραμμα για την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη 

-Πρόγραμμα Σπουδών  Παιδεία Ομογενών- 

 

Γ1. Αναλυτικά Προγράμματα vs. Προγράμματα Σπουδών 

Το πυρηνικό στοιχείο των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Πυρηνικό στοιχείο των αναλυτικών προγραμμάτων είναι το γνωστικό (σχολικό) αντικείμενο. 

Αντίθετα στα προγράμματα σπουδών πυρηνικό στοιχείο είναι ο μαθητής. Στην περίπτωση 

του προγράμματος Παιδεία Ομογενών χρησιμοποιήθηκε ο όρος «Πρόγραμμα Σπουδών» αντί 

ο όρος «Αναλυτικό Πρόγραμμα» διότι κινείται στη λογική του “curriculum” και σε ορισμένες 

περιπτώσεις αγγίζε98ι τη λογική του “syllabus” και αυτού που αποκαλείται “teacher-poof-

curriculum”. Δηλαδή ένα εξειδικευμένο πακέτο διδακτικού υλικού που δημιουργήθηκε 

σύμφωνα με επακριβώς προδιαγεγραμμένους στόχους και περιεχόμενα, έτσι ώστε να είναι 

άμεσα και επακριβώς ελέγξιμη  η αποτελεσματικότητά του. (Παιδεία Ομογενών 2001:9) 
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Συγκρίνοντας τις δύο περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι στην ελλαδική παιδεία καταρτίζονται 

τόσα Αναλυτικά Προγράμματα όσα είναι τα διδακτικά αντικείμενα, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση στο Πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών τα Προγράμματα Σπουδών 

προσανατολίζονται στις ομάδες-στόχους. Στην πρώτη περίπτωση κυριαρχεί η 

«υλικοκεντρική» δομή ενώ στη δεύτερη η μαθητοκεντρική. Στα Εθνικά  Αναλυτικά 

Προγράμματα  απώτερο στόχο έχουν την πολιτισμική ομογενοποίηση και την εθνική 

ομοιογένεια. Όμως μια τέτοια προσέγγιση εθνοκεντρική στη διασπορά οδηγεί σε αδιέξοδα 

γιατί προκύπτουν ζητήματα νομιμοποίησης. Τα Αναλυτικά Προγράμματα στοχεύουν στη 

διαμόρφωση μιας ταυτότητας που συνάδει με την ιδεολογία, τη δομή και την αποστολή του 

εθνικού κράτους που τα υλοποιεί ώστε να συμβάλουν στη διασφάλιση της εθνικής συνοχής. 

Η ταυτότητα αυτή είναι γνωστή ως «εθνική ταυτότητα». Η ομοιογένεια αποτελεί αφετηρία 

και στόχο της εθνικής εκπαίδευσης, τα χαρακτηριστικά αυτά, τα αποκαλούμε «εθνικό 

παιδαγωγικό παράδειγμα». Η παιδαγωγική που λειτουργεί στην λογική αυτή, δεν αναφέρεται 

στον όρο ετερότητα ή στον όρο «εθνοπολιτισμική ετερογένεια». Τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά μετά το 1996 αποκτούν μια κινητικότητα ως προς τη διαχείριση της 

«διαφοράς» με τη χρηματοδότηση τριών μεγάλων προγραμμάτων:   

α) Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων 

β) Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 

γ) Εκπαίδευση Αλλοδαπών 

δ) Παιδεία Ομογενών (Μ. Δαμανάκης 2007:202) 

 

Γ2. Επανεξέταση της Σχέσης Κέντρου - Διασποράς 

Από το «πολιτισμικό ελάχιστο» και το «διασπορικό έλλειμμα ενημέρωσης» στον 

«πολιτισμικό αλληλεμπλουτισμό». Μεταξύ των πολλαπλών εκφάνσεων της ελληνικότητας 

το ελάχιστο κοινό συνδετικό στοιχείο μεταξύ τους είναι το πολιτισμικό ελάχιστο, ο 

αυτοπροσδιορισμός που στηρίζεται σε αυτό και η συνακόλουθη συμβολική εθνοτικότητα. 

Επομένως, για να διευρυνθεί η κοινή βάση των πολλαπλών ελληνικών ταυτοτήτων πρέπει να 

εμπλουτιστεί το πολιτισμικό ελάχιστο με σύγχρονα πραγματολογικά στοιχεία και προπάντων 

με γλώσσα. Το πολιτισμικό ελάχιστο ισοδυναμεί με πολιτισμικό έλλειμμα των ομογενών το 

οποίο πρέπει να εμπλουτιστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της ενδοελληνικής 

διαπολιτισμικότητας. Επίσης, στην Ελλάδα οι έλληνες που ζουν στην ενδοχώρα έχουν ένα 

«γνωστικό έλλειμμα» σχετικά με τους ομογενείς, υπάρχει δηλαδή ένα «διασπορικό έλλειμμα 

ενημέρωσης». Μια αντιστάθμιση όμως και προς τις δύο κατευθύνσεις ισοδυναμεί  με 

αλληλοεμπλουτισμό. Πολιτισμικός αλληλεμπλουτισμός σημαίνει ότι  όπως εμπλουτίζονται οι 
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Έλληνες της διασποράς με ιστορικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και γλωσσικά στοιχεία που 

αντλούνται από την Ελλάδα έτσι μπορούν να εμπλουτιστούν και οι Έλληνες που ζουν στην 

πατρίδα από τα αντίστοιχα στοιχεία που αντλούνται από τη διασπορά.  

Η σύγχρονη Ελληνική  οικουμενική παιδεία,  με αφετηρία: 

i. τις πολλαπλές ελληνικές ταυτότητες 

ii. το διαμορφούμενο παγκόσμιο οικονομικό πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον 

Μέσω της διαδικασίας : 

i. Της ενδοελληνικής πολιτισμικής συνάντησης  

ii. Της αλληλεπίδρασης και του αλληλοεμπλουτισμού 

Να συμβάλλει : 

α) στη διαμόρφωση εμπλουτισμένων και με διευρυμένη ελληνική βάση ελληνικών 

ταυτοτήτων  

β) στον προσδιορισμό του ρόλου των απανταχού Ελλήνων στο διαμορφούμενο νέο 

παγκόσμιο οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον  

γ) στην ανάπτυξη και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και μέσω αυτής του ελληνικού 

πολιτισμού σε υπερεθνικό περιβάλλον 

 

Η ενδοελληνική διαπολιτισμικότητα είναι μια δυναμική διαδικασία και μια συνεχής σχέση 

μεταξύ των Ελλήνων της διασποράς και του μητροπολιτικού κέντρου, δηλαδή την Ελλάδα. 

Οι απανταχού Έλληνες αποτελούν μια παγκόσμια κοινότητα. Ο ελληνισμός ήταν πάντα 

παγκοσμιοποιημένος αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό ξεχάστηκε μετά από κάποια ιστορικά 

γεγονότα. Τελευταία βγήκε στη διαφάνεια και ο ιστορικός ελληνισμός της διασποράς που 

ήταν παραμελημένος. Ο απόδημος ελληνισμός έχει την ανάγκη μιας πολιτιστικής 

υποστήριξης. Το ζητούμενο είναι μια νέα οικουμενικότητα, η οποία φαίνεται να περνά μέσα 

από τη διαδικασία της ενδοελληνικής συνάντησης αλληλεπίδρασης και αλληλεμπλουτισμού. 

(Δαμανάκης, 2007: 489) 

 

Γ3. Δημιουργία του ΠΣ Παιδεία Ομογενών – Προσέγγιση 

Στο πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών εφαρμόστηκε μια νέα προσέγγιση, η «παράλληλη» και 

όχι η κλασική «διαδοχική» προσέγγιση, για τους εξής λόγους: 

 Λειτούργησε ως πιλοτικό 

 Οι επιστημονικοί συνεργάτες λειτούργησαν όχι μόνο ως συντάκτες του Π.Σ. αλλά και ως 

παραγωγοί του διδακτικού υλικού και σύμβουλοι των ομάδων παραγωγής του 



- 52 - 

εκπαιδευτικού υλικού. Επομένως, η σύζευξη του Π.Σ. με την παραγωγή εκπαιδευτικού 

υλικού γίνονταν άμεσα. 

 Δεν υπήρχε επαρκής πρωταρχική γνώση διότι για πρώτη φορά επιχειρήθηκε η σύνταξη 

Π.Σ. για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά. 

 

Γ4. Παιδαγωγική και Κοινωνικοπολιτική Σκοποθεσία 

 Σκοπός της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν 

όλες τις δυνατότητές τους και να αποκτήσουν μια ταυτότητα που να συνάδει με τις 

διαπολιτισμικές - διγλωσσικές συνθήκες κοινωνικοποίησής του (Παιδεία Ομογενών2004:55). 

Από την άλλη μεριά στο πλαίσιο της κοινωνικο-πολιτικής σκοποθεσίας, η ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση στοχεύει στην αποσαφήνιση και την οικοδόμηση των σχέσεων της κοινότητας 

της διασποράς. με τη χώρα προέλευσης(Ελλάδα)  και με τη χώρα διαμονής στο πλαίσιο του 

παγκόσμιου γίγνεσθαι. 

Το γεγονός ότι έχουμε διπλή σκοποθεσία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης μας αποδίδεται  

και στη σκοποθεσία των δύο γνωστικών αντικειμένων «Γλώσσα» και «Στοιχεία Ιστορίας 

Πολιτισμού». 

Η Παρούσα εργασία εξειδικεύεται μόνο με το γνωστικό αντικείμενο της «Γλώσσας» όπου η 

σκοποθεσία διαμορφώνεται και προσφέρεται ως εξής: 

 

Γ4.1 Στο συμβολικό επίπεδο 

i. ως πολιτισμικό αγαθό και ως φορέας πολιτισμικών στοιχείων και νοημάτων 

ii. ως εμπλουτιστικό και συνθετικό στοιχείο της εθνοπολιτισμικής τους ταυτότητας 

 

Γ4.2 Στο γνωστικό επίπεδο 

ως μέσο επικοινωνίας και μάθησης και ως γλωσσικό σύστημα (δομή, λεξιλόγιο, χρήση).. 

 

Γ5. Οι Μαθητές 

ΟΙ μαθητές, των διαφόρων μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με βάση τα 

κριτήρια της  εθνοτικής προέλευσης και της γλώσσας τους διακρίνονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

Α. Ομοεθνείς ελληνόγλωσσοι 

Β. Ομοεθνείς χωρίς γνώση της ελληνικής 



- 53 - 

Γ.  Αλλοεθνής αλλόγλωσσοι  

Ένας προβληματισμός ο οποίος τίθεται σε όποιον με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη 

Διασπορά, είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα οριοθετηθούν οι ομάδες στόχοι και θα 

οργανωθούν τα προγράμματα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Γ6. Κριτήρια για την Οριοθέτηση των Ομάδων-Στόχων 

Τα κριτήρια στο πρόγραμμα παιδεία ομογενών της οριοθέτησης των ομάδων-στόχων  είναι 

τα εξής : 

 

Γ6.1 Εθνοτικό 

Σε αυτό το κριτήριο, οι όροι που χρησιμοποιούνται για την εθνοτική οριοθέτηση των 

μαθητών είναι οι εξής:  

-ελληνικής καταγωγής-μη ελληνικής καταγωγής  

-ομογενής-αλλογενής 

-ομοεθνής-αλλοεθνής και  

-Έλληνας-ξένος  

Όταν, λοιπόν, χρησιμοποιείται το εθνοτικό κριτήριο και ο όρος ομογενής, περιορίζεται στην 

πολιτισμική του διάσταση και οι όροι ομογενής-ομοεθνής χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι. 

 

Γ6.2 Θεσμικό   

Στο θεσμικό κριτήριο, οι συνηθέστερες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό 

είναι οι εξής : 

 Τα «αμιγή» ελληνικά σχολεία: 

 Τα σχολεία αυτά λειτουργούν βασιζόμενα στα ελλαδικά αναλυτικά προγράμματα και το 

αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Εκεί φοιτούν Έλληνες μαθητές με υψηλό βαθμό 

ελληνομάθειας  και προσανατολισμό παλιννόστησης.  

 Ημερήσια σχολεία: 

Το πρόγραμμα τους κατά κάποιο βαθμό είναι δίγλωσσο  

 Τα τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής: 

Στα σχολεία αυτά, στο « κανονικό» πρόγραμμα προσφέρονται και τα ελληνικά σε κάθε 

ενδιαφερόμενο  

 Τα απογευματινά ή Σαββατιανά τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής:  

Σε αυτά τα τμήματα φοιτά η πλειοψηφία των μαθητών της ελληνικής καταγωγής. Εδώ 
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κυριαρχεί ετερογένεια όχι μόνο ως προς τις γλωσσικές και κοινωνικοπολιτισμικές 

προϋποθέσεις αλλά και ως προς την ηλικία των μαθητών εντός του ιδίου τμήματος. 

 

Γ6.3 Γεωγραφικό  

Όσον αφορά το κριτήριο αυτό, έχει προταθεί κατά καιρούς από επιστήμονες και πολιτικά 

πρόσωπα, ότι θα ήταν σκόπιμο να παραχθεί διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό για κάθε χώρα ή 

για κάθε μεγάλο γεωγραφικό διαμέρισμα. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα παιδεία 

ομογενών δείχνει σεβασμό στην ετερότητα κάθε διασποράς και καλλιεργεί συγχρόνως τα 

κοινά στοιχεία των ατόμων αυτών με την πατρίδα τους. Έτσι υπάρχει αλληλεπίδραση και 

αλληλοεμπλουτισμός των πολλών ελληνικών ταυτοτήτων και των πολλών εκφάνσεων της 

ελληνικότητας. 

 

Γ6.4 Ηλικιακό  

Για να οριστεί η ομάδα στόχος πρέπει να ληφθεί σοβαρά το κριτήριο της και το στάδιο 

εξέλιξης των μαθητών. Το κριτήριο αυτό αποτελεί ισχυρό θεμέλιο για τη δημιουργία των 

αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών της ομογένειας. 

 

Γ6.5 Κοινωνιοκοπολιτισμικό 

Το οικογενειακό περιβάλλον και οι περιβαλλοντικές συνθήκες διαβίωσης του ατόμου 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις κοινωνικοπολιτισμικές και γλωσσικές θέσεις 

τους. Άρα τα τρία κριτήρια κοινωνικοπολιτισμικό, εθνοτικό και γεωγραφικό 

επικαλύπτονται. Όμως πέρα όμως από την οικογένεια, η ταυτότητα του ατόμου 

διαμορφώνεται και μέσα από την ενεργή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του και μέσα από 

την εσωτερίκευση στοιχείων αυτού του περιβάλλοντος. Το άτομο εσωτερικεύει τον κόσμο 

και δημιουργεί στο υποσυνείδητό του τις αντικειμενικές συνθήκες κοινωνικοποίησης. Έτσι 

αυτές ενυπάρχουν και εκφράζονται από αυτό ως εθνοπολιτισμική συνείδηση, κοινωνική 

συνείδηση, στάσεις, γνώσεις, προσδοκίες, προσανατολισμοί και δεξιότητες. 

 

Γ6.6 Παιδαγωγικό   

Με αφετηρία το άτομο οργανώνεται και η παιδαγωγική προσέγγιση και οριοθέτηση του 

μαθητή, ως προς το κριτήριο αυτό. Λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοπολιτισμικές, 

γλωσσικές και μαθησιακές ικανότητές τους, οι ανάγκες και οι προσδοκίες του και αναλόγως 

γίνεται η κατάλληλη τροφοδότηση και ο απαραίτητος εμπλουτισμός με ελληνογενή 
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πολιτισμικά στοιχεία και γλωσσικές δεξιότητες.  

 

Γ7. Ομάδες Στόχοι 

Οι τρεις ομάδες μαθητών που προαναφέρθηκαν (Α. Ομοεθνείς ελληνόγλωσσοι 

Β. Ομοεθνείς χωρίς γνώση της ελληνικής και Γ.  Αλλοεθνής αλλόγλωσσοι) οριοθετούνται με 

βάση το ηλικιακό και το θεσμικό κριτήριο στις εξής τέσσερις ομάδες στόχους:  

1. Ομοεθνείς μαθητές της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με έστω 

περιορισμένη επάρκεια στην ελληνική. 

2. Ομοεθνείς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περιορισμένη επικοινωνιακή 

επάρκεια στην ελληνική.  

3. Ομοεθνείς μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς καθόλου γλωσσικές και με 

ελάχιστες ή «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις. 

4. Αλλοεθνείς-αλλόγλωσσοι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που μαθαίνουν την ελληνική. 

Οι ομάδες 3 και 4 από παιδαγωγικής και διδακτικής άποψης, δεν διαφοροποιούνται. Έτσι, η 

ελληνική τους προσφέρεται ως ξένη. 

Μάλιστα καταγράφηκαν και  καταρτίστηκαν τρία Προγράμματα Σπουδών για τη Γλώσσα και 

ένα Πρόγραμμα Σπουδών για τα Στοιχεία Ιστορίας και Πολιτισμού καθώς και τέσσερις 

σειρές(πακέτα) εκπαιδευτικού υλικού για να αντιμετωπιστούν μεθοδολογικά οι ομάδες 3 και 

4 ως μια ομάδα-στόχο. Έτσι έχουμε :  

1) Τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

2) Τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

3) Τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

4) Τη διδασκαλία στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Αναλυτικότερη αναφορά στα Προγράμματα Σπουδών παραθέτονται στο δεύτερο μέρος της 

εργασίας μας. 
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ΜΕΡΟΣ 2
ο
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

Αντιστοίχιση -Ομοιότητες και Διαφορές των τριών ΑΠΣ 

ΗΛΙΚΙΕΣ:  6-8 ετών 

Στις τάξεις  της Προδημοτικής έως και τη Δευτέρα (Β΄) τάξη δημοτικού που αφορά στις 

ηλικίες των 6-8 ετών, το ΑΠΣ του Δημοτικού Σχολείου των Α΄ και Β΄ τάξεων, αντιστοιχεί με 

το ΠΣ Παιδεία Ομογενών. Όμως σε αυτές τις ηλικίες στο ΠΣ Ελληνομάθεια, δεν υφίσταται 

επίπεδο για αντιστοίχιση γιατί σε ότι αφορά το πιστοποιητικό ελληνομάθειας οποιουδήποτε 

επιπέδου, προαπαιτείται ένας ορισμένος βαθμός ωριμότητας και για τον λόγο αυτό, μπορούν 

να διαγωνιστούν μόνο μαθητές άνω των δώδεκα ετών.  

Μεταξύ των δύο προγραμμάτων και στο επίπεδο αυτό διαπιστώνουμε ότι: 

Ο σκοπός του ΑΠΣ του Δημοτικού σε αυτό το επίπεδο αναφέρεται στην κατάκτηση από το 

μαθητή της οργάνωσης των απλών δομών και του απλού λεξιλογίου. Ενώ από την άλλη 

μεριά το ΠΣ Παιδεία Ομογενών δεν αναφέρεται στην οργάνωση των δομών του λόγου 

πράγμα που είναι φυσικό όταν απευθυνόμαστε σε μαθητές δίγλωσσους. Αναφέρεται μόνο, 

στο προ-αναγνωστικό στάδιο στον αλφαβητισμό και στη βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

της παραγωγής του προφορικού και γραπτού λόγου.  

Το ΑΠΣ του Δημοτικού έχει ως στόχο την απόκτηση τόσο ακουστικής όσο  και απαντητικής 

ετοιμότητας από το μαθητή. Πρέπει να μάθει να χειρίζεται τις διαφορές μορφές του 

προφορικού λογού, να αφηγείται πραγματικά η φανταστικά γεγονότα, και να κάνει σωστή 

χρήση των γραμματικών τύπων. Όλα αυτά θεωρούνται φυσικά για ένα άτομο που μεγαλώνει 

σε ένα περιβάλλον με ακούσματα της γλώσσας.  Το  Π.Σ. Παιδεία Ομογενών, έχει ως σκοπό 

οι μαθητές να εξοικειωθούν με παιγνιώδη τρόπο στο προφορικό και στο γραπτό λόγο, ώστε 

να εκτιμήσουν και να αγαπήσουν τη γλώσσα και να αντιληφθούν διαισθητικά τη 

διπολιτισμικοτητα τους.  
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Ανάγνωση:  Το Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού επιδιώκει την κατάκτηση των βασικών 

δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης των κείμενων. Δεν αρκείται όμως μόνο σε αυτό. 

Στοχεύει αρχικά στη σταδιακή κατάκτηση της φωνητικής επίγνωσης των λέξεων. 

Παράλληλα, οι μαθητές ασκούνται στην προσεχτική και ακριβή ανάγνωση κειμένων, στην 

κατανόησή τους και στην απομνημόνευση μικρών έμμετρων κειμένων διότι επιδιώκεται η 

εξοικείωση αυτών με τους εκφραστικούς τρόπους που αντιπροσωπεύουν ποικίλες χρήσεις 

του λογού.  Επιπλέον, στόχος του ΠΣ είναι ο μαθητής να διαπιστώνει τις ανακρίβειες ή τις 

ανακολουθίες που πιθανόν να έχει ένα κείμενο  και να εντοπίζει σε χειρόγραφα κείμενα  τα 

λάθη, είτε αυτά είναι συντακτικά είτε ορθογραφικά. Οι απαιτήσεις του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών του Δημοτικού στην κατάκτηση της δεξιότητας της “ανάγνωσης” 

είναι πολύ υψηλές και είναι προφανές ότι αναφέρεται σε μαθητές που έχουν την Ελληνική 

γλώσσα ως μητρική. Αντιθέτως, οι απαιτήσεις του αντίστοιχου επιπέδου του ΠΣ Παιδεία 

Ομογενών, στη δεξιότητα αυτή είναι πολύ λιγότερες. Το ΠΣ Παιδεία Ομογενών επιδιώκει 

στην κατάκτηση, από την πλευρά των μαθητών, ενός βασικού επιπέδου της νεοελληνικής 

γλώσσας ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση ενός κειμένου όταν το ακούν προφορικά. 

Επιπλέον, το ΠΣ Παιδεία Ομογενών επιδιώκει ώστε οι μαθητές  να διαβάζουν απλά κείμενα 

και τέλος, να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο με απλές προτάσεις. 

 

Γραπτός λόγος: Σκοπός του του ΑΠΣ του Δημοτικού στο γραπτό λόγο είναι οι μαθητές να 

εξειδικευτούν στο πώς μπορούν να κάνουν ανέρευση μιας πληροφορίας από κάθε μέσο, την 

κατανόηση της, καθώς και την χρήση της σε ρεαλιστικές συνθήκες. Προτεραιότητα του ΑΠΣ  

είναι ο μαθητής να μπορεί να διατυπώνει νοήματα και σκέψεις που τον απασχολούν, να 

εξιστορεί γραπτώς και με χρονολογική σειρά γεγονότα που βίωσε, να επικοινωνεί γραπτώς 

με τους άλλους, να έχει την ικανότητα να σχολιάζει χειρόγραφα των συμμαθητών του και να 
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γράφει με διαφορετικό ‘ύφος’ ανάλογα με τον αποδέκτη του γραπτού λογού(επίσημο και 

ανεπίσημο ύφος). Από την άλλη μεριά, το ΠΣ Παιδεία Ομογενών, όσον αφορά στην 

παραγωγή του γραπτού λόγου, θέτει ένα στόχο πολύ περιορισμένο, αυτόν της κατάκτησης 

του 1
ου

 σταδίου.  

Λογοτεχνία: Όσον αφορά τη λογοτεχνία, το επιδιώκει την εξοικείωση του μαθητή με κείμενα 

καταξιωμένων συγγραφέων από την ελληνική και την ξένη λογοτεχνία. Μέσα από την 

ανάγνωση αυτών των λογοτεχνικών κειμένων επιδιώκεται η ψυχαγωγία του μαθητής η 

εξοικείωση του διαισθητικά με απλά κείμενα της λογοτεχνίας. Απώτερος σκοπός του  ΑΠΣ 

του Δημοτικού είναι ο μαθητής να γνωρίζει κείμενα των κυριότερων προσώπων της 

ελληνικής λογοτεχνίας και παράδοσης. Στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών, η λογοτεχνία 

προσφέρεται με μικρές ιστορίες- παραμύθια που αφορούν κυρίως στον ελληνικό πολιτισμό.  

Λεξιλόγιο: Στο ΑΠΣ Δημοτικού  ο μαθητής ασκείται στη διαμόρφωση του λεξιλογίου του 

από σημασιολογική, φωνητική και ορθογραφική άποψη. Επιπλέον, επιδιώκει να 

αποσαφηνίσει, να σταθεροποιήσει και να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του μαθητή με χρήσιμες 

λέξεις της καθημερινότητας. Στοχεύει στη βαθμιαία κατάκτηση λεξιλογίου διαφόρων 

θεματικών, στη χρησιμοποίηση γραπτών και προφορικών νέων εννοιών διευρύνοντας τόσο 

το παθητικό όσο και το ενεργητικό τους λεξιλόγιο. Αντίθετα στο πρόγραμμα Παιδεία 

Ομογενών το λεξιλόγιο περιορίζεται σε απλές καθημερινές λέξεις  

Γραμματική: Σκοπός του ΑΠΣ του δημοτικού είναι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη 

δομή και τη λειτουργία του γλωσσικού κώδικα στα βασικά του στοιχεία, διαισθητικά και 

πρακτικά. Το  ΠΣ Παιδεία Ομογενών δεν αναφέρεται καθόλου στη δομή του λόγου, στη 

διαχείριση της πληροφορίας, την κατάκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναζήτησης 

πληροφοριών και την αποκωδικοποίηση οπτικών και ουσιαστικών σημάτων. 
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Τέλος, ένας επιπλέον στόχος του ΑΠΣ είναι η βαθμιαία άσκηση του μαθητή στον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση των πληροφοριών ενώ  από την άλλη μεριά στο ΠΣ Ομογενών στόχος  

είναι ο μαθητής να μεταφέρει απλές πληροφορίες. 

 

1. Κατανόηση  Προφορικού Λόγου 

Στο ηλικιακό επίπεδο αυτό, στο ΑΠΣ του Δημοτικού (Ακρόαση και Προφορική Έκφραση), 

δεν γίνεται καμία αναφορά στη φωνητική. Δίνεται όμως έμφαση στην σωστή προφορά 

συνδυαστικών φθόγγων π.χ. Πέµπτη, εκστρατεία. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο σχηματισμό /συμπλήρωση  προφορικών προτάσεων και οι 

μαθητές ασκούνται στη χρήση λέξεων μέσα σε οικείες προτάσεις, διότι κατά τον Βουγιούκα 

(2010:226)  «Αν ο μαθητής εξουσιάσει τις λέξεις του βασικού λεξιλογίου από ορθοφωνική, 

εννοιολογική και ορθογραφική άποψη, θα έχει στη διάθεσή του όλο το απόθεμα που του 

χρειάζεται για να εκφραστεί και να επικοινωνήσει προφορικά και γραπτά με ικανοποιητικό 

τρόπο». 

 Από την άλλη μεριά το ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Ακρόαση και Ομιλία), περιέχει στοιχεία 

φωνητικής, η γνώση των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τα ελληνόπουλα της 

διασποράς και για όσους μαθαίνουν την ελληνική ως 2
η
, διότι η σύγχυση των φθόγγων της 

ελληνικής, με τους παραπλήσιους φθόγγους της γλώσσας της χώρας διαμονής τους είναι 

συχνό παράπτωμά τους. 

 

2. Παραγωγή Προφορικού Λόγου  

Στο ΑΠΣ του Δημοτικού (Προφορικός Λόγος), οι μαθητές συμμετέχουν βιωματικά σε  

ποικίλες μορφές λεκτικής επικοινωνίας που συνδέονται διαθεματικά με άλλα γνωστικά 

αντικείμενα όπως: Μελέτη περιβάλλοντος, Αισθητική και Μουσική Αγωγή. Επιπλέον, 

δοκιμάζονται προφορικά σε εναλλακτικά πλαίσια επικοινωνίας, (οικείο, φιλικό, επίσημο κτλ) 
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έτσι ώστε να αναπτύξουν την ικανότητά τους να προσαρμόζουν το ύφος του προφορικού 

τους λόγου αναλόγως με το συνομιλητή στον οποίο απευθύνονται. Πέρα όμως από τα 

παραπάνω, οι μαθητές συμμετέχουν σε αφηγήσεις συνοπτικές ή διεξοδικές, έτσι ώστε να 

είναι ικανοί να αφηγηθούν μια ιστορία, ένα παραμύθι, ένα ανέκδοτο, ένα θεατρικό έργο όπως 

το άκουσαν ή µε παραλλαγές. 

Όμως στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Κατηγορίες Λεκτικών Πράξεων) ο Προφορικός λόγος 

επικεντρώνεται κυρίως στις διαπροσωπικές τυπικές εκφράσεις, συζητήσεις καθημερινότητας 

και κοινωνικές επαφές εθιμοτυπικού χαρακτήρα. Στο αρχικό στάδιο, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πρόσκτηση της  δεύτερης γλώσσας των  μαθητών είναι οι λεκτικές αυτές 

εκφράσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες γιατί βιώνουν τη  γλωσσική κοινωνική μειονότητα. 

 

Στο ΑΠΣ του Δημοτικού (Διαχείριση της Πληροφορίας) οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό 

δράση ως προς τη μάθηση εντοπίζοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές. Λαμβάνοντας 

μάλιστα υπόψη, μία εμπειρία που έζησαν ή μία ιστορία που άκουσαν προσπαθούν να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους, τις απόψεις, τις κρίσεις τους καθώς και τις λεκτικές 

πράξεις  (που εκφέρονται με φαντασία, ειρωνεία, χιούμορ, συγκίνηση, εύθυµη διάθεση, 

προσβολή κτλ.)  

Στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Πληροφορίες) βασική προϋπόθεση είναι οι μαθητές να μπορούν 

να αναφερθούν σε πρόσωπα και πράγματα χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις, πλήρεις ή και 

συνοπτικές σε καταφατική, αρνητική ή ερωτηματική μορφή. Επιπλέον, οι μαθητές 

εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τις απόψεις, τις κρίσεις καθώς και τις λεκτικές πράξεις με 

απλές προτάσεις. Αναφέρονται στο χρόνο και στο χώρο κυρίως για την εκμάθηση ονομασιών 

σε προτάσεις τυποποιημένης μορφής. 

 

3. Παραγωγή Γραπτού Λόγου 
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Ασκήσεις στα φαινόμενα 

 Στις ασκήσεις του  ΑΠΣ του Δημοτικού (Γραφή και Γραπτή Έκφραση δίνεται έμφαση σε 

ασκήσεις γραφής, στίξης, προφοράς και  συλλαβισμού.  

Σύνταξη 

 Ερωταποκρίσεις του τύπου: Ποιος κάνει τι; Ποιος είναι τι; κ.α. και παιχνίδια που 

αφορούν στη συντακτική δομή της πρότασης.  

 Σύνδεση κύριων προτάσεων µε το και. 

 Εκτέλεση απλών γλωσσικών πράξεων βάσει του επιτονισμού. Βλ. Παράρτημα σελ. 

 

Στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Αναγνώριση Γραμμάτων-Λέξεων-Φράσεων) οι μαθητές 

έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τα  μέρη του λόγου:  Κλιτά και Άκλιτα μέρη του 

λόγου  βλ Πίνακα  παράρτημα Την παραγωγή, τη σύνθεση. 

 

Απλές ονοματικές και ρηματικές φράσεις 

Υ-Ρ-Α    Ποιος κάνει κάτι; 

Υ-ΣΡ-Κ   Ποιος είναι τι; 

Υ-Ρ-Α( + επίρρημα) Πότε κάνει κάποιος κάτι; 

Η θέση των όρων στην πρόταση έχει άμεση συνάρτηση με τη σημασία: 

 Ερωτηματική πρόταση τύποι ερώτησης – απάντησης. 

 Εμφάνιση ομοιόπτωτων ονοματικών προσδιορισμών. 

 Γνωριμία με την καταφατική και αποφατική πρόταση-μετασχηματισμοί. 

Και τα δυο προγράμματα αναφέρονται στη βασική δομή της πρότασης. Το ΑΠΣ του 

Δημοτικού αναφέρεται στη σύνδεση κύριων προτάσεων, την αφαίρεση ή προσθήκη 

δευτερευόντων όρων, και τέλος, στη συγχώνευση απλών προτάσεων σε μια σύνθετη. Από ότι 

αντιλαμβανόμαστε από τα παραπάνω στο επίπεδο αυτό το πρόγραμμα του Δημοτικού δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση σε στη συντακτική δομή. 
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Από την άλλη μεριά, στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών δεν γίνεται καμία αναφορά στη δομή της 

πρότασης, όμως δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην μορφολογία. Βλ Παράρτημα πίνακα 

 

Παραγωγή 

Το ΑΠΣ του Δημοτικού ( Γραφή και Γραπτή Έκφραση) δίνει έμφαση στην Παραγωγή απλών 

λέξεων ή και κειμένων και  έχουμε ασκήσεις γραφής,όπως: 

 Καλλιέργεια συνηθειών ορθής γραφής, τονισμού και στίξης.  

 Ασκήσεις αντιγραφής, καλλιγραφίας και ευανάγνωστης γραφής.  

 Γραφή του ονόματός του, γνωστών λέξεων, πινακίδων κτλ.  

 Επικόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων λέξεων, φράσεων, ευχών, καταλόγων κτλ. 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα).  

 Γραπτή αφήγηση 

 Γράψιμο παραμυθιού.  

 Αυτοδιόρθωση των κειμένων που γράφει ο μαθητής, σύμφωνα με κριτήριο το «πώς 

θα ταίριαζε καλύτερα». 

 Αλληλοδιόρθωση με τον ίδιο τρόπο. 

 Βλ. Παράρτημα σελ.Παραγωγή 

 

Το  ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Γραφή και Παραγωγή) στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών 

δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου και  στην άσκηση των μαθητών στα καινούρια 

φαινόμενα με: παιχνίδια γλώσσας και με δραστηριότητες βιωματικές στις οποίες  μιμούνται 

πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας 

Οι μαθητές  και στα τρία προγράμματα σπουδών ως προς τη μορφοποίηση του γραπτού 

λόγου αναμένεται να χρησιμοποιούν τα σημεία στίξης και να χωρίζουν τα κείμενά τους σε 

παραγράφους.  

 

4. Κατανόηση Γραπτού Λόγου 
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Στο ΑΠΣ του Δημοτικού (Ανάγνωση) προωθούνται κείμενα πεποιημένα και λογοτεχνικά, για  

ακρόαση και αναδιήγηση. (μικρές ιστορίες, διηγήματα, παραμύθια).  

 Επιπλέον, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με: 

 Απαγγελίες ποιημάτων, μελοποιημένη ποίηση, γλωσσικά παιχνίδια ρυθμού, 

ομοιοκαταληξίας, επανάληψης, αστείων λέξεων και συλλαβών, γλωσσοδέτες κ.ά.  

 Συλλογή λαϊκών παραμυθιών, παραδόσεων, παροιμιών, αινιγμάτων από την 

οικογένεια και ανακοίνωση, ανάγνωση, παιχνίδια, δραματοποίηση στην τάξη.  

 Ποιήματα, ιστορίες, παραμύθια με κωμικό περιεχόμενο, για ακρόαση, ανάγνωση, 

δραματοποίηση, παντομίμα.  

 Ημιτελείς ιστορίες που το παιδί διαβάζει ή ακούει για να μαντέψει το τέλος τους, να 

τις συνεχίσει και να τις ολοκληρώσει ή και να δημιουργήσει δικές του εκδοχές 

(δημιουργική αφήγηση).  

 Παιγνιώδεις ασκήσεις αντιστροφής των στοιχείων συνέχειας μιας ιστορίας (π.χ. 

κάποτε - τώρα - μετά - χθες - σήμερα - αύριο), προκειμένου να τις τακτοποιήσει με 

τη φυσική χρονολογική σειρά.  

 Επιλεγμένα κείμενα των κυριότερων εκπροσώπων της ελληνικής παιδικής 

λογοτεχνίας, αφηγείται ο δάσκαλος, καθώς και παραμυθιών άλλων λαών (π.χ. 

παραμύθια των βαλκανικών λαών, παραμύθια από την Ευρώπη, παραμύθια από την 

Ασία).  

 Σιωπηρή ανάγνωση κειμένων με σκοπό την κατανόηση του περιεχομένου.  

 Μεγαλόφωνη ανάγνωση, με εκφορά και έκφραση προσαρμοσμένη στο είδος του 

λόγου, στο περιεχόμενο και στην περίσταση (λ.χ. της έντασης της φωνής ανάλογα με 

τον χώρο). 

Στο  ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Ακρόαση) γίνεται ανάγνωση και διδασκαλία κειμένων από την 

Ιστορία και ως προέκτασή της, τη Μυθολογία. 
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Με δεδομένο ότι και στα δυο προγράμματα χρειαζόμαστε κείμενα προκειμένου να 

λειτουργήσουν ως αφόρμηση για διδασκαλία του γλωσσικού φαινομένου, χρησιμοποιούνται 

κυρίως πεποιημένα κείμενα. Η λογοτεχνία στο ΑΠΣ του Δημοτικού περιλαμβάνει ακρόαση 

και αναδιήγηση λογοτεχνικών κειμένων, απαγγελία ποιημάτων και μια σειρά από γλωσσικά 

παιχνίδια και αφηγήσεις που η πραγματοποίηση τους προϋποθέτει μαθητές με μητρική 

γλώσσα την ελληνική. Ενώ από την άλλη μεριά, το ΠΣ Παιδεία Ομογενών, επειδή στοχεύει 

να προσφέρονται στους διγλώσσους μαθητές στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, 

περιλαμβάνει ανάγνωση και διδασκαλία κειμένων από την μυθολογία και την ελληνική 

ιστορία.  

 

Λεξιλόγιο 

Στο ΑΠΣ του Δημοτικού στο λεξιλόγιο γίνεται: 

 επιλογή λέξεων σχετικών με το περιεχόμενο της διδασκόμενης ενότητας και 

ομαδοποίηση, ανάλογα με τη σημασία, τη μορφή, το θέμα κτλ.  

 Επίδειξη αντικειμένων, εικόνων κ.ά. και σύνδεσή τους με τις αντίστοιχες λέξεις.  

 Παιχνίδια λέξεων με αντίθετη σημασία: ωραίος / άσχημος κτλ.).  

 Σχηματισμός /συμπλήρωση προφορικών προτάσεων.  

 Ερμηνεία, σχόλια για δυσνόητες και άγνωστες λέξεις, συμπληρώσεις 

μισοτελειωμένων προτάσεων, σχηματισμός φράσεων και προτάσεων, καταχώριση 

νέων λέξεων – εννοιών σε ειδικό τετράδιο λεξιλογικών ασκήσεων. 

Στο  ΠΣ Παιδεία Ομογενών ακολουθήθηκε η Αρχή ότι τα «πράγματα» που περιβάλλουν τον 

μικρό μαθητή θα πρέπει να περάσουν στα «γράμματα» (λέξεις, φράσεις, προτάσεις) της 

ελληνικής γλώσσας, την οποία μαθαίνει.. 

Θεματικές  Λεξιλογίου Βλ. Παράρτημα σελ 
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Ηλικίες: 8-10 ετών 

1. Κατανόηση Προφορικού Λόγου 

Στο ΠΣ Ελληνομάθεια Α΄ Επίπεδο (Κατανόηση Προφορικού Λόγου) οι μαθητές  καλούνται 

να κατανοούν μικρά απλά κείμενα του προφορικού λόγου και να έχουν τη δεξιότητα να 

ανταποκρίνονται σε απλές λεκτικές πράξεις που αφορούν στις καθημερινές καταστάσεις 

επικοινωνίας. Όμως, το ΑΠΣ του Δημοτικού (Ακρόαση και Προφορική Έκφραση), 

διαφοροποιείται στο επίπεδο αυτό. Στο συγκεκριμένο τομέα, αναφέρεται σε όλα τα κειμενικά 

είδη. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν την κάθε περίσταση επικοινωνίας  

και το ύφος του λόγου.  

Στο επίπεδο αυτό το ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Ακρόαση και Ομιλία) δίνει έμφαση στην 

εμπέδωση των φωνολογικών στοιχείων του προηγούμενου επιπέδου.  

 

2. Παραγωγή Προφορικού Λόγου 

Στο ΠΣ Ελληνομάθεια Α΄ Επίπεδο (Παραγωγή Προφορικού Λόγου), ο υποψήφιος πρέπει να 

έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε απλές καθημερινές καταστάσεις, να μπορεί να περιγράφει 

με απλό τρόπο την οικογένειά του, άλλους ανθρώπους, γεγονότα κτλ. Επίσης πρέπει να 

διηγείται απλές ιστορίες, να ζητά να εξυπηρετηθεί σε δημόσιους χώρους, να γνωρίζει βασικές 

τεχνικές για να αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας.  Το ΑΠΣ του Δημοτικού 

(Προφορικός Λόγος), στο επίπεδο αυτό  διαφοροποιείται, οι μαθητές ανάλογα με την 

περίσταση επικοινωνίας προσαρμόζουν και το εκφραστικό  ύφος. Βλ. Παράρτημα. 

Στο επίπεδο αυτό, στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Κατηγορίες Λεκτικών Πράξεων) οι 

κατηγορίες των λεκτικών πράξεων περνάνε από την ατομική στην κοινωνική σφαίρα, και 

παράλληλα στο ΠΣ Ελληνομάθεια Α΄ Επίπεδο (Πληροφορίες), ανταλλάσσονται, ζητούνται 

και δίνονται πληροφορίες. 
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Στο ΑΠΣ του Δημοτικού (Διαχείριση της Πληροφορίας), συνθέτονται πληροφορίες από 

διάφορα κείμενα ενώ στο  ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Πληροφορίες), μεταφέρονται 

πληροφορίες.  

Βλ. Παράρτημα  

 

3. Παραγωγή Γραπτού λόγου 

Ασκήσεις στα φαινόμενα 

Στο ΠΣ Ελληνομάθεια (Παραγωγή Γραπτού Λόγου),ως προς τη γραμματική οι μαθητές 

ασχολούνται με ότι αφορά τη μορφολογία και τη χρήση των γλωσσικών στοιχείων, ενώ  οι 

μαθητές του ΑΠΣ Δημοτικού πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η συντακτική δομή και οι 

γραμματικοί τύποι έχουν σχέση με το είδος του κειμένου, το ύφος του και τη σκοπιμότητά 

του. Αυτή η συνειδητοποίηση σημαίνει και τη γλωσσική επίγνωση. 

 Όσον αφορά τα ουσιαστικά και στα τρία προγράμματα δίνονται πολλές κατηγορίες 

και στα τρία γένη. Βλ. Παράρτημα Αρκετές από αυτές τις κατηγορίες διδάσκονται 

και στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ Δημοτικού. Όμως στο ΠΣ Ελληνομάθεια Α΄ Επίπεδο, δε 

διδάσκονται τόσες πολλές κατηγορίες ουσιαστικών. 

  Όσον αφορά τα επίθετα, υπάρχουν κοινές κατηγορίες και στα τρία προγράμματα, 

αλλά στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ υπάρχει και η κατηγορία –ης, -α, -ικο.  

 Σε ότι αφορά στα αριθμητικά και τις αντωνυμίες και στα τρία προγράμματα δεν 

υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά ούτε και στις ρηματικές κατηγορίες.  

 Όσον αφορά στη φωνή των ρημάτων, στις συζυγίες στη διάθεση και στις εγκλίσεις, 

στα δύο προγράμματα ΠΣ  Ελληνομάθεια και ΑΠΣ Δημοτικού, δεν υπάρχουν 

ουσιαστικές διαφορές αλλά στο ΠΣ  Παιδεία Ομογενών δεν έχουμε αναφορά στις 

συζυγίες, στη διάθεση και στις εγκλίσεις.  
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 Επιπλέον στο ΑΠΣ του Δημοτικού σχολείου και στο Παιδεία Ομογενών αναφέρονται 

οι ενεργητικές και παθητικές μετοχές.  

 Στον τρόπο ενέργειας του ρήματος, έχουμε αναφορά στο ΠΣ Ελληνομάθεια Α΄ 

Επίπεδο αλλά όχι στα άλλα δύο προγράμματα. 

  Στα άκλιτα μέρη του λόγου δεν έχουμε ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του ΠΣ 

Ελληνομάθεια Α΄ Επίπεδο  και του ΑΠΣ Δημοτικού. Στο Παιδεία Ομογενών όμως, 

από τα άκλιτα μέρη παρουσιάζονται μόνο οι προθέσεις από, σε και με και 

επιρρήματα τοπικά, χρονικά, τροπικά και η χρήση επιφωνημάτων και 

επιφωνηματικών εκφράσεων.  

 Στον σχηματισμό των λέξεων το ΠΣ Ελληνομάθεια Α΄Επίπεδο και το ΑΠΣ του 

Δημοτικού, αναφέρονται στα υποκοριστικά, επιπλέον στο ΑΠΣ Δημοτικού 

αναφέρονται και τα μεγεθυντικά.  

 Σύνθετες λέξεις αναφέρονται στο πρόγραμμα ΑΠΣ Δημοτικού και στο ΠΣ Παιδεία 

Ομογενών.  

 Επίσης, στο Παιδεία Ομογενών έχουμε και παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά.  

 

Σύνταξη 

Ως προς τη σύνταξη, το ΑΠΣ του Δημοτικού (Γραφή και Γραπτή Έκφραση), το ΠΣ 

Ελληνομάθεια Α΄ Επιπέδου (Παραγωγή Γραπτού Λόγου) και το  ΠΣ Παιδεία Ομογενών 

(Αναγνώριση Γραμμάτων-Λέξεων-Φράσεων), αναφέρονται στη βασική πρόταση, στις 

σύνθετες, στις επαυξημένες και στους όρους τους. Επίσης και τα τρία προγράμματα 

αναφέρονται στις προτάσεις και ως προς το περιεχόμενό τους, κρίσεως επιθυμία κλπ και ως 

προς τη σύνθεση τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών, αναφέρεται στη 

λειτουργία και στη μετατροπή του πλάγιου και του ευθέως λόγου. 
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Γραπτή Έκφραση 

Στο γραπτό λόγο και στα τρία προγράμματα, οι μαθητές αναμένεται να χρησιμοποιούν τα 

σημεία στίξης και να χωρίζουν τα κείμενά τους σε παραγράφους.  

 

Λεξιλόγιο 

Στο  ΠΣ Παιδεία Ομογενών  και στο ΠΣ Ελληνομάθεια Α΄ Επιπέδου  οι μαθητές πρέπει να 

γνωρίζουν το βασικό λεξιλόγιο των καθημερινών αναγκών τους ώστε να εξυπηρετούνται 

στην επικοινωνία τους. Ενώ στο ΑΠΣ Δημοτικού εισάγονται σημασιολογικές, κυριολεκτικές 

και μεταφορικές έννοιες. Επίσης, στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών και στο ΠΣ Ελληνομάθεια, 

προσφέρονται στοιχεία φωνητικής και κοινωνιογλωσσικά.   

Θεματικές  Λεξιλογίου  Βλ. Παράρτημα 

 

4. Κατανόηση Γραπτού Λόγου 

Στο ηλικιακό επίπεδο αυτό, στο ΠΣ Ελληνομάθεια (Κατανόηση Γραπτού Λόγου) ο 

υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να διαβάζει και να κατανοεί πολύ μικρά απλά 

κείμενα και να βρίσκει προβλέψιμες πληροφορίες.  

 Στο ΑΠΣ του Δημοτικού  (Ανάγνωση), ο μαθητής προσεγγίζει βαθμιαία κείμενα των 

κυριότερων εκπροσώπων και ειδών της ελληνικής λογοτεχνίας σε όλη τη γεωγραφική και 

χρονική της έκταση. Διαβάζει επίσης κείμενα με σκοπό την κατανόησή τους και  ό,τι αφορά 

τις μεταφορικές έννοιες.  

Στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Ανάγνωση) οι μαθητές πρέπει να μπορούν να κατανοούν ένα 

αυθεντικό ή λογοτεχνικό κείμενο με απλές δομές και να συντάσσουν γραπτά ή προφορικά 

σχετικές με το κείμενο ερωτήσεις. 
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Ηλικίες: 10-12 ετών 

1. Κατανόηση Προφορικού Λόγου 

Βασική προτεραιότητα του ΠΣ Ελληνομάθεια ( Κατανόηση Προφορικού Λόγου) είναι η 

εξάσκηση των μαθητών στην σωστή αντίληψη και κατανόηση του απλού και σαφή 

προφορικού λόγου. 

Παράλληλα, στο ΑΠΣ του Δημοτικού (Ακρόαση και Προφορική Έκφραση) ο μαθητής πέρα 

από το να κατανοεί τον προφορικό λόγο πρέπει να εξειδικευτεί στην αναγνώριση των 

διαφορών  στα διάφορα είδη προφορικού λόγου π.χ. αφήγηση, περιγραφή 

Τέλος, το ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Ακρόαση και ομιλία) προωθεί την κατανόηση 

πληροφοριών από τους μαθητές που τους είναι χρήσιμα στην καθημερινότητά τους, οι οποίες 

είναι σχετικές με προγράμματα πολιτιστικών εκδηλώσεων, ταξιδιών και επιπλέον, να 

κατανοούν μαγνητοφωνημένες ιστορίες. 

 

2. Παραγωγή Προφορικού Λόγου 

Στο ΑΠΣ του Δημοτικού (Προφορικός λόγος) κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή του μαθητή 

σε συζητήσεις, περιγραφές και  αφηγήσεις Οι μαθητές εξειδικεύονται στη χρήση του 

κατάλληλου ύφους που επιβάλλει η εκάστοτε περίσταση επικοινωνίας και στην αποφυγή 

φραστικών λαθών. 

Στο ΠΣ Ελληνομάθεια (Παραγωγή Προφορικού Λόγου) ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός 

να ανταποκριθεί σε περιστάσεις της καθημερινότητάς του  και να συμμετέχει σε θέματα που 

είναι οικεία. 

Στο  ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Κατηγορίες Λεκτικών Πράξεων) οι μαθητές θα πρέπει να είναι 

ικανοί να διατυπώσουν προφορικώς το νόημα μιας ιστορίας που άκουσαν. Επιπλέον, να 

μπορούν να εξωτερικεύουν λεκτικά προβληματισμούς  που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της 
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ηλικίας τους, να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους και  να εκφράζουν τη γνώμη τους για βιβλία 

και ό,τι άλλο τους ζητηθεί. 

 

3. Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

Ασκήσεις στα φαινόμενα 

Γραμματική 

 Ουσιαστικά: Στο ΑΠΣ του Δημοτικού γίνεται διάταξη των ουσιαστικών με βασικό 

κριτήριο την κλιτική τους δυσκολία, τονικής ή λόγιας προέλευσης. Από την άλλη 

μεριά, στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού διδάσκονται 

κάποιες από τις κατηγορίες ουσιαστικών του Α΄ επιπέδου. Χαρακτηριστικά είναι τα 

θηλυκά σε –η με πληθυντικό σε –εις, τα θηλυκά σε –ος καθώς και τα ουδέτερα σε –

μα, τα οποία λοιπόν αποτελούν ύλη του Α΄ επιπέδου Ελληνομάθειας. Επιπλέον,  τα 

ουδέτερα σε –ιμο, -ως και –ον και –αν και –εν και –ι διδάσκονται στο ΑΠΣ του 

Δημοτικού, τα διγενή ουσιαστικά που διδάσκονται στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του 

δημοτικού ανήκουν στην ύλη του Γ΄ επιπέδου του ΠΣ Ελληνομάθειας αλλά δεν 

διδάσκονται στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών. 

 Επίθετα: Από τα επίθετα τα τριγενή και δικατάληκτα σε –ης, -ης, -ες και τα επίθετα 

σε -υς,-ια,-υ διδάσκονται στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του ΑΠΣ Δημοτικού και του ΠΣ 

Παιδεία Ομογενών αλλά στο ΠΣ Ελληνομάθεια διδάσκονται στο  Γ΄ επίπεδο. Πιο 

συγκεκριμένα, τα παραθετικά των επιθέτων διδάσκονται στο Β΄ επίπεδο του ΠΣ 

Ελληνομάθεια, στο ΑΠΣ του Δημοτικού και στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών είναι ύλη 

προηγούμενου επιπέδου (βλ. Παράρτημα).  

 Αντωνυμίες: Στο ΑΠΣ του Δημοτικού και στο Παιδεία Ομογενών, οι αντωνυμίες 

εισάγονται ήδη από την αρχή, αντίθετα στο ΠΣ Ελληνομάθεια πολλές αντωνυμίες 

εισάγονται στο Β΄ επίπεδο του.  
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 Προθέσεις: Στις προθέσεις δεν παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στα 

προγράμματα. Η μόνη αισθητή διαφορά μεταξύ των προγραμμάτων είναι ότι η 

πρόθεση ως που διδάσκεται στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ τάξη αποτελεί ύλη του Α΄ επιπέδου 

του ΠΣ Ελληνομάθεια. 

 Σύνδεσμοι: Το ίδιο συμβαίνει και με τους συνδέσμους. 

 Ρήματα: Το ΑΠΣ του δημοτικού σχολείου έχει ως στόχο μέχρι το τέλος και των έξι 

τάξεων, οι μαθητές να έχουν εμπεδώσει τον σχηματισμό και τη χρήση των ρημάτων 

καθώς και όλα τα επιμέρους γλωσσικά στοιχεία.  Από την άλλη μεριά, στο επίπεδο 

αυτό, στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών έχουμε εμπέδωση όλων των προαναφερθέντων 

σχετικά με τα ρήματα, σχηματισμό και χρήση της Υποτακτικής και της Δυνητικής 

Ευκτικής στην Ενεργητική φωνή (βλ. παράρτημα).  

Σύνταξη 

Δεν έχουν παρατηρηθεί ουσιώδεις διαφορές, μεταξύ των τριών προγραμμάτων στην 

παραγωγή και τη σύνταξη των λέξεων. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ε΄ και της 

ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού τα σχήματα λόγου που χρησιμοποιούνται συχνά περιλαμβάνονται 

και στο Παιδεία Ομογενών. Το μόνο που αναφέρεται για πρώτη φορά στο Γ΄ επίπεδο 

Ελληνομάθειας είναι η μεταφορική χρήση του λόγου. Μόνο τα σχήματα λόγου που ανήκουν 

στο πεδίο της ρητορικής δεν αναφέρονται καθόλου στο Γ΄ επίπεδο Ελληνομάθειας. 

 

Λεξιλόγιο 

Η μεταφορική και κυριολεκτική χρήση των λέξεων αναφέρονται ως μέρος του λεξιλογίου 

του ΑΠΣ του Δημοτικού της Γ΄ και Δ΄ τάξης και του ΠΣ Παιδεία Ομογενών. Οι αντιθέσεις 

συνωνύμων και αντιθέτων, ομωνύμων και παρωνύμων αναφέρονται ως μέρος του λεξιλογίου 

του ΑΠΣ του Δημοτικού της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης και του Προγράμματος Παιδεία 

Ομογενών. Επιπλέον, εισάγεται η αντίθεση των λόγιων και λογικών στοιχείων, η οποία δεν 
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αναφέρεται σε κανένα επίπεδο Ελληνομάθειας. Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ότι 

στοιχεία κοινωνικοπολιτισμικά δεν αναφέρονται στο ΑΠΣ του Δημοτικού αλλά αναφέρονται 

στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών(βλ. παράρτημα). 

 

1. Κατανόηση  Γραπτού λόγου 

Στόχος του  ΑΠΣ του Δημοτικού (Ανάγνωση) είναι ο μαθητής να διαβάζει και να κατανοεί 

το περιεχόμενο κάθε είδους λόγου κατάλληλου για την ηλικία του, να αναγνωρίζει το 

επίπεδο του ύφους και να το κρίνει. Μάλιστα ο μαθητής ήδη από τις τάξεις της  Γ΄ και Δ΄ 

δημοτικού, προσπαθεί να συγκρίνει κείμενα με το ίδιο θέμα με διαφορετικό όμως είδος 

λόγου, διαβάζει μικρά κείμενα, παροιμίες κλπ. γραμμένα σε διαλέκτους και ιδιώματα, και 

τέλος μαθαίνει να εντοπίζει διαφορές στην προφορά και την  μορφή των λέξεων.  

Από την άλλη μεριά στο ΠΣ Ελληνομάθεια (Κατανόηση Γραπτού Λόγου) οι μαθητές πρέπει 

να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν πέρα από το γενικό νόημα ενός κειμένου και 

κάποιες λεπτομέρειες των γραπτών κειμένων που συνδέονται με καταστάσεις επικοινωνίας 

και θεματικές περιοχές που ορίζονται από το επίπεδο αυτό. 

Στο  ΠΣ Παιδεία Ομογενών(Ανάγνωση) οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα να 

διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα το γενικό νόημα και λεπτομέρειες των κειμένων που 

συνδέονται με τις καταστάσεις επικοινωνίας και τις θεματικές που έχουν οριστεί στο επίπεδο 

αυτό. 

 

Γραπτή Έκφραση 

 Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού (Γραφή και Γραπτή Έκφραση) 

καλείται ο μαθητής μετά το πέρας των έξι τάξεων του Δημοτικού να μπορεί να γράφει  

καθαρά, κατανοητά, καλαίσθητα, ορθογραφημένα και με ταχύτητα, σχολικά και εξωσχολικά 
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κείμενα. Επιπλέον πρέπει να είναι ικανός να συντάσσει διάφορους τύπους κειμένων και να 

μετασχηματίζει  κείμενα σε διαφορετικό είδος λόγου.  

Στο ΠΣ Ελληνομάθεια (Παραγωγή Γραπτού Λόγου) οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν 

την ικανότητα παραγωγής γραπτού κειμένου που να καλύπτει το Α επίπεδο, να είναι ικανοί 

να γράφουν κείμενα που αφορούν αίτηση για δουλειά, έκφραση παραπόνων κλπ., και τέλος, 

να μπορούν να παράγουν διηγήματα με περιγραφές, προσωπικές απόψεις και προσωπικά 

γράμματα. 

Στο  ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Αναγνώριση Γραμμάτων-Λέξεων-Φράσεων) οι μαθητές 

καλούνται να αναπτύξουν  και να καλλιεργήσουν δεξιότητες παραγωγής του γραπτού λόγου 

για θέματα που σχετίζονται των ενδιαφερόντων της ηλικίας τους. 

Οι επικοινωνιακοί στόχοι και στα τρία προγράμματα είναι παρόμοιοι με εκείνους τους Ά 

επιπέδου της ελληνομάθειας και του  ΠΣ παιδεία ομογενών αλλά η επίτευξή τους στηρίζεται 

σε ποιο σύνθετες δομές. 

Από το ενδεικτικό λεξιλόγιο που προσφέρουν τα προγράμματα γίνεται κατανοητό πως οι 

γλωσσικές λειτουργίες και οι καταστάσεις επικοινωνίας στις οποίες πρέπει να 

ανταποκριθούν οι μαθητές στοχεύουν προς μια γενικότερη και πιο κοινωνική θεώρηση των 

πραγμάτων, αυτό  

Τέλος, δεν αναφέρονται και ούτε σε αυτό το επίπεδο στο σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών, 

στοιχεία κοινωνικοπολιτιστικά. Το Β΄ επίπεδο ελληνομάθειας αντιστοιχεί λοιπόν βασικά 

στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Ωστόσο η ύλη αυτών των τάξεων, όσον 

αφορά τα γλωσσικά φαινόμενα, είναι μεγαλύτερη καλύπτοντας έτσι πλήρως την ύλη του Γ΄ 

επιπέδου. 
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ΗΛΙΚΙΕΣ: 12-14/15 ετών 

 

Όσον αφορά το ΑΠΣ του Γυμνασίου ξεχωρίζει γιατί έχει διαθεματική προοπτική σε  

σύγκριση του ΠΣ του Γ΄ επιπέδου Ελληνομάθεια.  Σε αυτό το στάδιο γίνεται προσπάθεια για 

την ανάπτυξη και τη βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στο 

μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά επεκτείνεται σε όλα τα μαθήματα και σε όλες τις 

δραστηριότητες της σχολικής και εξωσχολικής ζωής.  

 

1. Κατανόηση Προφορικού Λόγου 

Στο ΑΠΣ του Γυμνασίου  (Ακρόαση και Κατανόηση Προφορικού Λόγου), ο μαθητής πρέπει 

να είναι σε θέση να κατανοεί τα επιχειρήματα του ομιλητή, να τα αξιολογεί ως προς την 

ποιότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, ο μαθητής εκπαιδεύεται στο να 

αντιλαμβάνεται την περίσταση της επικοινωνίας και πως πρέπει να προσαρμόζει το λόγο του 

ανάλογα με το ποιος είναι ο συνομιλητής του. Να αντιλαμβάνεται τη χρήση των μορφο-

συντακτικών περιεχομένων και τέλος, να κατανοεί  τις προφορικές περιγραφές, τις 

αφηγήσεις και την εξέλιξη των γεγονότων όταν του εξιστορούνται προφορικά. Βασικός 

στόχος του  ΑΠΣ του Γυμνασίου  είναι οι μαθητές του Γυμνασίου να δίνουν ιδιαίτερη 

προσοχή στην οργάνωση και τη συνοχή του λόγου ενός ομιλητή.  

Στο επίπεδο αυτό, το ΠΣ Ελληνομάθεια (Κατανόηση Προφορικού Λόγου) στοχεύει στην 

κατανόηση του εκτεταμένου λόγου, από την πλευρά του υποψηφίου, ακόμη κι αν αυτός δεν 

είναι δομημένος με σαφήνεια. Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να 

παρακολουθεί και να αντιλαμβάνεται τις ομιλίες από ταινίες ή τηλεοπτικά προγράμματα 

στην ελληνική γλώσσα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. 

Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό, στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών (Κατανόηση Προφορικού Λόγου), 

θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το πλήρες νόημα και αρκετές λεπτομέρειες 
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ενός κειμένου που ακούνε προφορικά. Η επιλογή των κειμένων γίνεται μέσα από μία μεγάλη 

ποικιλία, τα κείμενα μπορεί να αφορούν συζητήσεις τρίτων προσώπων και διαφορετικών 

ηλικιών ή να εκπέμπονται από τα Μ.Μ.Ε. 

 

2. Παραγωγή Προφορικού Λόγου 

Πρωταρχικό μέλημα και των τριών προγραμμάτων στην παραγωγή προφορικού λόγου είναι 

το γλωσσικό ύφος που χρησιμοποιούν οι μαθητές ανάλογα με τον αποδέκτη και το είδος του 

κειμένου. Επιπλέον, το ΑΠΣ Γυμνασίου ασχολείται με τον επιτονισμό και τη χρήση 

παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων, όπως οι αλλαγές στη χροιά της φωνής και οι 

αρμόζουσες εκφράσεις και χειρονομίες σε σχέση με την περίσταση επικοινωνίας. Όμως 

μελετώντας τα άλλα δύο προγράμματα, το Γ΄ επίπεδο του ΠΣ Ελληνομάθειας και το ΠΣ 

Παιδεία Ομογενών στο ανάλογο επίπεδο, παρατηρήσαμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν 

αναφέρεται. 

Επικοινωνιακοί στόχοι 

Στους επικοινωνιακούς στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων, αναφέρονται καθαρά οι 

γλωσσικές λειτουργίες που πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές, καθώς και οι περιστάσεις 

επικοινωνίας στις οποίες πρέπει να είναι ικανοί να ανταποκριθούν. 

 Θεωρείται απαραίτητο να επισημανθεί ότι οι στόχοι αυτοί δεν αναφέρονται στο ΑΠΣ του 

Γυμνασίου, πιθανότατα γιατί καλύπτονται ως ένα μεγάλο βαθμό από την αναλυτική 

παρουσίαση των διδακτικών στόχων.   

Στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών αναφέρονται κατηγορίες κοινωνικών και λεκτικών πράξεων 

καθώς και καταστάσεις επικοινωνίας. Παρόμοιους στόχους εντοπίζουμε και στο ΠΣ 

Ελληνομάθεια (βλ. Παράρτημα) 
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Γραμματικά φαινόμενα 

Στο ΑΠΣ του Γυμνασίου τα φαινόμενα διδάσκονται ανακεφαλαιωτικά. Με το ίδιο τρόπο 

χειρίζεται τα γλωσσικά φαινόμενα και το ΠΣ Παιδεία Ομογενών Γίνεται, μάλιστα, κατανοητό 

ότι είναι βασική προϋπόθεση σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής να κατέχει ολόκληρο το σύστημα 

της γλώσσας. Διαπιστώθηκε, ακόμη, ότι στο ΑΠΣ του Δημοτικού δεν αναφέρονται όλα τα 

γλωσσικά φαινόμενα (π.χ. δεν υπάρχει αναφορά στους υποθετικούς λόγους της ελληνικής). 

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ΠΣ Ελληνομάθειας στο οποίο αναφέρονται όλα. Στόχος του 

AΠΣ του Γυμνασίου σε αυτό το επίπεδο είναι η ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος των 

μαθητών η οποία διαφαίνεται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι αιτιολογικές 

προτάσεις και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών, ο οποίος καλλιεργείται με βάση 

την κυριολεκτική ή μεταφορική σημασία των λέξεων, την παραγωγή και στη σύνθεση και τις 

σημασιολογικές σχέσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών. Όμως στο Γ΄ 

επίπεδο του ΠΣ Ελληνομάθεια το λεξιλόγιο περιλαμβάνει λέξεις, ιδιωτισμούς καθώς και 

συχνόχρηστες στερεότυπες εκφράσεις, ώστε να ανταποκριθούν οι υποψήφιοι στις γλωσσικές 

λειτουργίες του επιπέδου αυτού. 

Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση σε μεγάλος ποσοστό 

των στόχων της ύλης που περιλαμβάνουν μεταξύ του Προγράμματος Σπουδών του 

Γυμνασίου και του Γ΄ επιπέδου ελληνομάθειας. Πιο αποδοτική αντιστοίχιση ανάμεσα στο 

δύο προγράμματα που προαναφέραμε μπορεί να γίνει, αν ληφθεί υπόψη το Δ΄ επίπεδο 

ελληνομάθειας. 

 

3. Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

Στην απόκτηση της δεξιότητας της παραγωγής γραπτού λόγου, το ΠΣ Ελληνομάθεια και το  

ΑΠΣ Γυμνασίου θέτουν ως στόχους τη διάκριση από τους μαθητές των περιγραφικών  
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κειμένων από τα αφηγηματικά και τη συγγραφή πιο απαιτητικών κειμένων, όπως δοκιμίων. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο ΠΣ Παιδεία Ομογενών δεν υπάρχουν δοκίμια.   

 

4. Κατανόηση Γραπτού Λόγου 

Τι πρέπει να αποκτήσει λοιπόν ο υποψήφιος του Γ΄ επιπέδου του ΠΣ Ελληνομάθεια, του ΠΣ 

Παιδεία Ομογενών του ΠΣ των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού σχολείου στη δεξιότητα 

κατανόησης του γραπτού λόγο; Στόχοι λοιπόν, και των τριών προγραμμάτων είναι ο μαθητής 

να έχει την ικανότητα να διακρίνει τους ποικίλους τύπους κειμένων ,και να διακρίνει τα 

κύρια από τα δευτερεύοντα σημεία ενός κειμένου. Μάλιστα, σε αυτό το επίπεδο, όπως 

φαίνεται από τους στόχους της κατανόησης του προφορικού λόγου, αρχίζει η επαφή των 

μαθητών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με τη λογοτεχνία και των υποψηφίων 

του Γ΄ επιπέδου Ελληνομάθειας στους οποίους περιλαμβάνεται το ότι «ο υποψήφιος διαβάζει 

σύγχρονη πεζογραφία». Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι στο ΑΠΣ του Γυμνασίου επιπλέον 

παρατίθενται και στοιχεία θεωρίας της λογοτεχνίας (σχολιασμός της λειτουργίας του 

διαλόγου σε αφηγηματικό κείμενο, ανίχνευση του αφηγητή και της οπτικής γωνίας, 

αναγνώριση των αναδρομικών αφηγήσεων) που δεν αναφέρονται καθόλου στα άλλα δύο 

Προγράμματα Σπουδών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι και τα τρία είναι σύγχρονα Αναλυτικά 

Προγράμματα, σχετικά με τη σύνταξή τους διέπονται από τις αρχές και τα κριτήρια των ΑΠ 

που αναφέρουμε στο  Κεφάλαιο Ι του θεωρητικού μας μέρους. Ωστόσο, η διαφορά τους είναι  

ως προς τις διαδικασίες εκπόνησης.  

Όσον αφορά τις διαδικασίες εκπόνησής τους. Το  ΑΠΣ του Δημοτικού και του Γυμνασίου 

και το ΠΣ ελληνομάθειας ακολουθούν τον Α΄ τρόπο ενώ το ΠΣ Παιδεία Ομογενών 

ακολουθεί τον Β΄ τρόπο.  

Ως προς το είδος τους θα χαρακτηρίζαμε ανοιχτά, το ΑΠΣ του Δημοτικού, Γυμνασίου και το 

ΠΣ Παιδεία Ομογενών, ενώ είναι εμφανές κλειστό, λόγω της φύσης του, το ΠΣ 

ελληνομάθειας.  

Η μορφή και των τριών προγραμμάτων είναι σύνθετη δηλαδή, άλλοτε είναι  γραμμική και 

άλλοτε σπειροειδής. 

 Οι γενικοί σκοποί τους είναι σχεδόν ίδιοι και διέπονται από τις αρχές της Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης.  

Ως προς το μοντέλο τους θα χαρακτηρίζαμε το ΑΠΣ του Δημοτικού, Γυμνασίου  και ως 

μοντέλο της διαδικασίας και μελλοντικών καταστάσεων. Το ΠΣ ελληνομάθειας ως μοντέλο 

των σκοπών, των στόχων και των περιεχομένων. Τέλος, το ΠΣ Παιδεία Ομογενών θα το 

χαρακτηρίζαμε ως μοντέλο των σκοπών, των στόχων και διαδικασίας. 

Ως προς τη δομή τους, διαπιστώθηκε ότι και τα τρία προγράμματα περιλαμβάνουν τα ίδια 

τέσσερα βασικά στοιχεία, δηλαδή στους σκοπούς που επιδιώκουν, στα περιεχόμενα τα οποία 

θα διδαχθούν, στις μεθόδους διδασκαλίας και στους τρόπους αξιολόγησης. 

Όσον αφορά τη θεωρία στην οποία στηρίζεται κάθε πρόγραμμα, το ΑΠΣ του Δημοτικού, 

Γυμνασίου και το ΠΣ Παιδεία Ομογενών  βασίζονται στη θεωρία Μελέτης Παιδιού και το 



- 79 - 

ΠΣ Παιδεία Ομογενών επηρεάζεται  από τη  Θεωρία Κοινωνικής Αναδόμησης.  Τέλος, 

πρέπει να επισημανθεί ότι και  τα τρία Προγράμματα Σπουδών επηρεάζονται από τη θεωρία 

της Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας.  

Ως προς τον προσανατολισμό, από τα Αναλυτικά Προγράμματα που συγκρίναμε στην 

εργασία μας, διαπιστώθηκε ότι το ΑΠΣ του Δημοτικού, Γυμνασίου και το ΠΣ Παιδεία 

Ομογενών έχουν μαθητο-κεντρικό προσανατολισμό και το ΠΣ Ελληνομάθειας έχει 

στοχοκεντρικό. 

Ως προς τα Επίπεδα: 

Α) Η Α΄ και Β΄ τάξη του ΑΠΣ του Δημοτικού, αντιστοιχεί με την Προδημοτική έως την 2
η
 

Τάξη του ΠΣ Παιδεία Ομογενών. Στο ΠΣ Ελληνομάθειας δεν υφίσταται  “Επίπεδο”. 

Β)  Η Γ΄ και Δ΄τάξη του ΑΠΣ του Δημοτικό Σχολείου αντιστοιχεί στο  Α΄ Επίπεδο του ΠΣ 

Ελληνομάθειας και στην Γ΄ και Δ΄ τάξη του ΠΣ Παιδεία Ομογενών. 

Γ) Η Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού του ΑΠΣ του Δημοτικό Σχολείου αντιστοιχεί στο Β΄ Επίπεδο και 

μέρος του Γ΄ Επιπέδου του ΠΣ Ελληνομάθειας ως προς τη γλώσσα ως σύστημα και με την Ε΄ 

και ΣΤ΄ Τάξη του ΠΣ Παιδεία Ομογενών. 

Δ) Το ΑΠΣ του Γυμνασίου αντιστοιχεί στο Γ΄ Επίπεδο του ΠΣ Ελληνομάθειας. κυρίως ως 

προς στους στόχους και τη χρήση της γλώσσας. 

Κλείνοντας, λοιπόν, διαπιστώνεται ότι η Υπόθεση της εργασίας που κάναμε αρχικά 

επιβεβαιώνεται μερικώς, γιατί μόνο το ΑΠΣ των Γ΄ και Δ΄ Τάξεων του Δημοτικό Σχολείου 

αντιστοιχεί με το Α΄ επίπεδο του ΠΣ Ελληνομάθειας και με τις Γ΄ και Δ΄ τάξη του ΠΣ 

Παιδεία Ομογενών. Σε  όλα  τα άλλα δεν υπάρχει αντιστοιχία ένα προς ένα. 

Συγκεντρώνοντας λοιπόν, όλα τα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα, προτείνεται η 

δημιουργία ενός νέου, ευέλικτου, προσαρμοστικού, διαθεματικού Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών που να εμπεριέχει στοιχεία που θα αφορούν στην οικουμενικότητα 

της ελληνικής γλώσσας με στόχο την εμβάνθυνση και ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων 
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στην εκπαιδευτική διαδικασία με το εκπαιδευτικό ιδεώδες και την προσέγγιση του κριτικού 

γραμματισμού για την δημιουργία ενεργών πολιτών του Κόσμου. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

1 

   
ΚΕΠΑ- ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ 

Δεν Υφίσταται Επίπεδο 

για Αντιστοίχιση 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Α΄- Β΄ Τάξη 

 

ΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

Πρώτο Επίπεδο 

Προδημοτική  έως2α Τάξη 

  
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ 

ΞΕΝΗ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

Τ

Ο

Χ

Ο

Ι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Σκοπός : 
Η λογική οργάνωση του προφορικού 

λόγου σε σχέση με την οργάνωση των 

απλών δομών και του απλού 

λεξιλογίου. 

Στόχοι: 

Ο μαθητής ασκείται σταδιακά, ώστε να 

είναι σε θέση να: 

Αποκτήσει ετοιμότητα  ακουστική και 

απαντητική, (ακροάται, παίρνει το λόγο, 

δεν ξεφεύγει από το θέμα). 

Χειρίζεται  διάφορες μορφές του 

προφορικού λόγου. 

Αφηγείται πραγματικά ή φανταστικά 

γεγονότα. Περιγράφει πρόσωπα, 

πράγματα και καταστάσεις. 

Εκφράζει εντυπώσεις, σκέψεις, 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 

Προαναγνωστικό στάδιο/ αλφαβητισμός/ 

βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου 

 

 
 

 

Σκοποί του πρώτου επιπέδου είναι: 

1. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με 

φυσικό και παιγνιώδη τρόπο με τον 

ελληνικό λόγο (προφορικό και 

γραπτό) και να αναπτύξουν ένα 

πρώτο επίπεδο των τεσσάρων 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

2. Να εκτιμήσουν και να αγαπήσουν οι 

μαθητές στοιχεία της ελληνικότητας 

και του ελληνικού πολιτισμού που 

τους προσφέρονται με την ελληνική 
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επιθυμίες, αισθήματα κτλ. 

Αναγνωρίζει και περιγράφει διαθέσεις, 

προθέσεις, συναισθήματα. 

Διηγείται ιστορίες. 

Εκφέρει το λόγο του  με σωστή  

άρθρωση και τονισμό. 

Διατυπώνει καταφατικές, αρνητικές, 

ερωτηματικές και 

επιφωνηματικέςπροτάσεις. 

Εκτελεί γλωσσικές πράξεις αναφοράς, 

προτροπής, υπόσχεσης κ.ά. 

Κάνει σωστή χρήση των γραμματικών 

τύπων και του απλού λεξιλογίου. 

 

Β.ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

Σκοπός:  Η κατάκτηση των βασικών 

δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης 

γραπτών κειμένων, καθώς και η 

αναζήτηση, ανεύρεση, κατανόηση και 

χρήση της πληροφορίας. Οι 

αναγνωστικές δεξιότητες πρέπει να 

οικοδομούνται με βάση τον προφορικό 

λόγο και τις εμπειρίες που φέρουν τα 

παιδιά. 

Στόχοι:Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, 

ώστε να είναι σε θέση να: 

Συνειδητοποιεί τη σύνδεση προφορικής 

και γραπτής γλώσσας. 

Αντιλαμβάνεται ότι η γραφή 

χρησιμοποιείται, για να μεταφέρει 

μήνυμα με τα βιβλία, τις επιγραφές 

γλώσσα και να αντιληφθούν 

διαισθητικά τη διγλωσσία τους 

προσεγγίζοντας τη διπολιτισμικότητά 

τους 

Γλωσσικοί στόχοι 

Επιδιώκεται να κατακτήσουν οι μαθητές ένα 

βασικό επίπεδο ελληνικών, ώστε να 

κατανοούν την ακρόαση και να διαβάζουν 

κατανοώντας απλά κείμενα, επίσης να 

παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο με 

κατανοητές απλές προτάσεις που 

δηλώνουν τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και 

τα βιώματά τους. 

Κοινωνικοπολιτισμικοί στόχοι 

Να αντιληφθούν οι μαθητές διαισθητικά τη 

δική τους διπολιτισμικότητα και την 

επίδραση των δυο πολιτισμών (ελληνικού 

και χώρας διαμονής)  μέσω της λεκτικής 

σηματοδότησης στοιχείων της φύσης και του 

διαπολιτισμικού ή πολυπολιτισμικού 

περιβάλλοντός τους. 

Να προσεγγίσουν βιωματικά/ διαισθητικά 

την παρουσία των ελληνικών πολιτισμικών 

στοιχείων και να γνωρίσουν στοιχεία της 

ελληνικής παράδοσης συγκρίνοντάς τα με 

εκείνα της χώρας διαμονής τους 

(ονοματοδωσία προσώπων, θρησκευτικές 

γιορτές, ελληνικό εδεσματολόγιο, 

παραδοσιακές φορεσιές). 

Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη 

σημασία εθνικών και θρησκευτικών γιορτών 

και με τα συναφή σύμβολα και έθιμα. 
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και διάφορα άλλα μέσα. 

Αναγνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στην 

εικόνα ενός αντικειμένου και στη 

γραπτή απόδοσή του με λέξη. 

Αποκτά φωνημική επίγνωση, ώστε να 

αναγνωρίζει την ταυτότητα των 

λέξεων αλλά και ευρύτερα φωνημική 

επίγνωση ώστε να επιτυγχάνει ορθή 

και αποδεκτή προφορά των φράσεων 

και του συνεχούς λόγου, με τον 

απαιτούμενο ρυθμό και προσωδία 

λέξεων αλλά και ευρύτερα φωνημική 

επίγνωση ώστε να επιτυγχάνει ορθή 

και αποδεκτή προφορά των φράσεων 

και του συνεχούς λόγου, με τον 

απαιτούμενο ρυθμό και προσωδία. 

Κατανοεί και κατακτά το βασικό 

μηχανισμό της ανάγνωσης, που 

στηρίζεται στη σχέση φωνημάτων – 

γραμμάτων. 

Διαβάζει με ακρίβεια και κατανοεί 

μικρά λεκτικά σύνολα και μεμονωμένες 

λέξεις. 

Διαβάζει και κατανοεί μικρό κείμενο, 

για να αντλήσει πληροφορίες ή να 

εκτελέσει ορισμένες ενέργειες. 

- Ακούει και κατανοεί κείμενα που 

διαβάζει μεγαλόφωνα κάποιος άλλος. 

Αποδίδει το περιεχόμενο του κειμένου 

που άκουσε ή διατυπώνει άποψη γι’ 

αυτό. 
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Απομνημονεύει μικρά έμμετρα 

κείμενα για απαγγελία, μικρούς ρόλους 

για δραματοποίηση και μικρά λεκτικά 

σύνολα, τα οποία διευκολύνουν τη 

μάθηση. 

Εξοικειώνεται με τους εκφραστικούς 

τρόπους που χρησιμοποιούνται σε 

κείμενα τα οποία αντιπροσωπεύουν 

ποικίλες χρήσεις του λόγου. 

Διαπιστώνει, αν ένα κείμενο είναι 

έμμετρο ή πεζό, διαλογικό ή 

περιγραφικό, εικονογραφημένο ή όχι 

κτλ. 

Διακρίνει την απλή από την 

εμπλουτισμένη περιγραφή, το ουδέτερο 

από το συναισθηματικό και 

χιουμοριστικό γράψιμο, το πραγματικό 

από το εξωπραγματικό περιεχόμενο, τα 

γεγονότα από τις γνώμες. 

Διαπιστώνει, αν ένα κείμενο έχει 

ανακρίβειες ή ανακολουθίες. 

Εντοπίζει σε χειρόγραφα κείμενα 

λάθη συντακτικά, λεκτικά, 

ορθογραφικά κτλ. 

Αποσαφηνίζει, εμπλουτίζει και 

σταθεροποιεί σχετικό λεξιλόγιο. 

Εισάγεται στη χρήση αλφαβητικών 

λεξιλογίων, απλών λεξικών και 

παιδικών εγκυκλοπαιδειών. 

Ασκείται στη χρήση του πίνακα των 

περιεχομένων. 
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Επισημαίνει το συγγραφέα και τον 

τίτλο των βιβλίων. 

 

Γ. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας 

του μαθητή να γράφει και να 

διατυπώνει γραπτώς νοήματα και 

σκέψεις. 

Στόχοι:Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, 

ώστε να είναι σε θέση να: 

Αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να 

διατυπώνει τις σκέψεις του και να 

επικοινωνεί με τους άλλους όχι μόνο 

προφορικά αλλά και γραπτά. 

Αντιλαμβάνεται τη στενή σχέση 

ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής. 

Αντιγράφει πιστά και γράφει σωστά με 

σχετική ταχύτητα και με αισθητικώς 

αποδεκτά γράμματα, λέξεις, φράσεις 

και προτάσεις τηρώντας τις σωστές 

αποστάσεις ανάμεσα στα γράμματα και 

τις λέξεις. 

Αναγνωρίζει και συγκρίνει διάφορους 

τύπους γραμμάτων (τυπογραφικά, 

καλλιγραφικά κ.ά.). 

Γράφει και ανακοινώνει στους 

συμμαθητές ή στο δάσκαλο μικρά 

λεκτικά σύνολα με περιεχόμενο που τον 

ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας τελείες και 

ερωτηματικό. 
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Παρατηρεί και περιγράφει γραπτά, 

αντικείμενα του περιβάλλοντος. 

Εξιστορεί γραπτά με χρονολογική σειρά 

γεγονότα που βίωσε (προσωπική του 

εμπειρία). Γράφει τη συνέχεια μιας 

ιστορίας που διάβασε. Επινοεί και 

γράφει μια φανταστική ιστορία. 

Αντιλαμβάνεται την ανάγκη να 

ξαναγράψει ένα κείμενο, για να το 

βελτιώσει με βάση τις παρατηρήσεις τις 

δικές του ή των άλλων. 

Διαπιστώνει ότι επικοινωνεί καλύτερα 

με τους άλλους, όταν χρησιμοποιεί τις 

κατάλληλες λέξεις, στη σωστή τους 

θέση (όταν τα γραπτά δηλαδή είναι 

σωστά από γραμματική και συντακτική 

άποψη) και όταν λαμβάνει υπόψη του 

την περίσταση επικοινωνίας. 

Σχολιάζει τα γραπτά των συμμαθητών 

του. Συνειδητοποιεί ότι γράφει με 

διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το 

στόχο και το δέκτη του γραπτού (τον 

ίδιο, το δάσκαλο, την παρέα, τους 

γονείς κτλ.). 

 
Δ. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Σκοπός: Η εξοικείωση του μαθητή με 

κείμενα καταξιωμένα από την ελληνική 

και ξένη λογοτεχνία, η επαφή του με το 

εξωσχολικό βιβλίο  η προτροπή και η 
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ενθάρρυνση για ανάπτυξη της 

δημιουργικής φαντασίας του. 

Στόχοι:Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, 

ώστε να είναι σε θέση να: 

Εξοικειώνεται βιωματικά με τη μορφή 

και το περιεχόμενο των λογοτεχνικών 

κειμένων. Ψυχαγωγείται με τα κείμενα 

και τα απολαμβάνει ως ακροατής. 

Εξοικειώνεται διαισθητικά και με απλά 

κείμενα νεωτερικής λογοτεχνίας. 

Αντιλαμβάνεται τις εναλλακτικές 

δυνατότητες της γλώσσας τόσο στο 

σημασιολογικό όσο και στο φωνητικό- 

μορφολογικό επίπεδο. 

Έρχεται σε επαφή με την παράδοση του 

τόπου και το λαϊκό πολιτισμό. 

Αποκτά αίσθηση του χιούμορ διαμέσου 

επιλεγμένων λογοτεχνικών κειμένων 

και να οξύνει τη φαντασία του. 

Ενθαρρύνεται στη δημιουργία και 

έκφραση δικών του ιστοριών και 

εξοικειώνεται με τη χωρο-χρονική 

αντίληψη. 

Γνωρίζει, περισσότερο ως ακροατής, 

κατάλληλα για την ηλικία του κείμενα, 

των κυριότερων εκπροσώπων και ειδών 

της ελληνικής -κυρίως– λογοτεχνίας και 

παράδοσης. 

 

Ε. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Σκοπός: 
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Η αποσαφήνιση, η σταθεροποίηση και 

ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου του 

μαθητή με λέξεις και εκφράσεις 

χρήσιμες για την καθημερινή του 

επικοινωνία γραπτώς η προφορικώς. 

Στόχοι: 

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να 

είναι σε θέση να: 

Προσεγγίζει το λεξιλόγιο διάφορων 

θεματικών περιοχών, ξεκινώντας από 

τις πιο εύχρηστες λέξεις και 

χρησιμοποιώντας βαθμιαία τις 

περισσότερο ειδικές και κατάλληλες. 

Κατακτά και διαμορφώνει το λεξιλόγιό 

του από σημασιολογική, φωνητική και 

ορθογραφική άποψη. 

Κατανοεί την έννοια των λέξεων σε 

σύνδεση με τα πράγματα και τα 

συμφραζόμενα. 

Αποσαφηνίζει τις έννοιες των λέξεων 

με βάση τα αντίθετα (αντώνυμα). 

Καταρτίζει απλά αλφαβητικά λεξιλόγια. 

Εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του 

αξιοποιώντας τη διδασκαλία όλων των 

μαθημάτων και τις σχολικές 

εκδηλώσεις. 

Χρησιμοποιεί, γραπτά και προφορικά, 

τις νέες έννοιες – λέξεις που μαθαίνει, 

διευρύνοντας τόσο το παθητικό όσο και 

το ενεργητικό του λεξιλόγιο. 
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ΣΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Σκοπός: 
Η συνειδητοποίηση της δομής και της 

λειτουργίας του γλωσσικού κώδικα στα 

βασικά του στοιχεία, διαισθητικά και 

πρακτικά με την εφαρμογή των 

κανόνων. 

Στόχοι: 

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να 

είναι σε θέση να: 

Τονίζει ορθά, προφορικά και γραπτά, 

τις λέξεις και χρησιμοποιεί τα βασικά 

σημεία στίξης. 

Αισθητοποιεί με πρακτικό και 

παιγνιώδη τρόπο την έννοια της 

γλωσσικής δομής. Κατανοεί και 

χρησιμοποιεί την απαραίτητη για τη 

διεξαγωγή του μαθήματος 

μεταγλωσσική ορολογία. 

Εξοικειώνεται γραπτά και προφορικά 

με βασικές προτασιακές δομές του 

τύπου: Ρ, Υ-Ρ, Υ-Ρ-Α, Υ-Ρ-Κ. 

Κατανοεί το ρόλο του ρήματος μέσα 

στην πρόταση. 

Χρησιμοποιεί το ουσιαστικό με το 

άρθρο ως υποκείμενο, αντικείμενο και 

κατηγορούμενο. 

Χρησιμοποιεί την προσωπική 

αντωνυμία ως υποκείμενο. 

Διακρίνει τους φθόγγους μέσα στη λέξη 

και τις λέξεις μέσα στην εκφωνούμενη 
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φράση. 

Αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί σωστά 

στην ανάγνωση και στη γραφή τα 

δίψηφα, τους συνδυασμούς, τους 

διφθόγγους και τα συμπλέγματα. 

 
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Σκοπός: 
Η κατάκτηση δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, αναζήτησης πληροφοριών 

και η αποκωδικοποίηση  οπτικών και 

ακουστικών σημάτων. 

Στόχοι: 

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να 

είναι σε θέση να: 

Εντοπίζει και αξιολογεί τις 

πληροφορίες που χρειάζεται, 

χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές 

πληροφόρησης, γλωσσικές και μη. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

 

2 

ΚΕΠΑ- ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ 

Δεν Υφίσταται Επίπεδο 

για Αντιστοίχιση 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Α΄- Β΄ Τάξη 

 

ΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

Πρώτο Επίπεδο 

Προδημοτική  έως2α Τάξη  

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ 

ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΔΕ

Ξ/

ΤΕ

Σ 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ  

 

ΑΚΡΟΑΣΗ   &   ΟΜΙΛΙΑ 

 

 

 

 

 

 

Π 

 

Ρ 

 

Ο 

 

Φ 

 

Ο 

 

Ρ 

 

Ι 

 

Κ 

 

Ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ 

 

 

Ο 

 

 

Γ 

 

 

Ο 

 

 

Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

_______ 

 

 

ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ 

Ασκήσεις ορθής προφοράς λέξεων  και 

φωνητικής επιτέλεσης γλωσσικών πράξεων. 

Προφορά συνδυασµού φθόγγων  π.χ. Πέµπτη, 

εκστρατεία 

Σχηµατισµός /συµπλήρωση  προφορικών 

προτάσεων. 

Άσκηση στη χρήση λέξεων µέσα σε οικείες 

προτάσεις.  

_______________________________________

_ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 

Βιωµατικήεµπλοκή µαθητών σε ποικίλες 

µορφές λεκτικής επικοινωνίας, όπως : 

(ανα)διηγήσεις, ελεύθερος διάλογος, 

συζητήσεις, δραµατοποιήσεις, θεατρικά 

παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, τραγούδια, 

ποιήµατα και ενεργητική συµµετοχή στις 

εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, (Μελέτη 

περιβάλλοντος, Αισθητική και Μουσική 

Αγωγή).  

 

Αφηγήσεις συνοπτικές ή διεξοδικές. 

ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ 

Βασικά στοιχεία  του φωνολογικού και γραφικού συστήματος. 

 

 ( φωνήματα- γραφήματα, συμπλέγματα και δίψηφα) 

 

 

Συλλαβισμός, πάθη φωνηέντων, σημεία στίξης. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1.1. Απευθύνω τον λόγο σε κάποιον, τραβώ την προσοχή του 

Παρακαλώ, τι θέλετε/ τι θα θέλατε; 

Κοσμά/Παιδί μου, έλα εδώ μια στιγμή. 

Παιδιά, ακούστε με λίγο. 

Κυρία, τι είναι αυτό; 

_____________________________________ 

1.2. Χαιρετώ και απαντώ σε χαιρετισμούς 

Καλημέρα σας 

Γεια σας 

Γεια σου, Βασίλη.  

-Καλημέρα κύριε Πέτρο. 

-Γεια σου, Άννα. –Γεια! 

1.3.Καλωσορίζω και αποχαιρετώ κάποιον. 

Καλωσόρισες! – Καλώς σας βρήκα! 
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Σ

   

 

 

 

 

 

Εξοικείωση µε τους εκφραστικούς τρόπους και 

µε το  

λεξιλόγιο που χρησιµοποιούνται σε διάφορες 

περιστάσεις της ζωής. Π.χ. προφορική 

πρόσκληση σε εναλλακτικά πλαίσια 

επικοινωνίας ,(οικείο, φιλικό, επίσηµο κτλ) και 

ανάλογη προσαρµογή του προφορικού λόγου. 

Αφήγηση ιστορίας, παραµυθιού, ανέκδοτου, 

θεατρικού έργου όπως το άκουσε ή µε 

παραλλαγές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλωσορίσατε! –Καλώς σας βρήκαμε! 

Καλώς τα δέχτηκες! 

Γεια σας! –Γεια σας κύριε Πέτρο! 

Αντίο σας! –Αντίο Κοσμά! 

1.4. Εκφράζω τυπικό ενδιαφέρον για την υγεία και τη διάθεση 

κάποιου. Απαντώ. 

Τι κάνεις; -Καλά είμαι. Εσύ; 

-Κι εγώ καλά/ Μια χαρά. 

Είστε όλοι καλά; -Καλά είμαστε όλοι. 

Καλά είναι η μητέρα σου τώρα;  - Μια χαρά, ευχαριστώ. 

_____________________________________ 

1.5.Συστίνομαι και απαντώ σε συστάσεις. Συστήνω κάποιων. 

Με λένε Κώστα/Εμένα με λένε Κώστα. Εσένα; 

Παιδιά αυτή είναι η Χριστίνα.          –Γεια σου Χριστίνα. 

_____________________________________ 

 

1.6.Εύχομαι (σε γενέθλια-ονομαστική γιορτή, θρησκευτική γιορτή, 

γάμο/γέννηση/βάφτιση, σε ασθενή για ανάρρωση) 

Χρόνια πολλά! 

Να ζήσεις! 

Να τα εκατοστίσεις! 

Καλό Πάσχα! 

Χριστός Ανέστη-Αληθώς Ανέστη! 

Καλά Χριστούγεννα!  

Καλή Χρονιά! 

Χαρούμενη πρωτοχρονιά! 

Ευτυχισμένος ο καινούριος  χρόνος! 

______________________________________ 

1.7.Προσκαλώ κάποιον. Αποδέχομαι ή απορρίπτω μια πρόσκληση 

Θέλεις να/ θα έρθεις σπίτι μου να παίξουμε ντάμα; -Ναι βέβαια/Γιατί 

όχι/Αμέ. 

-Αχ, όχι, δεν μπορώ, έχω να διαβάσω!/ -Δε γίνεται. Φεύγουμε σε λίγο. 

Πρόσκληση γενεθλίων: Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου στις 5 το 

απόγευμα σε προσκαλώ(να έρθεις) στο πάρτι γενεθλίων μου που θα 

γίνει στο σπίτι μου, οδός… 
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______________________________________ 

1.8. Ζητώ κάτι ή προσφέρω κάτι σε κάποιον. Ευχαριστώ για την 

προσφορά. 

Μου δίνεις/ Μου δίνετε λίγο νερό ακόμα 

σας παρακαλώ; 

-Ορίστε. 

Τι θα πιείς; Πορτοκαλάδα, βυσσινάδα, χυμό μήλου; 

-Λίγη πορτοκαλάδα. 

Ορίστε τα ποτά σας/η πορτοκαλάδα σου. 

-Ευχαριστώ. 

1.9.Ευχαριστώ κάποιον για κάτι.  

Ευχαριστώ. 

Ευχαριστώ πολύ. 

1.10. Ζητώ συγγνώμη, απολογούμαι για κάτι. 

Συγγνώμη! 

1.11. Ζητώ να επαναλάβει κάποιος κάτι, δηλώνω ότι δεν κατάλαβα. 

Εξηγώ κάτι σε κάποιον. 
Τι είναι το  «πεζοδρόμιο»; 

1.12.Ζητώ κάποιον στο τηλέφωνο ή απαντώ σε αυτόν που καλεί. 

Ναι 

Γεια σας, κυρία Έλλη, η Μαρία είμαι. Είναι εκεί η Άννα; 

-Δεν είναι εδώ Μαρία μου. Θέλεις να της πω κάτι; 

1.13. Κλείνω μια τηλεφωνική συνομιλία. 

Έλα, γεια! 

Γεια σας κυρία Έλλη. 

1.14. Αρχίζω ένα γράμμα 

 

1.15. Κλείνω ένα γράμμα 

--------------------------------------------------------- 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.1.Ζητώ πληροφορίες και αναφέρομαι σε πρόσωπα και πράγματα. 

Ποιος είναι αυτός; 

Τι είναι αυτό; 

Που μένεις; 

Από πού είσαι; 



- 99 - 

 

 

 

 

_______________________________________

_ 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Εντοπισμός πληροφοριών από 

διάφορεςπηγές. Ενδεικτικές πηγές: 

 Αγγελία, τηλεγράφημα, απλός χάρτης, 

 μετεωρολογικός χάρτης, τηλεφωνικός 

 κατάλογος, πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια, 

κατάλογοι, ενημερωτικά δελτία, οδηγίες 

(οδηγίες χρήσης παιχνιδιού),διαφημιστική 

αφίσα (τσίρκου, θεάτρου – ώρες παράστασης, 

τιμές), διαφήμιση τουριστικού γραφείου κ.τ.λ. 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Περιγραφή αντικειµένων (π.χ. µήλου) µε τη  

µορφήαινίγµατος. 

Περιγραφή προσώπων, καταστάσεων. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

Αφήγηση ιστοριών µε διάκριση  

του προτέρου και του υστέρου. 

 

Πόσο χρονών είσαι; 

Τι χρώμα είναι το αυτοκίνητό σας; 

Ο Τζίμης και η Τζένη είναι αδέλφια. Ο πατέρας τους είναι ταξιτζής. 

Είναι από την Ελλάδα αλλά ζουν στον Καναδά. 

Ο μικρός μου αδελφός είναι τριών χρονών. Δεν πηγαίνει ακόμα σχολείο. 

2.2. Αναφέρομαι στον χαρακτήρα κάποιου ή στις ιδιότητες κάποιου 

πράγματος. 

Πολύ κλαψιάρικο είναι αυτό το μωρό. 

Το σπίτι μας είναι μεγάλο. Έχει μια όμορφη βεράντα. 

____________________________________ 

2.3.Περιγράφω την εξωτερική εμφάνιση προσώπου ή πράγματος. 

Είναι κούκλες, μελαχρινές, ξανθιές με γαλανά μάτια... 

Ο Πέτρος έχει σγουρά μαλλιά. Έχει ένα δοντάκι και γελά σας κοριτσάκι. 

2.4. Συγκρίνω ιδιότητες 

Δεν είμαστε το ίδιο εσύ είσαι πιο δυνατός. 

Αυτή είναι η πιο όμορφη. 

Ο κήπος του θείου είναι πιο μεγάλος (μεγαλύτερος) 

__________________________________ 

2.5. Τοποθετώ ένα γεγονός ή μια δραστηριότητα στο χρόνο. 

Τι μέρα έχουμε σήμερα;-είναι σήμερα; -σήμερα είναι Σάββατο 

Πότε έχουμε…/ Είναι η γιορτή;  

-Την Πέμπτη είναι ο χορός του σχολείου. 

-Σ τις 25 έχουμε Χριστούγεννα.  

-Τον επιτάφιο τον στολίζουμε την Μεγάλη Παρασκευή. 

Τι ώρα ξυπνάς κάθε μέρα; 

-Στις 7 και μισή. 

Πότε/ Τι ώρα πηγαίνεις σχολείο; - Στις 8 και 20. 

______________________________________ 

2.6.Δίνω πληροφορίες για τον χώρο. Τοποθετούμαι στον χώρο. 

Η Νόρα ζει στην Αθήνα. 

Η Αθηνά ζει στον Καναδά. 

Το βιβλίο είναι πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά/στο/από… 

_____________________________________ 

2.7.Δίνω οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να πάει κάπου. 

2.8.Ζητώ και δίνω πληροφορίες για το ποσό και τον βαθμό. 
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Είναι πολύ ψηλό. 

Είμαι λίγο κουρασμένη. 

Δεν ακούει καθόλου 

_____________________________________ 

2.9.Ζητώ και δίνω πληροφορίες για τον τρόπο. 

Πώς να το γράψω; Δείξε μου πώς να το κάνω; 

___________________________________ 

2.10.Ζητώ και δίνω πληροφορίες για τον κτήτορα. 

Ποιανού/ποιανής είναι αυτή η ζακέτα;  -Της Μαρίας/-Δικιά μου είναι. 

Αυτή η κούκλα είναι δική μου. 

Το αυτοκίνητό μας είναι κόκκινο 

___________________________________ 

2.11.Ζητω και δίνω πληροφορίες για προϊόντα. 

 

Αυτά τα μποτάκια είναι στη βιτρίνα, τι νούμερο είναι, πόσο κάνουν; 

-Ποια αυτά τα κόκκινα; 

______________________________________ 

3.ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

3.1.Λέω τη γνώμη μου. 

Δεν μου αρέσει! 

3.2.Ζητώ τη γνώμη του άλλου. 
Θέλω να φύγω. Εσύ; 

Εμένα μου αρέσουν τα λουλούδια. Εσένα; 

3.3.Κάνω αναφορά σε λόγο άλλου. 

Είπε ότι είναι άρρωστη. 

3.4.Εκρφάζω την πιθανότητα/κάτι το απίθανο να γίνει. 

3.5.Διατυπώνω υποθέσεις (για το πραγματικό και το μη πραγματικό) 

Αν θέλεις να ‘ναι ευτυχισμένο, πρέπει να το αφήσεις ελεύθερο. 

3.6.Ζητώ να μάθω εάν κάτι αληθεύει/εκφράζω αβεβαιότητα. 

Ο Γιάννης είναι από την Ελλάδα. 

-Ναι; Αλήθεια; 

3.7.Επιβεβαιώνω, διαβεβαιώνω. 

Ο Γιάννης είναι από την Ελλάδα, το ξέρεις; 

-Το ξέρω!/Ναι βέβαια. 

3.8.Απεθύνομαι στη μνήμη του συνομιλητή μου/λέω τι θυμάμαι, τι 
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_______________________________________

_ 

 

Περιγραφή συναισθημάτων 

 (ειρωνεία, χιούµορ, συγκίνηση, εύθυµη 

διάθεση, προσβολή κτλ.) µε αφορµήεµπειρία 

που έζησε, ή ιστορία που άκουσε. 

ξεχνώ για κάτι/υπενθυμίζω κάτι σε κάποιον. 

3.9.Εκφράζω τη συμφωνία μου με κάποιον. 

3.10.Εκφράζω τη διαφωνία μου με κάποιον. 

Δεν θέλω! 

---------------------------------------------------  

3.11.Εκφράζω αναγκαιότητα/υποχρέωση. 

--------------------------------------------------------- 

3.12. Εκφράζω την πρόθεση να κάνω κάτι. 

__________________________________ 

4. ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

4.1. Εκφράζω προτίμηση και απαρέσκεια. 

Δεν μου αρέσουν αυτά τα παπούτσια. Τα μαύρα μου αρέσουν πιο πολύ. 

Αγαπώ τη θάλασσα. Τι όμορφο πουλόβερ! 

Τι νόστιμο φαγητό! Όμορφο που είναι! 

4.2.Εκφράζω χαρά, ευχαρίστηση, επιδοκιμασία, υπερηφάνεια. 

Μπράβο!/ Ζήτω! 

Τι καλά που μιλάει τα ελληνικά! 

4.3. Εκφράζω λύπη, στενοχώρια, φόβο, ανησυχία. 

Αχ, τι κρίμα! Βοήθεια! 

4.4. Εκφράζω αποδοκιμασία, θυμό, αγανάκτηση. 

4.5. Εκφράζω την ευχή/ την επιθυμία να γίνει κάτι. 

 

5. ΛΕΚΤΙΚΕΣ  ΠΡΑΞΕΙΣ 

5.1. Εκφράζω παράκληση. Προσφέρω τη βοήθειά μου. 

Σε παρακαλώ, μαμά, έλα… 

Έρχεστε λίγο εδώ; 

Μου δίνεις λίγο το μολύβι σου; 

-Να, πάρε το δικό μου./ -Θα σου δώσω εγώ. 

5.2. Προσφέρομαι να κάνω κάτι για κάποιον. 

5.3.Δίνω εντολές/ οδηγίες για την εκτέλεση ενός έργου/ μιας πράξης. 

Άντε ετοιμάσου. 

Τηλεφώνησέ του. 

Σώπαινε, σταμάτα πια. 

5.4.Ζητώ την έγκριση κάποιου να κάνω κάτι. Επιτρέπω-απαγορεύω. 
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Θείε, να έρθω και εγώ σήμερα με το καΐκι; 

-Έλα, θα είσαι όμως φρόνιμη; 

Κοσμά, να ανέβω κι εγώ;   

 -Άντε, ανέβα κι εσύ. 

Να την πάω βόλτα;     

-Μα και βέβαια να την πάς. 

5.5.Δίνω συμβουλές. Κάνω παραινέσεις. 

5.6.Καθησυχάζω κάποιον. 

5.7. Υπόσχομαι να κάνω κάτι. 

5.8. Προτείνω σε κάποιον να κάνει κάτι/ να κάνουμε κάτι μαζί. 

Αποδέχομαι ή απορρίπτω μια πρόταση/ αντιπροτείνω. 

Παίζουμε τα αγάλματα; - Παίζουμε. 

Πάμε μια βόλτα; - Έγινε/ Εντάξει. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

 ΚΕΠΑ- ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙ

Α 

Δεν Υφίσταται 

Επίπεδο για 

Αντιστοίχιση 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Α΄- Β΄ Τάξη 

 

ΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

Πρώτο Επίπεδο 

Προδημοτική  έως2α Τάξη 

3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΩΣ ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΔΕ

Ξ/

ΤΕ

Σ 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

ΓΡΑΦΗ  & ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ      ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΛΕΞΕΩΝ  -   ΦΡΑΣΕΩΝ 

  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ :  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

 

 

Γ

Ρ

Α

Π

Τ

Ο

Σ 

 

 

 

 

 

Λ

Ο

Γ

Ο

 

Α

Σ

Κ

Η

Σ

Ε 

Ι 

Σ 

 

Σ

Τ

Α 

 

 

Φ

Α

Ι

Ν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασκήσεις γραφής, στίξης και προφοράς 

Συλλαβισµός Ερωταποκρίσεις του τύπου 

 Ποιος  κάνει τι; ποιος είναι τι; κτλ.. 

Παιχνίδια δόµησης λέξεων ή φράσεων 

 σε παραδειγµατικό και συνταγµατικό 

άξονα 

 µε σύνθεση  ανεξάρτητων γραµµάτων ή 

 λέξεων Παιχνίδια µε αλλαγή της θέσης 

των λέξεων ή των µικρότερων φράσεων 

που συγκροτούν µια πρόταση. Αφαίρεση 

ή  

προσθήκη δευτερευόντων όρων στο  

συντακτικό πυρήνα της πρότασης. 

Παιγνιώδεις ασκήσεις επαύξησης ή 

µείωσης 

σε ελάχιστα συστατικά προτάσεων µε 

βασική  

δοµή του τύπου Ρ, Υ-Ρ, ΥΡ-Α, Υ-Ρ-Κ 

 Ανάλυση επαυξηµένων προτάσεων µε 

Ουσιαστικά 

γνωριμία : 

 με τα τρία γένη 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 με τους αριθμούς 

………………………………………… 

 με τα άρθρα  (οριστικό, αόριστο) 

………………………………………… 

Εμφάνιση των:  

Αρσενικών ισοσύλλαβων σε –ης,-ας, -ος 

 και ανισοσύλλαβων σε    -άς 

Θηλυκών ισοσύλλαβων σε –α και –η 

Ουδέτερων ισοσύλλαβων σε –η και – ο  
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Σ 

 

 

 

Ο

Μ 

Ε 

Ν

Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ερωτήσεις του τύπου: ποιος, τι κάνει, 

πότε, πού κτλ.. 

Σύνθεση προτάσεων βασικής δοµής µε  

ορισµένες λέξεις ή φράσεις. 

Σύνδεση κύριων προτάσεων µε το και. 

Συγχώνευση µικρών προτάσεων σε µία 

σύνθετη πρόταση, µε περισσότερα από 

ένα υποκείµενα, κατηγορούµενα ή 

αντικείμενα. 

Εκτέλεση απλών γλωσσικών πράξεων 

βάσει του επιτονισμού (π.χ. «Ο Γιάννης 

φεύγει», για να δηλώσει βεβαίωση και « 

Ο Γιάννης φεύγει;» για να δηλώσει 

ερώτηση ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και ανισοσύλλαβων σε   -μα 

-------------------------------------------------- 

Επίθετα 

Εμφάνιση των επιθέτων σε   -ος, -η, -ο  

-------------------------------------------------- 

Παραθετικά 

Εμφάνιση των παραθετικών όλων των βαθμών  

και των δυο τύπων μονολεκτικών και περιφραστικών. 

 

Αριθμητικά 

Εμφάνιση των απόλυτων αριθμητικών ως το 100 και των τακτικών ως το 10. 

………………………………………… 

Αντωνυμίες 

Εμφάνιση των προσωπικών, κτητικών και κάποιων ερωτηματικών 

αντωνυμιών (ποιος, πόσος). 

 

………………………………………….. 

Ρήματα 

Εμφάνιση των ρημάτων σε –ίζω,  -ώνω,  

-αίνω, -ένω στον ενεστώτα της οριστικής. 

 

 

………………………………………… 

Μετοχές 

Εμφάνιση των μετοχών σε –ώντας /-οντας και σε –(σ)μένος. 

…………………………………………. 

Επιρρήματα 

εμφάνιση κάποιων συχνόχρηστων τοπικών, χρονικών, τροπικών, βεβαιωτικών 

και διστακτικών επιρρημάτων. 

…………………………………………. 

Προθέσεις 

Εμφάνιση προθέσεων  

 

 

Επιφωνήματα 
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Εμφάνιση συχνόχρηστων επιφωνημάτων. 

 

 

 

Παραγωγή  

Εμφάνιση : 

Α. Ουσιαστικών παράγωγων από ουσιαστικά και ρήματα                 (διαβάζω > 

διάβασμα) 

Β. Υποκοριστικών σε –άκος, -ίτσα,  -ούλα, -άκη 

Γ. μεγεθυντικών 

Δ. Επαγγελματικών ουσιαστικών (παράγωγων από ρήματα) 

Ε. Επιθέτων παράγωγων από ουσιαστικά 

………………………………………… 

 

Σύνθεση 

Εμφάνιση:  

Α. Προσδιοριστικών συνθέτων ουσιαστικών (τυρόπιτα, αετοφωλιά) 

Β. Ρημάτων με πρώτο συνθετικό το ξε- και το ξανα- (σκεπάζω > ξεσκεπάζω, 

πίνω >ξαναπίνω) 

Γ. Προσδιοριστικών συνθέτων ρημάτων με α’ συνθετικό επίρρημα ( 

σιγοτραγουδώ, γλυκοτραγουδώ 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

Ονοματικές και ρηματικές φράσεις 

Υ-Ρ-Α    Ποιος κάνει κάτι 

Υ-ΣΡ-Κ   Ποιος είναι τι 

Υ-Ρ-Α( + επίρρημα) Πότε κάνει κάποιος κάτι  

Η θέση των όρων στην πρόταση συνάντηση με τη σημασία 

Ερωτηματική πρόταση  τύποι ερώτησης – απάντησης 

……………………………………………… 

Εμφάνιση ομοιόπτωτων ονοματικών προσδιορισμών. 

……………………………………………………… 

Γνωριμία με την καταφατική και αποφατική πρόταση-μετασχηματισμοί.  
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……………………………………………… 

 

Συντακτική λειτουργία των πτώσεων 

 

 -    -    -    -   -   -   -   -- 

 

………………………………………… 

 

 

Η γενική κτητική 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

 ΚΕΠΑ- ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙ

Α 

Δεν Υφίσταται 

Επίπεδο για 

Αντιστοίχιση 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Α΄- Β΄ Τάξη 

 

ΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

Πρώτο Επίπεδο 

Προδημοτική  έως2α Τάξη  

4 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ 

ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΔΕ

Ξ/ 

ΤΕ

Σ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

ΓΡΑΦΗ & ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

 

ΓΡΑΦΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

Γ

Ρ

Α

Π 

Τ

Ο

Σ 

 

 

 

 

 

Κ

Ε 

Ι

Μ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλλιέργεια συνηθειών ορθής γραφής, 

τονισμού και στίξης.  

Ασκήσεις αντιγραφής, καλλιγραφίας και 

ευανάγνωστης γραφής.  

Γραφή του ονόματός του, γνωστών λέξεων, 

πινακίδων κτλ.  

Επικόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων 

λέξεων, φράσεων, ευχών, καταλόγων κτλ. 

Βασική ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου και άσκηση στα καινούρια 

φαινόμενα με: 

 παιχνίδια γλώσσας, 

 με δραστηριότητες που μιμούνται πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας 
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Λ

Ο

Γ

Ο 

Σ 

 

Ε

Ν

Α 

 (εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα).  

Γραπτή αφήγηση 

 (εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα).  

Γράψιμο παραμυθιού.  

Αυτοδιόρθωση των κειμένων που γράφει ο 

μαθητής, σύμφωνα με κριτήριο το «πώς θα 

ταίριαζε καλύτερα». 

Αλληλοδιόρθωση με τον ίδιο τρόπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

5 ΚΕΠΑ- ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙ

Α 

Δεν Υφίσταται 

Επίπεδο για 

Αντιστοίχιση 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Α΄- Β΄ Τάξη 

 

ΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

Πρώτο Επίπεδο 

Προδημοτική  έως2α Τάξη  

ΔΕ

Ξ/

ΤΕ

Σ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ 

ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ  ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

 

 

 

 

 

Γ 

Ρ 

Α 

Π 

Τ 

Ο 

Σ 

 

 

 

 

 

 

Κ 

Ε 

Ι 

Μ 

Ε 

Ν 

Ι 

Κ 

Ο 

Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

_________ 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΠΟΙΗΜΕΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ακρόαση και αναδιήγηση λογοτεχνικών 

κειμένων (μικρών ιστοριών, διηγημάτων, 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΠΟΙΗΜΕΝΑ 

Προτείνονται κείμενα που είναι σύντομοι διάλογοι, παραμύθια, ποιήματα, σύντομα 

αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα που αναφέρονται σε παιδικές εμπειρίες και 

βιωματικές καταστάσεις.  

Τα κείμενα αυτά ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των «πεποιημένων» από τους 

συγγραφείς κειμένων (αυτών δηλαδή που έχουν κατασκευαστεί, προκειμένου να 

λειτουργήσουν ως αφόρμηση για τη διδασκαλία ενός γλωσσικού φαινομένου) με 

σκοπό την παροχή των κατάλληλων γλωσσικών ερεθισμάτων για την εσωτερίκευση 

στοιχείων και δομών από όλα τα επίπεδα του γλωσσικού συστήματος της ελληνικής 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ανάγνωση και διδασκαλία κειμένων από τη Μυθολογία, την Ιστορία 
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Λ 

Ο 

Γ 

Ο 

Σ 

 

 

 

 

 

 

παραμυθιών).  

Απαγγελίες ποιημάτων, χρήση 

μελοποιημένης ποίησης.  

Γλωσσικά παιχνίδια ρυθμού, 

ομοιοκαταληξίας, επανάληψης, αστείων 

λέξεων και συλλαβών, γλωσσοδέτες κ.ά.  

Συλλογή λαϊκών παραμυθιών, 

παραδόσεων, παροιμιών, αινιγμάτων από 

την οικογένεια και ανακοίνωση, ανάγνωση, 

παιχνίδια, δραματοποίηση στην τάξη.  

Ποιήματα, ιστορίες, παραμύθια με κωμικό 

περιεχόμενο, για ακρόαση, ανάγνωση, 

δραματοποίηση, παντομίμα.  

Ημιτελείς ιστορίες που το παιδί διαβάζει ή 

ακούει για να μαντέψει το τέλος τους, να 

τις συνεχίσει και να τις ολοκληρώσει ή και 

να δημιουργήσει δικές του εκδοχές 

(δημιουργική αφήγηση).  

Παιγνιώδεις ασκήσεις αντιστροφής των 

στοιχείων συνέχειας μιας ιστορίας (π.χ. 

κάποτε - τώρα - μετά - χθες - σήμερα - 

αύριο), προκειμένου να τις τακτοποιήσει με 

τη φυσική χρονολογική σειρά.  

Αφήγηση από το δάσκαλο επιλεγμένων 

κειμένων των κυριότερων εκπροσώπων της 

ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας, καθώς και 

παραμυθιών άλλων λαών (π.χ. παραμύθια 

των βαλκανικών λαών, παραμύθια από την 

Ευρώπη, παραμύθια από την Ασία).  

Σιωπηρή ανάγνωση κειμένων με σκοπό την 

κατανόηση του περιεχομένου.  

Μεγαλόφωνη ανάγνωση, με εκφορά και 

έκφραση προσαρμοσμένη στο είδος του 

λόγου, στο περιεχόμενο και στην 
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περίσταση (λ.χ. της έντασης της φωνής 

ανάλογα με τον χώρο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

6 ΚΕΠΑ- ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙ

Α 

Δεν Υφίσταται 

Επίπεδο για 

Αντιστοίχιση 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Α΄- Β΄ Τάξη 

 

ΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

Πρώτο Επίπεδο 

Προδημοτική  έως2α Τάξη  

ΔΕ

Ξ/

ΤΕ

Σ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ 

ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

Γ 

Ρ 

Α 

Π 

Τ 

Ο 

Σ 

 

 

 

Λ 

 

Ε 

 

Ξ 

 Επιλογή λέξεων σχετικών με το 

περιεχόμενο της διδασκόμενης ενότητας 

και ομαδοποίηση, ανάλογα με τη σημασία, 

τη μορφή, το θέμα κτλ.  

Επίδειξη αντικειμένων, εικόνων κ.ά. και 

σύνδεσή τους με τις αντίστοιχες λέξεις.  

Παιχνίδια λέξεων με αντίθετη σημασία: 

Ακολουθήθηκε η Αρχή ότι τα «πράγματα» που περιβάλουν τον μικρό μαθητή θα 

πρέπει να περάσουν στα «γράμματα» ( λέξεις, φράσεις , προτάσεις) της ελληνικής 

γλώσσας, την οποία μαθαίνει. (92)  Έτσι- σωπαίνω. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ   

 

1.Διαπροσωπικές Σχέσεις 

 

 

Ο εαυτός μου.  
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Λ 

Ο 

Γ 

Ο 

Σ 

 

 

Ι 

 

Λ 

 

Ο 

 

Γ 

 

Ι 

 

Ο 

ωραίος / άσχημος κτλ.).  

Σχηματισμός / συμπλήρωση προφορικών 

προτάσεων.  

Ερμηνεία, σχόλια για δυσνόητες και 

άγνωστες λέξεις, συμπληρώσεις 

μισοτελειωμένων προτάσεων, σχηματισμός 

φράσεων και προτάσεων, καταχώριση νέων 

λέξεων – εννοιών σε ειδικό τετράδιο 

λεξιλογικών ασκήσεων. 

 + 

Οι συγγενείς μου + 

Οι φίλοι/ συμμαθητές μου + 

Ονομαστικές γιορτές, 

γενέθλια, γάμοι, βαφτίσεις 

+ 

 

Σχέσεις παιδιών-γονέων, 

αδελφών 

+ 

Σχέσεις δυο φίλων - 

Η συμβίωση σε 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες 

- 

 

2. Κατοικία-περιβάλλον 

 

 

Το σπίτι μου  

+ 

Είδη σπιτιών και οικισμών - 

Η γειτονιά + 

Η πόλη μου/ το χωριό μου + 

Η ζωή στην πόλη/ στην 

επαρχεία 

+ 

Το περιβάλλον : χλωρίδα, 

πανίδα 

- 

Ο κόσμος του μέλλοντος - 

Η μόλυνση και η προστασία 

του περιβάλλοντος 

 

- 

Κλιματολογικές συνθήκες, 

καιρικά φαινόμενα 

 

+ 

3.Καθημερινές εργασίες  

Καθημερινές 

δραστηριότητες 

+ 

Σχολείο : μαθήματα και 

άλλες δραστηριότητες 

 

+ 

Οι δουλειές του σπιτιού + 

Ο κόσμος της εργασίας + 

Ανεργία-Επαγγελματική  
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αποκατάσταση, 

επαγγέλματα μέλλοντος 

- 

4. Ψυχαγωγία  

Χόμπι και ενδιαφέροντα + 

Διάβασμα και λογοτεχνία/ 

ποίηση 

 

- 

Κινηματογράφος/ Θέατρο - 

Μουσική/ χορός/ τέχνες - 

Λαϊκή παράδοση και τέχνη + 

Επισκέψεις σε μουσεία - 

5.Ιστορία και πολιτισμός  

Μύθοι και ιστορικά 

γεγονότα 

+ 

Εθνικές επέτειοι + 

Θρησκευτικές γιορτές - 

Ήθη και έθιμα + 

Δραστηριότητες της 

παροικίας 

- 

6.Ταξίδια-Μετακινήσεις  

Μεταφορικά μέσα-

δρομολόγια 

+ 

Διακοπές, αξιοθέατα + 

Ξενοδοχεία, κατασκήνωση - 

Η μετανάστευση άλλοτε και 

τώρα 

 

- 

Οι μεγάλες εξερευνήσεις - 

7.Επικοινωνία και 

ενημέρωση 

 

Γλώσσες και συστήματα 

γραφής 

 

- 

Τύπος, τηλεόραση, 

ραδιόφωνο 

+ 

Σχολικές εφημερίδες - 

Το διαδίκτυο - 
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8.Επιστήμη και τεχνολογία  

Οι μεγάλες ανακαλύψεις - 

τα σύγχρονα επιτεύγματα 

της επιστήμης 

 

- 

Ο κόσμος του διαστήματος - 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - 

9.Υγεία-Άθληση  

Μέρη του σώματος-

γυμναστική 

+ 

Ασθένειες, θεραπεία, 

περίθαλψη 

 

+ 

Ειδικότητες γιατρών - 

Διατροφικές συνήθειες, 

συνταγές και υγιεινή 

διατροφή 

 

- 

Διατροφικές διαταραχές 

(ανορεξία, βουλιμία), 

κάπνισμα, ναρκωτικά 

 

 

- 

Άθληση και 

πρωταθλητισμός 

- 

Οι ολυμπιακοί αγώνες - 

10.Προιόντα και αγορές  

Τρόφιμα, ποτά + 

Ρούχα και άλλα προσωπικά 

είδη 

+ 

Καταστήματα + 

Αγορές + 

Διαφήμιση - 

Παραγγελία σε εστιατόριο + 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

 ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΠΣ ΤΑΞΗ Ε-ΣΤ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 5
η
 – 6

η
 

 ΚΕΠΑ - ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙ

Α 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΣ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

0 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΩΣ ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ 

 

Κ 

 

Ο 

 

Π 

 

Ο 

 

Ι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ 

 

Τ 

 

Ο 

 

Χ 

 

Ο 

 

Ι 

 

 

 

 

 

 

 

I. ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

O υποψήφιος 

πρέπει να 

αντιμετωπίζει 

σημαντικό αριθμό 

καταστάσεων στις 

οποίες μπορεί να 

εμπλακεί, να 

κατανοεί τα κύρια 

σημεία πάνω σε 

θέματα που 

συναντάει τακτικά 

στους διάφορους 

χώρους, να 

εκφράζεται απλά 

και με συνοχή σε 

θέματα οικεία. 

Ακόμη να γνωρίζει 

τις σχετικές 

κοινωνικές 

συνήθειες, 

γλωσσικές και 

παραγλωσσικές. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ 

ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Με το γλωσσικό μάθημα 

επιδιώκεται:  

-να συνεχιστεί και στο σχολείο ο 

φυσικός τρόπος εκμάθησης της 

γλώσσας. 

-τα παιδιά να συλλάβουν τους 

κανόνες που διέπουν τη λειτουργία 

του συστήματος της γλώσσας.  

ΠΣ 2001: Ο μαθητής πρέπει:  

-να αποκτήσει τις πολλαπλές μορφές 

εγγραμματισμού που προϋποθέτει η 

κοινωνία της γνώσης, της 

πληροφορίας και της 

πολυπολιτισμικότητας.  

-να συνειδητοποιήσει την κοινωνική 

 

Καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού 

λόγου. 

 

Σκοποί τον τρίτον επιπέδου είναι: 

Οι μαθητές να μπορούν να επικοινωνούν σε ικανοποιητικό βαθμό με ένα 

συνθετότερο προφορικό και γραπτό λόγο, σε καταστάσεις που απαιτούν 

ισχυρότερη τη συμμετοχή τους μέσω της γλώσσας (π.χ. συναλλαγές, φιλικές 

συναντήσεις, σχολικό περιβάλλον, ιστορία και πολιτισμός, κ.λπ.) 

2
α
. Να εξοικειωθούν οι μαθητές προοδευτικά με στοιχεία της ελληνικής 

πολιτισμικής κληρονομιάς και της ορθόδοξης παράδοσης μέσα από την προσέγγιση 

και μελέτη κειμένων ποικίλων τύπων. 

2β. Να εμπλουτιστεί το πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών με στοιχεία από τις 

εκφάνσεις τον σύγχρονού ελληνικού πολιτισμού στην Ελλάδα και στη Διασπορά, 

ώστε αυτοί να διαμορφώσουν την εθνοπολιτισμική ταυτότητά τους, εφόσον η 

ελληνικότητα συνιστά όψη της διπολιτισμικότητάς τους και η ελληνική γλώσσα 

συνιστώσα της διγλωσσίας τους. 

 

1.1.3 Γλωσσικοί στόχοι 

Ως προς τον προφορικό λόγο, οι μαθητές Θα πρέπει: 

• να είναι σε θέση να κατανοούν μια μαγνητοφωνημένη ιστορία και να 

διατυπώνουν προφορικά το νόημά της, είτε απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις είτε 

αποδίδοντας συνοπτικά το νόημα, 

• να ζητούν και να κατανοούν πληροφορίες σχετικά με προγράμματα πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, ταξίδια, μέσα συγκοινωνίας, αγορές, κ.λπ. 

• να συζητούν για Θέματα που απασχολούν παιδιά της ηλικίας τους, (λ.χ. για τη 
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και τη γεωγραφική ποικιλία της 

ελληνικής γλώσσας.  

-να εκτιμά και να σέβεται τη 

γλώσσα του άλλου και να συμβιώνει 

αρμονικά με αλλόγλωσσους.  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

(Βλ. Γ' και Δ' τάξεις την παράγραφο 

με τίτλο "Γενικές Αρχές". Επίσης:) -

Κάθε νέα γλωσσική ενότητα 

οικοδομείται πάνω στις βάσεις των 

προηγούμενων. Οι απλές 

συντακτικές δομές γίνονται 

συνθετότερες, το κλιτικό σύστημα 

ολοκληρώνεται. - 'Όχι πια θεωρία 

για τη γλώσσα, αλλά γλώσσα στις 

ποικίλες εφαρμογές της.  

-Η επιστημονική ορολογία, σε ό,τι 

αφορά την γραμματική, δεν 

προορίζεται για τους μαθητές .  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1.κατανόηση προφορικού λόγου  

ΠΣ 2001: Ο μαθητής αναγνωρίζει 

και ερμηνεύει διαθέσεις, προθέσεις, 

συναισθήματα κ.τ.ό., όπως 

αποκαλύπτονται από τα εκφραστικά 

μέσα, τη μορφή και την οργάνωση 

διαχείριση τον ελεύθερου χρόνου), 

• να εκφράζουν τη γνώμη τους για βιβλία που διαβάζουν, και 

• να διατυπώνουν τον προβληματισμό και τα επιχειρήματά τους πάνω σε γεγονότα 

και προβλήματα τον περίγυρού τους. 

Ως προς το γραπτό λόγο, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: 

• να αποδίδουν σε απλό κείμενο το νόημα μιας ατελής ιστορίας, 

• να απαντούν γραπτώς σε ερωτήσεις που αφορούν Θέματα της καθημερινής, 

οικογενειακής, σχολικής και κοινωνικής ζωής τους, 

• να εκφράζουν γραπτώς τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν την κοινωνική 

τους καθημερινότητα. 

1.1.4 Κοινωνικοπολιτισμικοί στόχοι 

• Να οικειοποιηθούν οι μαθητές βασικά κοινωνικο-πολιτισμικά στοιχεία της 

Ελλάδας σε σύγκριση με αντίστοιχα της χώρας διαμονής τους (παραμύθια, ήθη και 

έθιμα, γαστρονομικές συνήθειες, μουσική, χορός) και να αντιληφθούν την 

παγκοσμιότητα ορισμένων πολιτισμικών στοιχείων και αξιών. 

• Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την οικουμενικότητα τον ελληνισμού, να 

τονωθεί το συναίσθημα της ελληνικότητας και να νιώσουν την επιθυμία να 

διατηρούν και να αναπτύσσουν δεσμούς μεταξύ των Ελλήνων της Διασποράς, της 

Ελλάδας και της Κύπρου, μαθαίνοντας και διατηρώντας την ελληνική γλώσσα. 

• Να γνωρίσουν τις προόδους τον σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. 

• Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση των σύγχρονων κοινωνιών και την 

αναγκαιότητα διεθνούς αλληλεγγύης, αλληλοκατανόησης και συνεργασίας 

ενστερνιζόμενοι τις αρχές της ανεκτικότητας, της διαπολιτισμικότητας και της 

ειρηνικής συνύπαρξης διαφορετικών λαών και πολιτισμών. 

• Να συνειδητοποιήσουν την παγκοσμιότητα ορισμένων σύγχρονων προβλημάτων 

και την αναγκαιότητα συλλογικής δράσης για την αντιμετώπισή τους. 
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ΙΙ. ΕIΔIΚΟΙ 

ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

1.Κατανόηση 

προφορικού λόγου  

Ο υποψήφιος 

πρέπει να έχει την 

ικανότητα να 

καταλαβαίνει τον 

σχετικά απλό και 

σαφή προφορικό 

λόγο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. κατανόηση 

γραπτού λόγου 

 

Ο υποψήφιος 

πρέπει να έχει την 

ικανότητα να 

του περιεχομένου. Αναγνωρίζει τις 

διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικά 

είδη προφορικού λόγου (π.χ. 

αφήγηση περιστατικών, περιγραφή 

σπιτιού, πειράματος). Κατανοεί τις 

φραστικές επιλογές του ομιλητή, οι 

οποίες καθορίζονται από την 

περίσταση επικοινωνίας.  

(παρατήρηση: Στο νέο πρόγραμμα ο 

στόχος της ακρόασης (κατανόησης) 

και της παραγωγής προφορικού 

λόγου παρουσιάζονται μαζί).  

2.γραπτός λόγος: ανάγνωση  

ΠΣ 2001: Ο μαθητής:  

-διαβάζει και κατανοεί το 

περιεχόμενο κάθε είδους λόγου, 

κατάλληλου για την ηλικία του.  

-αναγνωρίζει το επίπεδο ύφους ενός 

κειμένου και κρίνει αν είναι 

κατάλληλο για το θέμα του κειμένου 

(ήδη στο ΠΣ των Γ' και Δ' τάξεων).  

-συγκρίνει κείμενα με το ίδιο θέμα, 

που ανήκουν όμως σε διαφορετικό 

είδος λόγου.  

-συνειδητοποιεί τις λειτουργικές 

διαφορές μεταξύ προφορικού και 

γραπτού λόγου. 
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κατανοεί το γενικό 

νόημα καθώς και 

ουσιαστικές 

λεπτομέρειες 

γραπτών κειμένων 

που συν- 

βασικό λεξιλόγιο 

εμπλουτίζεται, το 

δέονται με τις 

καταστάσεις 

επικοινωνίας και τις 

θεματικές περιοχές 

που ορίζονται σε 

αυτό το επίπεδο. βλ. 

δεξιότητα 

"παραγωγή γραπτού 

λόγου" για μια 

έμμεση αναφορά 

στο ύφος. Για μια 

πιο σαφή αναφορά 

στο ύφος βλ. Γ 

επίπεδο στη 

δεξιότητα 

"παραγωγή 

προφορικού λόγου". 

βλ. Γ επίπεδο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-διαβάζει μικρά κείμενα (παροιμίες, 

ανέκδοτα, τραγούδια κτλ.) 

γραμμένα σε διάφορες διαλέκτους 

και ιδιώματα. Εντοπίζει διαφορές 

στην προφορά, στη μορφή των 

λέξεων, στη θέση τους μέσα στην 

πρόταση, καθώς και στο λεξιλόγιο.  

3. παραγωγή γραπτού λόγου  

ΠΣ 2001: Ο μαθητής ασκείται ώστε 

τελειώνοντας το Δημοτικό να 

γράφει καθαρά, καλαίσθητα, 

ορθογραφημένα και με την 

απαιτούμενη ταχύτητα σχολικά και 

εξωσχολικά κείμενα. Κρίνει ο ίδιος 

αν χρειάζεται να αναγράψει ένα 

δύσκολα αναγνώσιμο κείμενο. 

Μετασχηματίζει κείμενο σε 

διαφορετικό είδος λόγου, για 

διαφορετικό σκοπό (π.χ. μετατροπή 

διαλόγου σε συνεχή λόγο και 

αντίστροφα). Χρησιμοποιεί 

διάφοραείδη λόγου και συντάσσει 

διάφορους τύπους κειμένων για 

διάφορους σκοπούς και διάφορους 

αποδέκτες.  

συζητήσεις. Περιγράφει και 

αφηγείται γεγονότα. Ανακοινώνει 

σε ακροατήριο. Επιλέγει και 

χρησιμοποιεί ορθά το επίπεδο ύφους 

που επιβάλλει η περίσταση 

επικοινωνίας. Αποφεύγει συνήθη 
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3. παραγωγή 

γραπτού λόγου 

 

Ο υποψήφιος 

πρέπει να έχει την 

ικανότητα να 

παράγει τα γραπτά 

κείμενα που 

αναφέρονται στο A' 

επίπεδο και 

επιπλέον να γράφει 

γράμματα τυπικού 

περιεχομένου που 

αφορούν αίτηση για 

δουλειά, έκφραση 

παραπόνων κτλ. 

Επίσης προσωπικά 

γράμματα στα 

οποία 

περιλαμβάνονται 

διηγήσεις, 

περιγραφές, 

προσωπικές 

απόψεις κτλ 

 

4. παραγωγή 

προφορικού λόγου 

O υποψήφιος 

πρέπει να έχει την 

ικανότητα να 

ανταποκρίνεται στις 

συνήθεις 

φραστικά σφάλματα.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Χαιρετισμοί  

 

Συστάσεις 

 

 

Ευχές 

 

 

'Έκφραση συγχαρητηρίων  

 

Τα παιδιά μαθαίνουν πώς ζητούμε 

και δίνουμε πληροφορίες κτλ  

Ανακοινώσεις  

Περιγραφές σκηνών από τη φύση, 
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συναλλαγές της 

καθημερινής ζωής, 

να παίρνει μέρος, 

χωρίς 

προετοιμασία, σε 

θέματα που είναι 

οικεία. 

 

 

 

 

 

 

------------------------

-------------- 

ΙΙΙ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ

Ι ΣΤΟΧΟΙ 

Α. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ 

ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

1 .ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΑΦΕΣ 

1.1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

(Ο υποψήφιος 

πρέπει:) 

1.2. ΝΑ 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

1.3. ΝΑ ΚΑΝΕΙ 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

1.4. ΝΑ ΤΡΑΒΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

1.5. ΝΑ ΖΗΤΑ 

ΣΥΓΝΩΜΗ / ΝΑ 

ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 

τοπίου, φυτού, φυσικού φαινομένου  

 

Αφηγήσεις  

Τα παιδιά εξιστορούν γεγονότα από 

τη ζωή και την ιστορία, αφηγούνται 

το  περιεχόμενο αναγνωσμάτων κτλ.  

 

Συζήτηση  

Σχολιασμός μιας είδησης ή 

ανταλλαγή απόψεων για κάποιο θέμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

βλ. πιο πάνω ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1.ΑΝΑΓΝΩΣΗ (βλ. Γ' και Δ' τάξεις) 

2.ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (βλ. Γ' και Δ' τάξεις) 
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1.6. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ 

ΤΗ ΣΥΓΝΩΜΗ  

1.7. ΝΑ ΚΑΝΕΙ 

ΠΡΟΠΟΣΕΙΣ 

1.8. ΝΑ ΕΥΧΕΤΑΙ 

 

4. παραγωγή 

προφορικού λόγου 

ΠΣ 2001: Ο 

μαθητής συμμετέχει 

σε 

1.9. ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 

1.10. ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ΜΕ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

2. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

2.1. ΝΑ ΖΗΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 

ΝΑ ΡΩΤΑ 

2.2. ΝΑ ΔΙΝΕΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 

ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ 

Περιγραφή 

ανθρώπων, 

γεγονότων, 

αισθημάτων, 

αντιδράσεων και 

επιθυμιών 

(παράθεση από την 

παράγραφο Ετδτκο 

Ι Εκπατδενττκο { 
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Στόκο τ). 

2.3. ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΕΙ 

2.4. ΝΑ 

ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ 

μια ιστορία ή την 

πλοκή ενός βιβλίου 

ή μιας ταινίας 

(παράθεση από την 

παράγραφο Ετδτκο 

Ι Εκπατδενττκο Ι 

Στόκο τ). 

3.ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ 

ΚΡΙΣΕΙΣ 

(π.χ. να λέει τη 

γνώμη του, να ζητά 

τη 

γνώμη του άλλου, 

να υπενθυμίζει κτλ.) 

4.ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Τηλεφωνική 

συνδιάλεξη 

 

 

(π.χ. να εκφράζει 

θετικά 

συναισθήματα: 

χαρά, συμπάθεια, 

προτίμηση κτλ.) 

Δραματοποίηση: 

Τα παιδιά 

υποδύονται 

διάφορους ρόλους 

σε σκηνές από την 
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καθημερινή ζωή και 

από τα 

αναγνώσματά τους. 

Συνέντευξη 

5.ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΛΟΓΟΥ 

(π.χ. να εκφράζει 

υποχρέωση, να ζητά 

από τον άλλον κάτι, 

να ενθαρρύνει κτλ.) 

1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΛΟΓΟΥ  

 

6.1. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

 

6.2. ΓΡΑΠΤΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

Ο υποψήφιος 

πρέπει να είναι σε 

θέση να κάνει όσα 

αναφέρθηκαν στο 

A' επίπεδο και 

επιπλέον να 

χρησιμοποιεί 

συντομογραφίες 

όπως: π.,υ., ~.~., 

π.Χ. και να χωρίζει 

σωστά τις συλλαβές 

όταν αλλάζει σειρά. 

2.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(π.χ. να ζητά από 

τον συνομιλητή του 

να επαναλάβει, να 
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επιβεβαιώνει ότι 

άκουσε σωστά κτλ.) 

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(π.χ. δημόσιες 
υπηρεσίες, 
μετακίνηση / 
ταξίδια, υγεία / 
περίθαλψη κτλ.) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

 ΕΠΙΠΕΔΟ Α ΠΣ ΤΑΞΗ Γ-Δ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3
η
 – 4

η
 

 ΚΕΠΑ - ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙ

Α 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΣ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΩΣ ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΔΕ

Ξ/Τ

ΕΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΚΡΟΑΣΗ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΕΚΦΡΑΣΗ  

ΑΚΡΟΑΣΗ   &   ΟΜΙΛΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π 

 

Ρ 

 

Ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

κατανόηση προφορικού 

λόγου 

Ο υποψήφιος πρέπει 

να έχει την ικανότητα 

να καταλαβαίνει 

κείμενα προφορικού 

λόγου με απλή δομή 

και με πληροφορίες 

που δίνονται με 

σαφήνεια και λογική 

σειρά 

Βιωματική εµπλοκή µμαθητών στον 

προφορικό λόγο μέσα από παιχνίδια 

ρόλων, δραματοποιήσεις, θέατρο και  

ενεργητική συμμετοχή στις εκδηλώσεις 

της σχολικής ζωής. Ρόλοι από την 

καθημερινή ζωή και τα αναγνώσµατα, 

ώστε ο µμαθητής να εφαρμόζει το σχετικό 

κάθε φορά γλωσσικό υλικό (λεξιλόγιο, 

εκφράσεις) και να εξοικειώνεται 

βιωματικά µε αυτό (εμπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα). 

Εφαρμογή προφορικών οδηγιών για την 

εκτέλεση έργων ή παροχή οδηγιών σε 

τρίτους για την εκτέλεση έργων, όπως η 

Εμπέδωση των φωνολογικών στοιχείων του προηγούμενου επιπέδου. 
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παραγωγή προφορικού  

λόγου 

Ο υποψήφιος πρέπει 

να έχει την ικανότητα 

να επικοινωνεί σε 

απλές καθημερινές 

καταστάσεις, να 

μπορεί να περιγράφει 

με απλό τρόπο την 

οικογένειά του, 

άλλους ανθρώπους, 

γεγονότα κτλ. Επίσης 

πρέπει να διηγείται 

απλές ιστορίες, να 

ζητά να εξυπηρετηθεί 

σε δημόσιους χώρους, 

να γνωρίζει βασικές 

τεχνικές για να 

αντιμετωπίζει 

προβλήματα 

επικοινωνίας 

 

ΙΙΙ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ

Ι ΣΤΟΧΟΙ 

 

1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΑΦΕΣ 

1 . 1 .  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

(Ο υποψήφιος 

πρέπει:) 

1 . 2 . Ν Α  

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΣΕΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  

 

1 . 3 .  ΝΑ ΚΑΝΕΙ 

συναρμολόγηση απλής συσκευής ή 

παιχνιδιού (Αισθητική Αγωγή). 

Συστηµατική αξιοποίηση του διαλόγου και 

της προφορικής αφήγησης στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας των διάφορων µαθηµάτων 

και των εκδηλώσεων της σχολικής ζωής 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα).  

Σχολιασµός µιας είδησης, προσώπων, 

πραγμάτων,  

καταστάσεων, συναισθημάτων (ειρωνεία, 

χιούμορ, συγκίνηση, εύθυµη διάθεση, 

προσβολή κτλ.). Σχολιασµός εικόνας, 

ζωγραφικού πίνακα κτλ., εντοπισµός 

µηνυµάτων σε καλλιτεχνικές δημιουργίες 

(Αισθητική Αγωγή).  

Εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης, ανάλογα 

µε την περίσταση επικοινωνίας.  

Εξοικείωση µε διαφορετικά είδη 

προφορικού λόγου:  

οδηγία, ανακοίνωση, συνέντευξη, 

διαφήµιση κτλ.  

διατύπωση εμπειρικού ορισµού (Μελέτη 

Περιβάλλοντος).  

∆ιάκριση του πραγματικού από το 

εξωπραγματικό, του γεγονότος από το 

σχόλιο και τη γνώµη, των  

αντικειμενικών δεδομένων από τη 

διαφήµιση και την  

προπαγάνδα.  

Επεξεργασία αυθεντικών διαφηµίσεων, 

σύγκριση  

παρουσίασης προϊόντος και διαφήµισης 

(Μελέτη  

Περιβάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, Αισθητική Αγωγή). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΛΕΚΤΙΚΩΝΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝΙΙΡΑΞΕΩΝ 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Συγνώμη, κύριε/ κυρία/ δεσποινίς, κάτι σας έπεσε! 

Κύριε Χρηστίδη/κύριε Γιάννη, κάποιος σας ζητάει. 

Γκαρσόν! 'Έρχεστε και σε μας; Κοριτσάκι, πώς σε λένε; 

Συγνώμη /Παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε πού είναι το Ταχυδρομείο; 

Χαίρετε! -Χαίρετε, κύριε Γιώργο! 
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Ο 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

1 . 4 .  ΝΑ ΤΡΑΒΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

1 . 5 .  ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗ 

ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ 

1 . 6 .  ΝΑ ΖΗΤΑ 

ΣΥΓΝΩΜΗ 

1.7. ΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΩΟΓΕΙΤΑΙ / 

ΑΠΟΛΩΓΕΙΤΑΙ 

1.8. ΝΑ ΚΑΝΕΙ 

ΠΡΟΠΟΣΕΙΣ 

1.9. ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή / αξιολόγηση προσώπου ή 

κατάστασης, για την οποία έγινε λόγος σε 

κείμενο που άκουσε π.χ. σε θεατρική 

παράσταση κτλ.  

Αφήγηση µε σχετική χρήση µηχανισµών / 

δεικτών συνοχής των διαφόρων φάσεων 

µιας ιστορίας, ενός µύθου, ενός γεγονότος, 

ενός σχεδίου δράσης (Ιστορία). 

Αφήγηση ενώπιον ακροατηρίου.  

Ανακοίνωση στην τάξη των 

αποτελεσμάτων οµαδικής 

εργασίας, προσωπικών εµπειριών, 

συναισθηµάτων,  

σκέψεων, επιθυµιών, σχεδίων, 

προσραμμάτων, του νοήματος ενός 

κειμένου κτλ.  

Παραγωγή λόγου σε τηλεφωνική 

συνομιλία και συνέντευξη. Ο λόγος 

συνοδεύεται από την κατάλληλη στάση 

του σώματος, την ανάλογη έκφραση 

προσώπου και τις συναφείς χειρονομίες. 

Λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός οικειότητας 

που υφίσταται µε το συνομιλητή 

(χαιρετισμοί, ευχές, συστάσεις, 

συγχαρητήρια κτλ). Με λόγο σκόπιμο και 

κατάλληλο ο µμαθητής αναλαμβάνει να 

φέρει αποτέλεσμα:  

ζητώντας το α’ από τον Χ,  

ζητώντας πληροφορίες από τον Χ για το 

α’,  

πείθοντας τον Χ για το α’,  

περιγράφοντας αντικειμενικά το α’ 

επεισόδιο και επιχειρηματολογώντας υπέρ 

ή κατά του Χ, κτλ.  

Χρήση ειδικής ορολογίας για τη διάκριση 

Δώσε χαιρετισμούς στον Κώστα και φίλησε μου τα ανιψάκια μας. 

Καλώς τον Ηλία! /Καλώς τον! 

Καλώς τους! Καλώς ήρθατε! 

Καλό μεσημέρι! Καλό απόγευμα! 

Καλό βράδυ! Καληνύχτα! 

Στο καλό! Στο καλό να πας! 

Πηγαίνετε στο καλό. 

Καλές διακοπές! 

Πώς είσαι; - Πώς να είμαι; Χάλια! 

Υπέροχα! 

Γεια σου, είμαι ο Κώστας/εγώ είμαι ο Κώστας. 

Εμένα με λένε Δημήτρη, αλλά με φωνάζουν Τζίμη. 

Παιδιά, να σας γνωρίσω τη Χριστίνα. 

Να σας/μας ζήσει! 

Ό,τι επιθυμείς! Ό,τι επιθυμείτε! 

Να ζήσεις, Μαρία, και χρόνια πολλά! Και τον χρόνον! Και τον 

χρόνον με υγεία! 

Για τις γιορτές τον Πάσχα σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και 

Καλή Ανάσταση! 

'Οποια παιδιά Θέλετε, ελάτε αύριο στο σπίτι μου να 

κολυμπήσουμε στην πισίνα. 

- Υπέροχα! /Καταπληκτικά! / Ωραία ιδέα! 

Θα ήθελα λίγο ψωμί ακόμα, σας παρακαλώ. 

-Ευχαρίστως. 



- 125 - 

 

Κ 

 

Ο 

 

Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και περιγραφή φαινομένων, διαδικασιών 

κτλ. (Φυσικά, Μαθηματικά, Γεωγραφία) 

Χρήση των ειδικών επιστημονικών 

εννοιών που εισάγονται σε κάθε μάθημα 

για τη διασάφησή τους, λ.χ. µε την 

εφαρμογή τους κατά την κατασκευή και 

την «ανάγνωση» χάρτη, κατά την 

επεξεργασία κειμένου κ.α.. Κατανόηση 

εννοιών και ειδικού λεξιλογίου 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα).  

Επισκέψεις σε χώρους ακροάσεων. 

Κριτική ακρόαση. 

 

Αξιοποίηση διαφόρων κειµένων και 

κειµενικών τύπων.  

Ενδεικτικά αντικείµενα ανάγνωσης και 

µελέτης: Τα  

διάφορα κείµενα των µαθηµάτων του 

σχολικού προγράµµατος, αγγελία, τίτλοι, 

περιγραφή αφηγήµατος, ποιήµατος, 

πληροφοριακό κείµενο, επιστολή, 

ηµερολόγιο, αυτοβιογραφία, βιογραφία, 

πίνακας περιεχοµένων, 

κατάλογος, λεξικό, χάρτης, σχεδιάγραµµα, 

ιστορία µε  

εικόνες ή σκίτσα, σηµειώσεις, εφηµερίδα, 

περιοδικό, αφήγηση, περιγραφή, 

παραµύθι, ανέκδοτο, διήγηµα,  

µυθιστόρηµα, ποίηµα, βιβλιοπαρουσίαση, 

κριτική  

θεατρικού, κινηµατογραφικού έργου, 

χειρόγραφο, δακτυλόγραφα ή έντυπα 

κείµενα που έχουν διαφορετικό επίπεδο 

ύφους.  

Επεξεργασία συνταγών (επεξηγηµατικό-

Θέλετε έναν καφέ, μια πορτοκαλάδα; 

- Καφέ, παρακαλώ. 

Μήπως Θέλεις ένα ποτήρι νερό; - Ναι, σας παρακαλώ. 

Μήπως Θέλεις λίγο ψωμί ακόμα; 

- Ναι, ευχαριστώ. / Όχι, ευχαριστώ. 

Ευχαριστούμε!  Σ' ευχαριστώ! 

Με συγχωρείτε, δεν το 'ξερα. 

Με συγχωρείς! Δεν σε είδα. 

Δεν καταλαβαίνω τι λέει εδώ. 

Δεν καταλαβαίνω αυτή τη λέξη. 

Πώς είναι στα ελληνικά το...; 

Πώς λέμε στα ελληνικά ... ; 

Τι Θα πει εξημερωμένος;  

- Εξημερωμένος Θα πει...  

- Πώς να σον εξηγήσω;  

Να, ας πούμε ότι... 

-Ορίστε. 
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κατευθυντικό 

κείµενο) από διάφορες περιοχές, αναφορές 

σε γιορτές, έθιµα, νηστείες, υγιεινή 

διατροφή, µεσογειακή διατροφή κτλ., 

µελέτη χάρτη (Φυσικά, Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, Θρησκευτικά, Ιστορία, 

Γεωγραφία, Αγωγή Υγείας, Αγωγή 

Καταναλωτή).  

Επεξεργασία µικρών αγγελιών. Συζήτηση 

σχετικά µε τα  

θέµατα «κατοικία» και «εργασία» (Μελέτη 

Περιβάλλοντος,  

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 

Γεωγραφία, Ιστορία).  

Λειτουργική ανάγνωση αγγελιών 

διακοπών και  

κατασκηνώσεων (µελέτη χάρτη), και 

αγγελιών για αγοραπωλησίες αντικειµένων 

που αφορούν τα παιδιά (Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, Μαθηµατικά, Γεωγραφία)  

Ερωτήσεις κατανόησης κειµένου 

(εµπλέκονται όλα τα  

αντικείµενα). 

 

Απόδοση νοήματος κειμένου µε λίγα λόγια 

και γραπτή περίληψη κειμένου, χωρίς 

ανάλυση της διαδικασίας και χωρίς 

ιδιαίτερες απαιτήσεις (εµπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα).  

Ελεύθερη απόδοση νοήματος 

(εµπλέκονται όλα τα αντικείμενα).  

Ανάπλαση µμακροσκελούς κειμένου µε τη 

βοήθεια σημειώσεων που κρατήθηκαν 

- Γεια σας. Είστε ο κύριος Σωτήρης; 

- Ναι, ο ίδιος. 

- Παρακαλώ; 

- Μου δίνετε την Ιφιγένεια, σας παρακαλώ; Είμαι η φίλη της η Μαρία. 

- 'Ενα λεπτό να τη φωνάξω, κορίτσι μου./ Μισό λεπτό να δω εάν είναι εδώ. 

Θα (την) ξαναπάρω αργότερα. Γεια σας./ Ευχαριστώ, γεια σας. 

Αγαπημένη μου γιαγιά... Αγαπημένε μου Θείε.. Αγαπημένε μου φίλε Σωτήρη... 

Αγαπημένη μου Ελένη, 

Με (πολλή) αγάπη, ο εγγονός σας,Δημήτρης 

Φιλιά, Μάρθα. 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙΚΡΙΣΕΙΣ 

Μμμ! Πολύ νόστιμο το φαΐ! 

Εσύ, μαμά, τι λες; 

Ωραίο δεν είναι; /Ωραίο, ε; 

Ο δάσκαλος μας μάς είπε τέως αύριο 

Θα πάμε σε ένα Μουσείο. 

Μπορεί να μην τον αρέσει αυτό το φαγητό. 

- Αποκλείεται να μην τον αρέσει ο μουσακάς! 

Αν είχα ένα αδελφάκι, Θα παίζαμε πει μαζί. 

Αν δεν φοβόσουν, θα πήγαινες έξω και θα άνοιγες. 

Μήπως έκανες λάθος παιδάκι μον; 

Άραγε ξέρει πού βρίσκομαι; 

'Έχετε κλείσει δύο εισιτήρια για Νέα Υόρκη. 

- Μάλιστα. 

Θυμάμαι τον παππού μου να μας φέρνει σύκα και σταφύλια/ που μας έφερνε σύκα και 

σταφύλια. 

Θυμάσαι τότε που κολυμπήσαμε στη λίμνη; 

-Πώς δεν θυμάμαι! 

Δεν Θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις διακοπές! 

Τι όμορφα που είναι το καλοκαίρι! -Αχ, ναι, κι εμένα είναι η αγαπημένη μου εποχή! 

Μ' αρέσει το καλοκαίρι!  
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κατά την ανάγνωσή του. Με αφορµή 

επισκέψεις σε µουσεία και µνηµεία, 

µελέτη χάρτη, περίληψη και σύνθεση 

πληροφοριών από σχετικά 

ενηµερωτικάκείµενα (τουριστικοί οδηγοί, 

εγκυκλοπαίδειες, ιστορικά κείµενα κτλ.) 

και ανακοίνωσή τους στην τάξη [Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, Γεωγραφία, Ιστορία, 

Θρησκευτικά].  

∆ιατύπωσησχολιασµού και απόψεων για 

το περιεχόµενοκειµένου.  

Εντοπισµός και αξιολόγηση των βασικών 

ιδεών και των επιχειρηµάτων του 

συγγραφέα. ∆ιάκριση πράξεων,  απόψεων 

και αξιών.  

Μετατροπή ηχογραφηµένου προφορικού 

λόγου σε γραπτό και µετατροπή του κόµικ 

σε κείµενο.  

Ανάγνωση µικρώνκειµένων (παροιµιών, 

ανεκδότων,  τραγουδιών κτλ.) γραµµένων 

σε διάφορες διαλέκτους και  

ιδιώµατα (Γεωγραφία, Ιστορία).  

Εντοπισµός διαφορών στην προφορά, στη 

µορφή των λέξεων, στη θέση των λέξεων 

µέσα στην πρόταση, καθώς και στο 

λεξιλόγιο.  

Σύµπτυξη του περιεχοµένου σειράς 

κειµένων και συγκεφαλαίωση στο πλαίσιο 

επαναλήψεων διάφορων µαθηµάτων 

(κυρίως µε τη βοήθεια των τίτλων των 

ενοτήτων και µε τη διατύπωση των 

επιµέρουςθεµάτων) [εµπλέκονται όλα τα 

αντικείµενα].  

Εντοπισµός του θέµατος του κειµένου και 

-Κι εμένα. 

Τρελαίνεται για τις σοκολάτες.  

-Κι εγώ το ίδιο. 

Μ' αρέσει αυτός ο καιρός. 

- Εμένα όχι. / Εμένα καθόλου./  

-Άπαπα! Καιρός είναι αυτός;/- Εγώ προτιμώ τη ζέστη. 

Να μην οδηγείς πάνω στο πεζοδρόμιο! 

Μην ενοχλείς τα πουλιά στη φωλιά τους και μην κλέβεις τα αβγά τους! 

'Όταν τελειώσω το σχολείο, Θα ταξιδέψω στην Ελλάδα. 

 

4. ΕΚΦΡΑΣΗΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Καταπληκτικό αυτοκίνητο! 

Ποπό! Φοβερό είναι! 

-Σιγά το φοβερό αυτοκίνητο! Το δι-κό μας είναι καλύτερο! 

Σ'αρέσει; 

-Ετσι κι έτσι./Δεν μου αρέσει καθό¬λου./ Καθόλου δεν μου αρέσει. 

Τρελαίνομαι για σοκολάτα! 

Πετάω από τη χαρά μου που Θα πάμε στην Ελλάδα! 

Είμαι πολύ χαρούμενη που Θα πάμε στην Ελλάδα. 

Πόσο χαίρομαι που σε ακούω! -Ναι; Πολύ χαίρομαι! 

Κρίμα που δεν Θα έρθεις! Φοβάμαι! Φοβάμαι το σκοτάδι. 

Κι αν δεν έρθει; Τι Θα κάνουμε; 

 

Τι χάλια είναι αυτά; 

Τι πράγματα είναι αυτά; Πώς έγινες έτσι; 

Τι καλά να έβρεχε αύριο! Πόσο Θα ήθελα να πετάξω! 

Ας έρθει ο μπαμπάς μου και ας μη μου φέρει και δώρο! 

 

5. ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Κώστα, έλα να με βοηθήσεις. Βοήθεια, γιατρέ, χάνομαι. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. 

Σηκώνεις λίγο αυτή τη βαλίτσα, σε παρακαλώ;! Μπορείς να σηκώσεις αυτή τη βαλίτσα, σε 

παρακαλώ;! -Φυσικά./ Και βέβαια. 

Να σε βοηθήσω; 
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1.10. ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ 

ΛΥΠΗ ΓΙΑ 

ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1.11. ΝΑ ΔΙΝΕΙ 

ΕΥΧΕΣ 

1.12. ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (να 

απαντά στο τηλέφω-

νο, να αρχίζει την 

τηλεφωνική επι-

κοινωνία κτλ.) 

1.13. ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

των µερών του και συνοπτική απόδοση 

του περιεχοµένου (περίληψη) ως µέσο 

διάγνωσης της ικανότητας του µαθητή να 

κατανοεί τα κείµενα που 

χρησιµοποιούνται στα διάφορα µαθήµατα 

και  

γενικότερα το µάθηµα στο σύνολό του.  

Επιλογή πληροφοριακού υλικού από 

βιβλιοθήκες και  κέντρα πληροφόρησης. 

Χρήση του υλικού στη σύνθεση  

απλής ερευνητικής εργασίας (εµπλέκονται 

όλα τα αντικείµενα).  

Συστηµατική άσκηση στην ανάγνωση των 

κειµενικών ειδών των διάφορων 

µαθηµάτων. Εξοικείωση µε το  

λεξιλόγιο, το ύφος, τη δοµή, τον τρόπο 

ανάπτυξης και τα νοήµατα κάθε 

κειµενικού είδους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άναψε την κουζίνα! /Μπορείς/ Θέλεις να ανάψεις την κουζίνα, σε παρακαλώ; 

Μπορώ, σας παρακαλώ, να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό σας; -Βεβαίως! /Μα φυσικά! / 

Ευχαρίστως. 

Να πάω κι εγώ μαζί τους; 

- Δε γίνεται, παιδί μου. Είσαι μικρός ακόμα. 

'Όταν θα λες το ποίημα, να φωνάξεις πολύ δυνατά τους δυο τελευταίους στίχους! 

Να προσέχεις, να μην τρέχεις. 

Πρέπει πάντοτε να σε συνοδεύει ένας μεγάλος. 

Θα νιώσεις μόνο ένα μικρό τσίμπημα. 

'Όλα θα πάνε καλά. 'Έλα τώρα, ηρέμησε. 

Θα με πάρεις μαζί σον την άλλη φορά; 
- Σον το υπόσχομαι. 
Τι λέτε, πάμε το Σάββατο; 

-Εντάξει. Το Σάββατο στις έντεκα./ 

- Να πάμε. 'Εγινε./ 

-Μπα, δεν έχω όρεξη./ 

-Το Σάββατο δε γίνεται. 

Τι λες; Να αγοράσουμε και μια κόκκινη μπλούζα; 

-Γιατί όχι; / 

-Καλύτερα όχι. Πήραμε αρκετά. 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Πόσα αδέρφια έχεις; Αυτός είναι ο παπούς σου; Θέλεις τίποτε; Είναι κανείς που δεν έφαγε; 

Ποια είναι τα χόμπι της; Γιατί μαθαίνεις ελληνικά; 

Μένει με τους γονείς της στο σπίτι που έιναι απέναντι μας και θα πηγαίνετε στο ίδιο σχολείο. 

Είμαι 11 χρονών. Μένω στην Αθήμα και πηγαίνω στην Ε’ τάξη. Μαθαίνω αγγλικά. 

Η καταγωγή μου έιναι από την Ελλάδα//ελληνική. Κατάγομαι από την Ελλάδα. 

Είναι ευγενικό παιδί. Δεν κάνουν καθόλου φασαρία. 

O Γιώργος είναι ψηλός και αδύνατος. 'Έχει μαύρα μαλλιά και φοράει γυαλιά. Ο Δημήτρης 

είναι κοντός και χοντρός. 'Έχει μούσι, φοράει πουκάμισο και τζιν. 

Είναι η καλύτερη από όσες είδαμε. 

Η τσάντα με τις ρίγες είναι πιο βαριά (βαρύτερη) από εκείνη. 

Εγώ τις πήρα πιο φτηνές. 

Τα πιο νόστιμα μήλα τα βρήκα στον Τάκη. 

Το αυτοκίνητο τρέχει πιο γρήγορα από το τραμ. 

Στις διακοπές τον Πάσχα Θα πάμε στην Ελλάδα. 

Το 1940 σι Έλληνες πολέμησαν για την ελευθερία τους. 

Θα είμαστε στην Κρήτη από 28 Ιουλίου μέχρι 11 Αυγούστου. 

Ραντεβού την Κυριακή κατά τις δέκα, έξω από το σχολείο. 

Θα σας περιμένω στο σπίτι μου αύριο το απόγευμα, στις πέντε. 

Το βιβλιοπωλείο είναι μπροστά από/απέναντι από/κοντά στο... 

Είμαστε μέσα στο/πίσω από/κάτω από/ κοντά σε / ανάμεσα σε/ δίπλα σε...  

Η Νέα Ζηλανδία είναι κοντά στην Αυστραλία και μακριά από την Ευρώπη. 
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2. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

2.1. ΝΑ ΖΗΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 

ΝΑ ΡΩΤΑ 

2.2. ΝΑ ΔΙΝΕΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 

ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ 

2.3. ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ 

ΘΕΤΙΚΑ  

2.4. ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

2.5. ΝΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

2.6. ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ 

2.7. ΝΑ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ 

 

Βγες από την πόρτα και πήγαινε αριστερά, μέχρι το φανάρι. Πέρνα απέναντι, στρίψε 

δεξιά, μετά αριστερά και Θα δεις. 

Αυτή η βαλίτσα είναι πιο βαριά/αρκετά βαριά. 

Πόσο καλά μιλάει τα ελληνικά; 

- 'Έτσι και έτσι/ 'Όχι και τόσο καλά/ Καλύτερα από την αδελφή της. 

'Όπως και να το μαγειρέψεις, νόστιμο είναι. 

'Όταν μιλάς έτσι, δεν σε καταλαβαίνω. 

Μου μιλούσε γλυκά και τρυφερά. 

Τίνος είναι αυτό το μολύβι;  

-Δικό μου είναι. 

Ένα μπουφάν, Θα ήθελα, παρακαλώ 

- Πώς σας φαίνεται αυτό; 

Θα ήθελα μια αθλητική φόρμα, παρακαλώ! 

-Τι χρώμα τη Θέλετε; 

- Ποιο νούμερο φοράτε; 

Είναι φρέσκα τα ψάρια σον; Πόσο έχει /κάνει το κιλό; 
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ΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

 

2 

ΚΕΠΑ- ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑ

ΘΕΙΑ 

Δεν 

Υφίσταται 

Επίπεδο για 

Αντιστοίχιση 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Α΄- Β΄ Τάξη 

 

ΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

Πρώτο Επίπεδο 

Προδημοτική  έως2α Τάξη  

Η  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΩΣ ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΔΕΞ/ΤΕ

Σ 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣ

Η & 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΕΚΦΡΑΣΗ  

 

ΑΚΡΟΑΣΗ   &   ΟΜΙΛΙΑ 

 

 

 

 

 

 

Π 

 

Ρ 

 

Ο 

 

Φ 

 

Ο 

 

Ρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ 

 

 

Ο 

 

 

Γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________

ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ 

Ασκήσεις ορθής προφοράς λέξεων  και 

φωνητικής επιτέλεσης γλωσσικών 

πράξεων. 

Προφορά συνδυασµού φθόγγων  π.χ. 

Πέµπτη, εκστρατεία 

Σχηµατισµός /συµπλήρωση  προφορικών 

προτάσεων. 

Άσκηση στη χρήση λέξεων µέσα σε οικείες 

προτάσεις.  

___________________________________

_____ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 

Βιωµατικήεµπλοκή µαθητών σε ποικίλες 

µορφές λεκτικής επικοινωνίας, όπως : 

(ανα)διηγήσεις, ελεύθερος διάλογος, 

συζητήσεις, δραµατοποιήσεις, θεατρικά 

ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ 

Βασικά στοιχεία  του φωνολογικού και γραφικού συστήματος. 

 

 ( φωνήματα- γραφήματα, συμπλέγματα και δίψηφα) 

 

 

Συλλαβισμός, πάθη φωνηέντων, σημεία στίξης. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1.1. Απευθύνω τον λόγο σε κάποιον, τραβώ την προσοχή του 

Παρακαλώ, τι θέλετε/ τι θα θέλατε; 

Κοσμά/Παιδί μου, έλα εδώ μια στιγμή. 

Παιδιά, ακούστε με λίγο. 

Κυρία, τι είναι αυτό; 

_____________________________________ 

1.2. Χαιρετώ και απαντώ σε χαιρετισμούς 

Καλημέρα σας 
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Ι 

 

Κ 

 

Ο 

 

Σ

   

 

 

 

 

Ο 

 

 

Σ 

 

 

 

___________

______ 

 

 

παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, τραγούδια, 

ποιήµατα και ενεργητική συµµετοχή στις 

εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, (Μελέτη 

περιβάλλοντος, Αισθητική και Μουσική 

Αγωγή).  

 

Αφηγήσεις συνοπτικές ή διεξοδικές. 

Εξοικείωση µε τους εκφραστικούς τρόπους 

και µε το  

λεξιλόγιο που χρησιµοποιούνται σε 

διάφορες περιστάσεις της ζωής. Π.χ. 

προφορική πρόσκληση σε εναλλακτικά 

πλαίσια επικοινωνίας ,(οικείο, φιλικό, 

επίσηµο κτλ) και ανάλογη προσαρµογή του 

προφορικού λόγου. 

Αφήγηση ιστορίας, παραµυθιού, 

ανέκδοτου, θεατρικού έργου όπως το 

άκουσε ή µε παραλλαγές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεια σας 

Γεια σου, Βασίλη.  

-Καλημέρα κύριε Πέτρο. 

-Γεια σου, Άννα. –Γεια! 

1.3.Καλωσορίζω και αποχαιρετώ κάποιον. 

Καλωσόρισες! – Καλώς σας βρήκα! 

Καλωσορίσατε! –Καλώς σας βρήκαμε! 

Καλώς τα δέχτηκες! 

Γεια σας! –Γεια σας κύριε Πέτρο! 

Αντίο σας! –Αντίο Κοσμά! 

1.4. Εκφράζω τυπικό ενδιαφέρον για την υγεία και τη διάθεση κάποιου. Απαντώ. 

Τι κάνεις; -Καλά είμαι. Εσύ; 

-Κι εγώ καλά/ Μια χαρά. 

Είστε όλοι καλά; -Καλά είμαστε όλοι. 

Καλά είναι η μητέρα σου τώρα;  - Μια χαρά, ευχαριστώ. 

_____________________________________ 

1.5.Συστίνομαι και απαντώ σε συστάσεις. Συστήνω κάποιων. 

Με λένε Κώστα/Εμένα με λένε Κώστα. Εσένα; 

Παιδιά αυτή είναι η Χριστίνα.          –Γεια σου Χριστίνα. 

_____________________________________ 

 

1.6.Εύχομαι (σε γενέθλια-ονομαστική γιορτή, θρησκευτική γιορτή, 

γάμο/γέννηση/βάφτιση, σε ασθενή για ανάρρωση) 

Χρόνια πολλά! 

Να ζήσεις! 

Να τα εκατοστίσεις! 

Καλό Πάσχα! 

Χριστός Ανέστη-Αληθώς Ανέστη! 

Καλά Χριστούγεννα!  

Καλή Χρονιά! 

Χαρούμενη πρωτοχρονιά! 

Ευτυχισμένος ο καινούριος  χρόνος! 

______________________________________ 

1.7.Προσκαλώ κάποιον. Αποδέχομαι ή απορρίπτω μια πρόσκληση 

Θέλεις να/ θα έρθεις σπίτι μου να παίξουμε ντάμα; -Ναι βέβαια/Γιατί όχι/Αμέ. 
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-Αχ, όχι, δεν μπορώ, έχω να διαβάσω!/ -Δε γίνεται. Φεύγουμε σε λίγο. 

Πρόσκληση γενεθλίων: Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα σε 

προσκαλώ(να έρθεις) στο πάρτι γενεθλίων μου που θα γίνει στο σπίτι μου, οδός… 

______________________________________ 

1.8. Ζητώ κάτι ή προσφέρω κάτι σε κάποιον. Ευχαριστώ για την προσφορά. 

Μου δίνεις/ Μου δίνετε λίγο νερό ακόμα 

σας παρακαλώ; 

-Ορίστε. 

Τι θα πιείς; Πορτοκαλάδα, βυσσινάδα, χυμό μήλου; 

-Λίγη πορτοκαλάδα. 

Ορίστε τα ποτά σας/η πορτοκαλάδα σου. 

-Ευχαριστώ. 

1.9.Ευχαριστώ κάποιον για κάτι.  

Ευχαριστώ. 

Ευχαριστώ πολύ. 

1.10. Ζητώ συγγνώμη, απολογούμαι για κάτι. 

Συγγνώμη! 

1.11. Ζητώ να επαναλάβει κάποιος κάτι, δηλώνω ότι δεν κατάλαβα. Εξηγώ κάτι σε 

κάποιον. 
Τι είναι το  «πεζοδρόμιο»; 

1.12.Ζητώ κάποιον στο τηλέφωνο ή απαντώ σε αυτόν που καλεί. 

Ναι 

Γεια σας, κυρία Έλλη, η Μαρία είμαι. Είναι εκεί η Άννα; 

-Δεν είναι εδώ Μαρία μου. Θέλεις να της πω κάτι; 

1.13. Κλείνω μια τηλεφωνική συνομιλία. 

Έλα, γεια! 

Γεια σας κυρία Έλλη. 

1.14. Αρχίζω ένα γράμμα 

 

1.15. Κλείνω ένα γράμμα 

--------------------------------------------------------- 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.1.Ζητώ πληροφορίες και αναφέρομαι σε πρόσωπα και πράγματα. 

Ποιος είναι αυτός; 

Τι είναι αυτό; 
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___________________________________

_____ 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Εντοπισμός πληροφοριών από 

διάφορεςπηγές. Ενδεικτικές πηγές: 

 Αγγελία, τηλεγράφημα, απλός χάρτης, 

 μετεωρολογικός χάρτης, τηλεφωνικός 

 κατάλογος, πίνακας περιεχομένων, 

ευρετήρια, κατάλογοι, ενημερωτικά δελτία, 

οδηγίες (οδηγίες χρήσης 

παιχνιδιού),διαφημιστική αφίσα (τσίρκου, 

θεάτρου – ώρες παράστασης, τιμές), 

διαφήμιση τουριστικού γραφείου κ.τ.λ. 

 

 

 

___________________________________

____ 

 

Περιγραφή αντικειµένων (π.χ. µήλου) µε 

τη  

µορφήαινίγµατος. 

Που μένεις; 

Από πού είσαι; 

Πόσο χρονών είσαι; 

Τι χρώμα είναι το αυτοκίνητό σας; 

Ο Τζίμης και η Τζένη είναι αδέλφια. Ο πατέρας τους είναι ταξιτζής. Είναι από την 

Ελλάδα αλλά ζουν στον Καναδά. 

Ο μικρός μου αδελφός είναι τριών χρονών. Δεν πηγαίνει ακόμα σχολείο. 

2.2. Αναφέρομαι στον χαρακτήρα κάποιου ή στις ιδιότητες κάποιου πράγματος. 

Πολύ κλαψιάρικο είναι αυτό το μωρό. 

Το σπίτι μας είναι μεγάλο. Έχει μια όμορφη βεράντα. 

____________________________________ 

2.3.Περιγράφω την εξωτερική εμφάνιση προσώπου ή πράγματος. 

Είναι κούκλες, μελαχρινές, ξανθιές με γαλανά μάτια... 

Ο Πέτρος έχει σγουρά μαλλιά. Έχει ένα δοντάκι και γελά σας κοριτσάκι. 

2.4. Συγκρίνω ιδιότητες 

Δεν είμαστε το ίδιο εσύ είσαι πιο δυνατός. 

Αυτή είναι η πιο όμορφη. 

Ο κήπος του θείου είναι πιο μεγάλος (μεγαλύτερος) 

__________________________________ 

2.5. Τοποθετώ ένα γεγονός ή μια δραστηριότητα στο χρόνο. 

Τι μέρα έχουμε σήμερα;-είναι σήμερα; -σήμερα είναι Σάββατο 

Πότε έχουμε…/ Είναι η γιορτή;  

-Την Πέμπτη είναι ο χορός του σχολείου. 

-Σ τις 25 έχουμε Χριστούγεννα.  

-Τον επιτάφιο τον στολίζουμε την Μεγάλη Παρασκευή. 

Τι ώρα ξυπνάς κάθε μέρα; 

-Στις 7 και μισή. 

Πότε/ Τι ώρα πηγαίνεις σχολείο; - Στις 8 και 20. 

______________________________________ 

2.6.Δίνω πληροφορίες για τον χώρο. Τοποθετούμαι στον χώρο. 

Η Νόρα ζει στην Αθήνα. 

Η Αθηνά ζει στον Καναδά. 

Το βιβλίο είναι πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά/στο/από… 

_____________________________________ 

2.7.Δίνω οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να πάει κάπου. 
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Περιγραφή προσώπων, καταστάσεων. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

Αφήγηση ιστοριών µε διάκριση  

του προτέρου και του υστέρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.Ζητώ και δίνω πληροφορίες για το ποσό και τον βαθμό. 

Είναι πολύ ψηλό. 

Είμαι λίγο κουρασμένη. 

Δεν ακούει καθόλου 

_____________________________________ 

2.9.Ζητώ και δίνω πληροφορίες για τον τρόπο. 

Πώς να το γράψω; Δείξε μου πώς να το κάνω; 

___________________________________ 

2.10.Ζητώ και δίνω πληροφορίες για τον κτήτορα. 

Ποιανού/ποιανής είναι αυτή η ζακέτα;  -Της Μαρίας/-Δικιά μου είναι. 

Αυτή η κούκλα είναι δική μου. 

Το αυτοκίνητό μας είναι κόκκινο 

___________________________________ 

2.11.Ζητω και δίνω πληροφορίες για προϊόντα. 

 

Αυτά τα μποτάκια είναι στη βιτρίνα, τι νούμερο είναι, πόσο κάνουν; 

-Ποια αυτά τα κόκκινα; 

______________________________________ 

3.ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

3.1.Λέω τη γνώμη μου. 

Δεν μου αρέσει! 

3.2.Ζητώ τη γνώμη του άλλου. 
Θέλω να φύγω. Εσύ; 

Εμένα μου αρέσουν τα λουλούδια. Εσένα; 

3.3.Κάνω αναφορά σε λόγο άλλου. 

Είπε ότι είναι άρρωστη. 

3.4.Εκρφάζω την πιθανότητα/κάτι το απίθανο να γίνει. 

3.5.Διατυπώνω υποθέσεις (για το πραγματικό και το μη πραγματικό) 

Αν θέλεις να ‘ναι ευτυχισμένο, πρέπει να το αφήσεις ελεύθερο. 

3.6.Ζητώ να μάθω εάν κάτι αληθεύει/εκφράζω αβεβαιότητα. 

Ο Γιάννης είναι από την Ελλάδα. 

-Ναι; Αλήθεια; 

3.7.Επιβεβαιώνω, διαβεβαιώνω. 

Ο Γιάννης είναι από την Ελλάδα, το ξέρεις; 

-Το ξέρω!/Ναι βέβαια. 
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___________________________________

3.8.Απεθύνομαι στη μνήμη του συνομιλητή μου/λέω τι θυμάμαι, τι ξεχνώ για 

κάτι/υπενθυμίζω κάτι σε κάποιον. 

3.9.Εκφράζω τη συμφωνία μου με κάποιον. 

3.10.Εκφράζω τη διαφωνία μου με κάποιον. 

Δεν θέλω! 

---------------------------------------------------  

3.11.Εκφράζω αναγκαιότητα/υποχρέωση. 

--------------------------------------------------------- 

3.12. Εκφράζω την πρόθεση να κάνω κάτι. 

__________________________________ 

4. ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

4.1. Εκφράζω προτίμηση και απαρέσκεια. 

Δεν μου αρέσουν αυτά τα παπούτσια. Τα μαύρα μου αρέσουν πιο πολύ. 

Αγαπώ τη θάλασσα. Τι όμορφο πουλόβερ! 

Τι νόστιμο φαγητό! Όμορφο που είναι! 

4.2.Εκφράζω χαρά, ευχαρίστηση, επιδοκιμασία, υπερηφάνεια. 

Μπράβο!/ Ζήτω! 

Τι καλά που μιλάει τα ελληνικά! 

4.3. Εκφράζω λύπη, στενοχώρια, φόβο, ανησυχία. 

Αχ, τι κρίμα! Βοήθεια! 

4.4. Εκφράζω αποδοκιμασία, θυμό, αγανάκτηση. 

4.5. Εκφράζω την ευχή/ την επιθυμία να γίνει κάτι. 

 

5. ΛΕΚΤΙΚΕΣ  ΠΡΑΞΕΙΣ 

5.1. Εκφράζω παράκληση. Προσφέρω τη βοήθειά μου. 

Σε παρακαλώ, μαμά, έλα… 

Έρχεστε λίγο εδώ; 

Μου δίνεις λίγο το μολύβι σου; 

-Να, πάρε το δικό μου./ -Θα σου δώσω εγώ. 

5.2. Προσφέρομαι να κάνω κάτι για κάποιον. 

5.3.Δίνω εντολές/ οδηγίες για την εκτέλεση ενός έργου/ μιας πράξης. 

Άντε ετοιμάσου. 

Τηλεφώνησέ του. 

Σώπαινε, σταμάτα πια. 
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_____ 

 

Περιγραφή συναισθημάτων 

 (ειρωνεία, χιούµορ, συγκίνηση, εύθυµη 

διάθεση, προσβολή κτλ.) µε 

αφορµήεµπειρία που έζησε, ή ιστορία που 

άκουσε. 

5.4.Ζητώ την έγκριση κάποιου να κάνω κάτι. Επιτρέπω-απαγορεύω. 

Θείε, να έρθω και εγώ σήμερα με το καΐκι; 

-Έλα, θα είσαι όμως φρόνιμη; 

Κοσμά, να ανέβω κι εγώ;   

 -Άντε, ανέβα κι εσύ. 

Να την πάω βόλτα;     

-Μα και βέβαια να την πάς. 

5.5.Δίνω συμβουλές. Κάνω παραινέσεις. 

5.6.Καθησυχάζω κάποιον. 

5.7. Υπόσχομαι να κάνω κάτι. 

5.8. Προτείνω σε κάποιον να κάνει κάτι/ να κάνουμε κάτι μαζί. Αποδέχομαι ή 

απορρίπτω μια πρόταση/ αντιπροτείνω. 

Παίζουμε τα αγάλματα; - Παίζουμε. 

Πάμε μια βόλτα; - Έγινε/ Εντάξει. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

 ΚΕΠΑ- ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑ

ΘΕΙΑ 

Δεν 

Υφίσταται 

Επίπεδο για 

Αντιστοίχιση 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Α΄- Β΄ Τάξη 

 

ΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

Πρώτο Επίπεδο 

Προδημοτική  έως2α Τάξη 

3 Η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΩΣ ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΔΕΞ/ΤΕ

Σ 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

ΓΡΑΦΗ  & ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ      ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΛΕΞΕΩΝ  -   ΦΡΑΣΕΩΝ 

  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ :  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

 

 

Γ

Ρ

Α

Π

Τ

Ο

Σ 

 

 

 

 

 

Λ

Ο

Γ

Ο

 

ΑΣΚ

ΗΣΕ 

Ι 

Σ 

 

ΣΤΑ 

 

 

ΦΑΙ

ΝΟ

Μ 

Ε 

ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασκήσεις γραφής, στίξης και προφοράς 

Συλλαβισµός Ερωταποκρίσεις του τύπου 

 Ποιος  κάνει τι; ποιος είναι τι; κτλ.. 

Παιχνίδια δόµησης λέξεων ή φράσεων 

 σε παραδειγµατικό και συνταγµατικό 

άξονα 

 µε σύνθεση  ανεξάρτητων γραµµάτων ή 

 λέξεων Παιχνίδια µε αλλαγή της θέσης 

των λέξεων ή των µικρότερων φράσεων 

που συγκροτούν µια πρόταση. Αφαίρεση 

ή  

προσθήκη δευτερευόντων όρων στο  

συντακτικό πυρήνα της πρότασης. 

Παιγνιώδεις ασκήσεις επαύξησης ή 

µείωσης 

σε ελάχιστα συστατικά προτάσεων µε 

βασική  

δοµή του τύπου Ρ, Υ-Ρ, ΥΡ-Α, Υ-Ρ-Κ 

 Ανάλυση επαυξηµένων προτάσεων µε 

Ουσιαστικά 

γνωριμία : 

 με τα τρία γένη 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 με τους αριθμούς 

………………………………………… 

 με τα άρθρα  (οριστικό, αόριστο) 

………………………………………… 

Εμφάνιση των:  

Αρσενικών ισοσύλλαβων σε –ης,-ας, -ος 

 και ανισοσύλλαβων σε    -άς 

Θηλυκών ισοσύλλαβων σε –α και –η 

Ουδέτερων ισοσύλλαβων σε –η και – ο  
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Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ερωτήσεις του τύπου: ποιος, τι κάνει, 

πότε, πού κτλ.. 

Σύνθεση προτάσεων βασικής δοµής µε  

ορισµένες λέξεις ή φράσεις. 

Σύνδεση κύριων προτάσεων µε το και. 

Συγχώνευση µικρών προτάσεων σε µία 

σύνθετη πρόταση, µε περισσότερα από 

ένα υποκείµενα, κατηγορούµενα ή 

αντικείμενα. 

Εκτέλεση απλών γλωσσικών πράξεων 

βάσει του επιτονισμού (π.χ. «Ο Γιάννης 

φεύγει», για να δηλώσει βεβαίωση και « 

Ο Γιάννης φεύγει;» για να δηλώσει 

ερώτηση ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και ανισοσύλλαβων σε   -μα 

-------------------------------------------------- 

Επίθετα 

Εμφάνιση των επιθέτων σε   -ος, -η, -ο  

-------------------------------------------------- 

Παραθετικά 

Εμφάνιση των παραθετικών όλων των βαθμών  

και των δυο τύπων μονολεκτικών και περιφραστικών. 

 

Αριθμητικά 

Εμφάνιση των απόλυτων αριθμητικών ως το 100 και των τακτικών ως το 10. 

………………………………………… 

Αντωνυμίες 

Εμφάνιση των προσωπικών, κτητικών και κάποιων ερωτηματικών αντωνυμιών 

(ποιος, πόσος). 

 

………………………………………….. 

Ρήματα 

Εμφάνιση των ρημάτων σε –ίζω,  -ώνω,  

-αίνω, -ένω στον ενεστώτα της οριστικής. 

 

 

………………………………………… 

Μετοχές 

Εμφάνιση των μετοχών σε –ώντας /-οντας και σε –(σ)μένος. 

…………………………………………. 

Επιρρήματα 

εμφάνιση κάποιων συχνόχρηστων τοπικών, χρονικών, τροπικών, βεβαιωτικών και 

διστακτικών επιρρημάτων. 

…………………………………………. 

Προθέσεις 

Εμφάνιση προθέσεων  

 

 

Επιφωνήματα 
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Εμφάνιση συχνόχρηστων επιφωνημάτων. 

 

 

 

Παραγωγή  

Εμφάνιση : 

Α. Ουσιαστικών παράγωγων από ουσιαστικά και ρήματα                 (διαβάζω > 

διάβασμα) 

Β. Υποκοριστικών σε –άκος, -ίτσα,  -ούλα, -άκη 

Γ. μεγεθυντικών 

Δ. Επαγγελματικών ουσιαστικών (παράγωγων από ρήματα) 

Ε. Επιθέτων παράγωγων από ουσιαστικά 

………………………………………… 

 

Σύνθεση 

Εμφάνιση:  

Α. Προσδιοριστικών συνθέτων ουσιαστικών (τυρόπιτα, αετοφωλιά) 

Β. Ρημάτων με πρώτο συνθετικό το ξε- και το ξανα- (σκεπάζω > ξεσκεπάζω, πίνω 

>ξαναπίνω) 

Γ. Προσδιοριστικών συνθέτων ρημάτων με α’ συνθετικό επίρρημα ( 

σιγοτραγουδώ, γλυκοτραγουδώ 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

Ονοματικές και ρηματικές φράσεις 

Υ-Ρ-Α    Ποιος κάνει κάτι 

Υ-ΣΡ-Κ   Ποιος είναι τι 

Υ-Ρ-Α( + επίρρημα) Πότε κάνει κάποιος κάτι  

Η θέση των όρων στην πρόταση συνάντηση με τη σημασία 

Ερωτηματική πρόταση  τύποι ερώτησης – απάντησης 

……………………………………………… 

Εμφάνιση ομοιόπτωτων ονοματικών προσδιορισμών. 

……………………………………………………… 

Γνωριμία με την καταφατική και αποφατική πρόταση-μετασχηματισμοί.  
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……………………………………………… 

 

Συντακτική λειτουργία των πτώσεων 

 

 -    -    -    -   -   -   -   -- 

 

………………………………………… 

 

Η γενική κτητική 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

 ΚΕΠΑ- ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑ

ΘΕΙΑ 

Δεν 

Υφίσταται 

Επίπεδο για 

Αντιστοίχιση 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Α΄- Β΄ Τάξη 

 

ΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

Πρώτο Επίπεδο 

Προδημοτική  έως2α Τάξη  

4 Η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΩΣ ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΔΕΞ/ 

ΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

ΓΡΑΦΗ & ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

 

ΓΡΑΦΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

Γ

Ρ

Α

Π 

Τ

Ο

 

 

 

 

 

ΚΕ 

ΙΜΕ

ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλλιέργεια συνηθειών ορθής γραφής, 

τονισμού και στίξης.  

Ασκήσεις αντιγραφής, καλλιγραφίας και 

ευανάγνωστης γραφής.  

Γραφή του ονόματός του, γνωστών λέξεων, 

πινακίδων κτλ.  

Επικόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων 

λέξεων, φράσεων, ευχών, καταλόγων κτλ. 

Βασική ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου και άσκηση στα καινούρια 

φαινόμενα με: 

 παιχνίδια γλώσσας, 

 με δραστηριότητες που μιμούνται πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας 
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Σ 

 

Λ

Ο

Γ

Ο 

Σ 

 

 

 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα).  

Γραπτή αφήγηση 

 (εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα).  

Γράψιμο παραμυθιού.  

Αυτοδιόρθωση των κειμένων που γράφει ο 

μαθητής, σύμφωνα με κριτήριο το «πώς θα 

ταίριαζε καλύτερα». 

Αλληλοδιόρθωση με τον ίδιο τρόπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

5 ΚΕΠΑ- ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑ

ΘΕΙΑ 

Δεν 

Υφίσταται 

Επίπεδο για 

Αντιστοίχιση 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Α΄- Β΄ Τάξη 

 

ΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

Πρώτο Επίπεδο 

Προδημοτική  έως2α Τάξη  

ΔΕΞ/ΤΕ

Σ 

Η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΩΣ ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ  ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣ

Η 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

 

 

 

 

 

Γ 

Ρ 

Α 

Π 

Τ 

Ο 

 

 

 

 

Κ 

Ε 

Ι 

Μ 

Ε 

Ν 

Ι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________

___________

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΠΟΙΗΜΕΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΠΟΙΗΜΕΝΑ 

Προτείνονται κείμενα που είναι σύντομοι διάλογοι, παραμύθια, ποιήματα, σύντομα 

αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα που αναφέρονται σε παιδικές εμπειρίες και 

βιωματικές καταστάσεις.  

Τα κείμενα αυτά ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των «πεποιημένων» από τους 

συγγραφείς κειμένων (αυτών δηλαδή που έχουν κατασκευαστεί, προκειμένου να 

λειτουργήσουν ως αφόρμηση για τη διδασκαλία ενός γλωσσικού φαινομένου) με σκοπό 

την παροχή των κατάλληλων γλωσσικών ερεθισμάτων για την εσωτερίκευση στοιχείων 

και δομών από όλα τα επίπεδα του γλωσσικού συστήματος της ελληνικής 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
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___ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ακρόαση και αναδιήγηση λογοτεχνικών 

κειμένων (μικρών ιστοριών, διηγημάτων, 

παραμυθιών).  

Απαγγελίες ποιημάτων, χρήση 

μελοποιημένης ποίησης.  

Γλωσσικά παιχνίδια ρυθμού, 

ομοιοκαταληξίας, επανάληψης, αστείων 

λέξεων και συλλαβών, γλωσσοδέτες κ.ά.  

Συλλογή λαϊκών παραμυθιών, 

παραδόσεων, παροιμιών, αινιγμάτων από 

την οικογένεια και ανακοίνωση, ανάγνωση, 

παιχνίδια, δραματοποίηση στην τάξη.  

Ποιήματα, ιστορίες, παραμύθια με κωμικό 

περιεχόμενο, για ακρόαση, ανάγνωση, 

δραματοποίηση, παντομίμα.  

Ημιτελείς ιστορίες που το παιδί διαβάζει ή 

ακούει για να μαντέψει το τέλος τους, να 

τις συνεχίσει και να τις ολοκληρώσει ή και 

να δημιουργήσει δικές του εκδοχές 

(δημιουργική αφήγηση).  

Παιγνιώδεις ασκήσεις αντιστροφής των 

στοιχείων συνέχειας μιας ιστορίας (π.χ. 

κάποτε - τώρα - μετά - χθες - σήμερα - 

αύριο), προκειμένου να τις τακτοποιήσει με 

τη φυσική χρονολογική σειρά.  

Αφήγηση από το δάσκαλο επιλεγμένων 

κειμένων των κυριότερων εκπροσώπων της 

ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας, καθώς και 

παραμυθιών άλλων λαών (π.χ. παραμύθια 

των βαλκανικών λαών, παραμύθια από την 

Ευρώπη, παραμύθια από την Ασία).  

Σιωπηρή ανάγνωση κειμένων με σκοπό την 

κατανόηση του περιεχομένου.  

Ανάγνωση και διδασκαλία κειμένων από τη Μυθολογία, την Ιστορία 
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Μεγαλόφωνη ανάγνωση, με εκφορά και 

έκφραση προσαρμοσμένη στο είδος του 

λόγου, στο περιεχόμενο και στην 

περίσταση (λ.χ. της έντασης της φωνής 

ανάλογα με τον χώρο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

6 ΚΕΠΑ- ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕ

ΙΑ 

Δεν Υφίσταται 

Επίπεδο για 

Αντιστοίχιση 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Α΄- Β΄ Τάξη 

 

ΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

Πρώτο Επίπεδο 

Προδημοτική  έως2α Τάξη  

ΔΕΞ/ΤΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΩΣ ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 
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Ο 

 

 Επιλογή λέξεων σχετικών με το περιεχόμενο της 

διδασκόμενης ενότητας και ομαδοποίηση, ανάλογα 

με τη σημασία, τη μορφή, το θέμα κτλ.  

Επίδειξη αντικειμένων, εικόνων κ.ά. και σύνδεσή 

τους με τις αντίστοιχες λέξεις.  

Παιχνίδια λέξεων με αντίθετη σημασία: ωραίος / 

άσχημος κτλ.).  

Σχηματισμός / συμπλήρωση προφορικών 
προτάσεων.  

Ερμηνεία, σχόλια για δυσνόητες και άγνωστες 

λέξεις, συμπληρώσεις μισοτελειωμένων προτάσεων, 

σχηματισμός φράσεων και προτάσεων, καταχώριση 

νέων λέξεων – εννοιών σε ειδικό τετράδιο 

λεξιλογικών ασκήσεων. 

Ακολουθήθηκε η Αρχή ότι τα «πράγματα» που περιβάλουν τον μικρό μαθητή θα πρέπει να περάσουν στα 

«γράμματα» ( λέξεις, φράσεις , προτάσεις) της ελληνικής γλώσσας, την οποία μαθαίνει. (92)  Έτσι- 

σωπαίνω. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ   

 

1.Διαπροσωπικές Σχέσεις 

 

 

Ο εαυτός μου. 

 

 

+ 

Οι συγγενείς μου + 

Οι φίλοι/ συμμαθητές μου + 

Ονομαστικές γιορτές, γενέθλια, 

γάμοι, βαφτίσεις 

+ 

 

Σχέσεις παιδιών-γονέων, αδελφών + 

Σχέσεις δυο φίλων - 
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Σ 

 

Γ 

 

Ι 

 

Ο 

Η συμβίωση σε πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες 

- 

 

2. Κατοικία-περιβάλλον 

 

 

Το σπίτι μου  

+ 

Είδη σπιτιών και οικισμών - 

Η γειτονιά + 

Η πόλη μου/ το χωριό μου + 

Η ζωή στην πόλη/ στην επαρχεία + 

Το περιβάλλον : χλωρίδα, πανίδα - 

Ο κόσμος του μέλλοντος - 

Η μόλυνση και η προστασία του 

περιβάλλοντος 

 

- 

Κλιματολογικές συνθήκες, καιρικά 

φαινόμενα 

 

+ 

3.Καθημερινές εργασίες  

Καθημερινές δραστηριότητες + 

Σχολείο : μαθήματα και άλλες 

δραστηριότητες 

 

+ 

Οι δουλειές του σπιτιού + 

Ο κόσμος της εργασίας + 

Ανεργία-Επαγγελματική 

αποκατάσταση, επαγγέλματα 

μέλλοντος 

 

- 

4. Ψυχαγωγία  

Χόμπι και ενδιαφέροντα + 

Διάβασμα και λογοτεχνία/ ποίηση  

- 

Κινηματογράφος/ Θέατρο - 

Μουσική/ χορός/ τέχνες - 

Λαϊκή παράδοση και τέχνη + 

Επισκέψεις σε μουσεία - 

5.Ιστορία και πολιτισμός  

Μύθοι και ιστορικά γεγονότα + 

Εθνικές επέτειοι + 

Θρησκευτικές γιορτές - 

Ήθη και έθιμα + 

Δραστηριότητες της παροικίας - 

6.Ταξίδια-Μετακινήσεις  

Μεταφορικά μέσα-δρομολόγια + 
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Διακοπές, αξιοθέατα + 

Ξενοδοχεία, κατασκήνωση - 

Η μετανάστευση άλλοτε και τώρα  

- 

Οι μεγάλες εξερευνήσεις - 

7.Επικοινωνία και ενημέρωση  

Γλώσσες και συστήματα γραφής  

- 

Τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο + 

Σχολικές εφημερίδες - 

Το διαδίκτυο - 

8.Επιστήμη και τεχνολογία  

Οι μεγάλες ανακαλύψεις - 

τα σύγχρονα επιτεύγματα της 

επιστήμης 

 

- 

Ο κόσμος του διαστήματος - 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - 

9.Υγεία-Άθληση  

Μέρη του σώματος-γυμναστική + 

Ασθένειες, θεραπεία, περίθαλψη  

+ 

Ειδικότητες γιατρών - 

Διατροφικές συνήθειες, συνταγές 

και υγιεινή διατροφή 

 

- 

Διατροφικές διαταραχές (ανορεξία, 

βουλιμία), κάπνισμα, ναρκωτικά 

 

 

- 

Άθληση και πρωταθλητισμός - 

Οι ολυμπιακοί αγώνες - 

10.Προιόντα και αγορές  

Τρόφιμα, ποτά + 

Ρούχα και άλλα προσωπικά είδη + 

Καταστήματα + 

Αγορές + 

Διαφήμιση - 
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Παραγγελία σε εστιατόριο + 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 
 ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΠΣ ΤΑΞΗ Ε-ΣΤ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 5η – 6η 

 ΚΕΠΑ - ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΣ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

0 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ 

ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 
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Ο 

 

Χ 

 

Ο 
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I. ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
O υποψήφιος πρέπει 
να αντιμετωπίζει 
σημαντικό αριθμό 
καταστάσεων στις 
οποίες μπορεί να 
εμπλακεί, να 
κατανοεί τα κύρια 
σημεία πάνω σε 
θέματα που 
συναντάει τακτικά 
στους διάφορους 
χώρους, να 
εκφράζεται απλά και 
με συνοχή σε θέματα 
οικεία. Ακόμη να 
γνωρίζει τις σχετικές 
κοινωνικές 
συνήθειες, γλωσσικές 
και παραγλωσσικές. 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ 

ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟ 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Με το γλωσσικό μάθημα επιδιώκεται:  

-να συνεχιστεί και στο σχολείο ο 

φυσικός τρόπος εκμάθησης της 

γλώσσας.  

-τα παιδιά να συλλάβουν τους κανόνες 

που διέπουν τη λειτουργία του 

συστήματος της γλώσσας.  

ΠΣ 2001: Ο μαθητής πρέπει:  

-να αποκτήσει τις πολλαπλές μορφές 

εγγραμματισμού που προϋποθέτει η 

κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας 

και της πολυπολιτισμικότητας.  

-να συνειδητοποιήσει την κοινωνική 

και τη γεωγραφική ποικιλία της 

ελληνικής γλώσσας.  

-να εκτιμά και να σέβεται τη γλώσσα 

 

Καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. 

 

Σκοποί τον τρίτον επιπέδου είναι: 

Οι μαθητές να μπορούν να επικοινωνούν σε ικανοποιητικό βαθμό με ένα συνθετότερο 

προφορικό και γραπτό λόγο, σε καταστάσεις που απαιτούν ισχυρότερη τη συμμετοχή τους 

μέσω της γλώσσας (π.χ. συναλλαγές, φιλικές συναντήσεις, σχολικό περιβάλλον, ιστορία και 

πολιτισμός, κ.λπ.) 

2
α
. Να εξοικειωθούν οι μαθητές προοδευτικά με στοιχεία της ελληνικής πολιτισμικής 

κληρονομιάς και της ορθόδοξης παράδοσης μέσα από την προσέγγιση και μελέτη κειμένων 

ποικίλων τύπων. 

2β. Να εμπλουτιστεί το πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών με στοιχεία από τις εκφάνσεις τον 

σύγχρονού ελληνικού πολιτισμού στην Ελλάδα και στη Διασπορά, ώστε αυτοί να 

διαμορφώσουν την εθνοπολιτισμική ταυτότητά τους, εφόσον η ελληνικότητα συνιστά όψη της 

διπολιτισμικότητάς τους και η ελληνική γλώσσα συνιστώσα της διγλωσσίας τους. 

 

1.1.3 Γλωσσικοί στόχοι 

Ως προς τον προφορικό λόγο, οι μαθητές Θα πρέπει: 

• να είναι σε θέση να κατανοούν μια μαγνητοφωνημένη ιστορία και να διατυπώνουν προφορικά 

το νόημά της, είτε απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις είτε αποδίδοντας συνοπτικά το νόημα, 

• να ζητούν και να κατανοούν πληροφορίες σχετικά με προγράμματα πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, ταξίδια, μέσα συγκοινωνίας, αγορές, κ.λπ. 

• να συζητούν για Θέματα που απασχολούν παιδιά της ηλικίας τους, (λ.χ. για τη διαχείριση τον 

ελεύθερου χρόνου), 

• να εκφράζουν τη γνώμη τους για βιβλία που διαβάζουν, και 

• να διατυπώνουν τον προβληματισμό και τα επιχειρήματά τους πάνω σε γεγονότα και 

προβλήματα τον περίγυρού τους. 

Ως προς το γραπτό λόγο, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: 

• να αποδίδουν σε απλό κείμενο το νόημα μιας ατελής ιστορίας, 
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ΙΙ. ΕIΔIΚΟΙ 
ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 
 
1.Κατανόηση 

του άλλου και να συμβιώνει αρμονικά 

με αλλόγλωσσους.  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

(Βλ. Γ' και Δ' τάξεις την παράγραφο με 

τίτλο "Γενικές Αρχές". Επίσης:) -Κάθε 

νέα γλωσσική ενότητα οικοδομείται 

πάνω στις βάσεις των προηγούμενων.  

Οι απλές συντακτικές δομές γίνονται 

συνθετότερες, το κλιτικό σύστημα 

ολοκληρώνεται.  - 'Όχι πια θεωρία για 

τη γλώσσα, αλλά γλώσσα στις ποικίλες 

εφαρμογές της.  

-Η επιστημονική ορολογία, σε ό,τι 

αφορά την γραμματική, δεν 

προορίζεται για τους μαθητές.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1.κατανόηση προφορικού λόγου  

ΠΣ 2001: Ο μαθητής αναγνωρίζει και 

ερμηνεύει διαθέσεις,  προθέσεις,  

συναισθήματα κ.τ.ό.,  όπως 

αποκαλύπτονται από τα εκφραστικά 

μέσα, τη μορφή και την οργάνωση του 

περιεχομένου. Αναγνωρίζει τις 

διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικά είδη 

προφορικού λόγου (π.χ.  αφήγηση 

περιστατικών, περιγραφή σπιτιού, 

πειράματος).  Κατανοεί τις φραστικές 

επιλογές του ομιλητή, οι οποίες 

καθορίζονται από την περίσταση 

επικοινωνίας.  

• να απαντούν γραπτώς σε ερωτήσεις που αφορούν Θέματα της καθημερινής, οικογενειακής, 

σχολικής και κοινωνικής ζωής τους, 

• να εκφράζουν γραπτώς τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν την κοινωνική τους 

καθημερινότητα. 

1.1.4 Κοινωνικοπολιτισμικοί στόχοι 

• Να οικειοποιηθούν οι μαθητές βασικά κοινωνικο-πολιτισμικά στοιχεία της Ελλάδας σε 

σύγκριση με αντίστοιχα της χώρας διαμονής τους (παραμύθια, ήθη και έθιμα, γαστρονομικές 

συνήθειες, μουσική, χορός) και να αντιληφθούν την παγκοσμιότητα ορισμένων πολιτισμικών 

στοιχείων και αξιών. 

• Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την οικουμενικότητα τον ελληνισμού, να τονωθεί το 

συναίσθημα της ελληνικότητας και να νιώσουν την επιθυμία να διατηρούν και να αναπτύσσουν 

δεσμούς μεταξύ των Ελλήνων της Διασποράς, της Ελλάδας και της Κύπρου, μαθαίνοντας και 

διατηρώντας την ελληνική γλώσσα. 

• Να γνωρίσουν τις προόδους τον σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. 

• Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση των σύγχρονων κοινωνιών και την αναγκαιότητα 

διεθνούς αλληλεγγύης, αλληλοκατανόησης και συνεργασίας ενστερνιζόμενοι τις αρχές της 

ανεκτικότητας, της διαπολιτισμικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης διαφορετικών λαών και 

πολιτισμών. 

• Να συνειδητοποιήσουν την παγκοσμιότητα ορισμένων σύγχρονων προβλημάτων και την 

αναγκαιότητα συλλογικής δράσης για την αντιμετώπισή τους. 
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προφορικού λόγου  
Ο υποψήφιος πρέπει 
να έχει την ικανότητα 
να καταλαβαίνει τον 
σχετικά απλό και 
σαφή προφορικό 
λόγο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. κατανόηση 
γραπτού λόγου 
 
Ο υποψήφιος πρέπει 
να έχει την ικανότητα 
να κατανοεί το γενικό 
νόημα καθώς και 
ουσιαστικές 
λεπτομέρειες 
γραπτών κειμένων 
που συν- 
βασικό λεξιλόγιο 
εμπλουτίζεται, το 

(παρατήρηση: Στο νέο πρόγραμμα ο 

στόχος της  ακρόασης (κατανόησης) και 

της παραγωγής προφορικού λόγου 

παρουσιάζονται μαζί).  

2.γραπτός λόγος: ανάγνωση  

ΠΣ 2001: Ο μαθητής:  

-διαβάζει και κατανοεί το περιεχόμενο 

κάθε είδους λόγου, κατάλληλου για την 

ηλικία του.  

-αναγνωρίζει το επίπεδο ύφους ενός 

κειμένου και κρίνει αν είναι κατάλληλο 

για το θέμα του κειμένου (ήδη στο ΠΣ 

των Γ' και Δ' τάξεων).  

-συγκρίνει κείμενα με το ίδιο θέμα, 

που ανήκουν όμως σε διαφορετικό 

είδος λόγου.  

-συνειδητοποιεί τις λειτουργικές 

διαφορές μεταξύ προφορικού και 

γραπτού λόγου.  

-διαβάζει μικρά κείμενα (παροιμίες,  

ανέκδοτα, τραγούδια κτλ.) γραμμένα 

σε διάφορες διαλέκτους και ιδιώματα. 

Εντοπίζει διαφορές στην προφορά, στη 

μορφή των λέξεων, στη θέση τους μέσα 

στην πρόταση, καθώς και στο 

λεξιλόγιο.  

3. παραγωγή γραπτού λόγου  
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δέονται με τις 
καταστάσεις 
επικοινωνίας και τις 
θεματικές περιοχές 
που ορίζονται σε 
αυτό το επίπεδο. βλ. 
δεξιότητα "παραγωγή 
γραπτού λόγου" για 
μια έμμεση αναφορά 
στο ύφος. Για μια πιο 
σαφή αναφορά στο 
ύφος βλ. Γ επίπεδο 
στη δεξιότητα 
"παραγωγή 
προφορικού λόγου". 
βλ. Γ επίπεδο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. παραγωγή γραπτού 
λόγου 
 
Ο υποψήφιος πρέπει 
να έχει την ικανότητα 
να παράγει τα γραπτά 
κείμενα που 
αναφέρονται στο A' 

ΠΣ 2001: Ο μαθητής ασκείται ώστε 

τελειώνοντας το Δημοτικό να γράφει 

καθαρά, καλαίσθητα, ορθογραφημένα 

και με την απαιτούμενη ταχύτητα 

σχολικά και εξωσχολικά κείμενα. 

Κρίνει ο ίδιος αν χρειάζεται να 

αναγράψει ένα δύσκολα αναγνώσιμο 

κείμενο. Μετασχηματίζει  κείμενο σε 

διαφορετικό είδος λόγου,  για 

διαφορετικό σκοπό (π.χ.  μετατροπή 

διαλόγου σε συνεχή λόγο και 

αντίστροφα). Χρησιμοποιεί 

διάφοραείδη λόγου και συντάσσει 

διάφορους τύπους κειμένων για 

διάφορους σκοπούς και διάφορους 

αποδέκτες.  

συζητήσεις.  Περιγράφει και αφηγείται 

γεγονότα. Ανακοινώνει σε ακροατήριο. 

Επιλέγει και χρησιμοποιεί ορθά το 

επίπεδο ύφους που επιβάλλει η 

περίσταση επικοινωνίας. Αποφεύγει 

συνήθη φραστικά σφάλματα.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Χαιρετισμοί  

 

Συστάσεις  
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επίπεδο και επιπλέον 
να γράφει γράμματα 
τυπικού 
περιεχομένου που 
αφορούν αίτηση για 
δουλειά, έκφραση 
παραπόνων κτλ. 
Επίσης προσωπικά 
γράμματα στα οποία 
περιλαμβάνονται 
διηγήσεις, 
περιγραφές, 
προσωπικές απόψεις 
κτλ 
 
4. παραγωγή 
προφορικού λόγου 
O υποψήφιος πρέπει 
να έχει την ικανότητα 
να ανταποκρίνεται 
στις συνήθεις 
συναλλαγές της 
καθημερινής ζωής, να 
παίρνει μέρος, χωρίς 
προετοιμασία, σε 
θέματα που είναι 
οικεία. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------
-------- 
ΙΙΙ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ 

 

Ευχές  

 

 

'Έκφραση συγχαρητηρίων  

 

Τα παιδιά μαθαίνουν πώς ζητούμε και 

δίνουμε πληροφορίες κτλ  

Ανακοινώσεις  

Περιγραφές σκηνών από τη φύση, 

τοπίου, φυτού, φυσικού φαινομένου  

 

Αφηγήσεις  

Τα παιδιά εξιστορούν γεγονότα από τη 

ζωή και την ιστορία, αφηγούνται το 

περιεχόμενο αναγνωσμάτων κτλ.  

 

Συζήτηση  

Σχολιασμός μιας είδησης ή ανταλλαγή 

απόψεων για κάποιο θέμα  
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ΣΤΟΧΟΙ 
Α. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ 
ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
1 .ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΑΦΕΣ 
1.1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
(Ο υποψήφιος 
πρέπει:) 
1.2. ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
1.3. ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
1.4. ΝΑ ΤΡΑΒΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
1.5. ΝΑ ΖΗΤΑ 
ΣΥΓΝΩΜΗ / ΝΑ 
ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 
1.6. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗ 
ΣΥΓΝΩΜΗ  
1.7. ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΠΡΟΠΟΣΕΙΣ 
1.8. ΝΑ ΕΥΧΕΤΑΙ 
 
4. παραγωγή 
προφορικού λόγου 
ΠΣ 2001: Ο μαθητής 
συμμετέχει σε 
1.9. ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 
1.10. ΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
2. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
2.1. ΝΑ ΖΗΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

βλ. πιο πάνω ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1.ΑΝΑΓΝΩΣΗ (βλ. Γ' και Δ' τάξεις) 

2.ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (βλ. Γ' και Δ' τάξεις) 
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ΡΩΤΑ 
2.2. ΝΑ ΔΙΝΕΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΝΑ 
ΑΠΑΝΤΑ 
Περιγραφή 
ανθρώπων, 
γεγονότων, 
αισθημάτων, 
αντιδράσεων και 
επιθυμιών 
(παράθεση από την 
παράγραφο Ετδτκο Ι 
Εκπατδενττκο { Στόκο 
τ). 
2.3. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ 
2.4. ΝΑ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ 
μια ιστορία ή την 
πλοκή ενός βιβλίου ή 
μιας ταινίας 
(παράθεση από την 
παράγραφο Ετδτκο Ι 
Εκπατδενττκο Ι Στόκο 
τ). 
3.ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΡΙΣΕΙΣ 
(π.χ. να λέει τη γνώμη 
του, να ζητά τη 
γνώμη του άλλου, να 
υπενθυμίζει κτλ.) 
4.ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
Τηλεφωνική 
συνδιάλεξη 
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(π.χ. να εκφράζει 
θετικά 
συναισθήματα: χαρά, 
συμπάθεια, 
προτίμηση κτλ.) 
Δραματοποίηση: 
Τα παιδιά 
υποδύονται 
διάφορους ρόλους σε 
σκηνές από την 
καθημερινή ζωή και 
από τα αναγνώσματά 
τους. 
Συνέντευξη 
5.ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΟΓΟΥ 
(π.χ. να εκφράζει 
υποχρέωση, να ζητά 
από τον άλλον κάτι, 
να ενθαρρύνει κτλ.) 
1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΥ  
 
6.1. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 
ΛΟΓΟΣ 
 
6.2. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 
Ο υποψήφιος πρέπει 
να είναι σε θέση να 
κάνει όσα 
αναφέρθηκαν στο A' 
επίπεδο και επιπλέον 
να χρησιμοποιεί 
συντομογραφίες 
όπως: π.,υ., ~.~., π.Χ. 
και να χωρίζει σωστά 
τις συλλαβές όταν 
αλλάζει σειρά. 
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2.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (π.χ. 
να ζητά από τον 
συνομιλητή του να 
επαναλάβει, να 
επιβεβαιώνει ότι 
άκουσε σωστά κτλ.) 
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(π.χ. δημόσιες 
υπηρεσίες, 
μετακίνηση / ταξίδια, 
υγεία / περίθαλψη 
κτλ.) 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

 ΕΠΙΠΕΔΟ Α ΠΣ ΤΑΞΗ Γ-Δ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3
η
 – 4

η
 

 ΚΕΠΑ - ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙ

Α 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΣ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΩΣ ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΔΕΞ

/ΤΕ

Σ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΚΡΟΑΣΗ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΕΚΦΡΑΣΗ  

ΑΚΡΟΑΣΗ   &   ΟΜΙΛΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Ι ΣΤΟΧΟΙ 

κατανόηση 

προφορικού λόγου 

Ο υποψήφιος 

πρέπει να έχει την 

Βιωματική εµπλοκή µμαθητών στον 

προφορικό λόγο μέσα από παιχνίδια 

ρόλων, δραματοποιήσεις, θέατρο και  

ενεργητική συμμετοχή στις εκδηλώσεις 

της σχολικής ζωής. Ρόλοι από την 

καθημερινή ζωή και τα αναγνώσµατα, 

ώστε ο µμαθητής να εφαρμόζει το σχετικό 

κάθε φορά γλωσσικό υλικό (λεξιλόγιο, 

Εμπέδωση των φωνολογικών στοιχείων του προηγούμενου επιπέδου. 
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ικανότητα να 

καταλαβαίνει 

κείμενα 

προφορικού λόγου 

με απλή δομή και 

με πληροφορίες που 

δίνονται με 

σαφήνεια και 

λογική σειρά 

παραγωγή προφορικού  

λόγου 

Ο υποψήφιος 

πρέπει να έχει την 

ικανότητα να 

επικοινωνεί σε 

απλές καθημερινές 

καταστάσεις, να 

μπορεί να 

περιγράφει με απλό 

τρόπο την 

οικογένειά του, 

άλλους ανθρώπους, 

γεγονότα κτλ. 

Επίσης πρέπει να 

διηγείται απλές 

ιστορίες, να ζητά να 

εξυπηρετηθεί σε 

δημόσιους χώρους, 

να γνωρίζει βασικές 

τεχνικές για να 

αντιμετωπίζει 

προβλήματα 

επικοινωνίας 

 

ΙΙΙ. 

εκφράσεις) και να εξοικειώνεται 

βιωματικά µε αυτό (εμπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα). 

Εφαρμογή προφορικών οδηγιών για την 

εκτέλεση έργων ή παροχή οδηγιών σε 

τρίτους για την εκτέλεση έργων, όπως η 

συναρμολόγηση απλής συσκευής ή 

παιχνιδιού (Αισθητική Αγωγή). 

Συστηµατική αξιοποίηση του διαλόγου και 

της προφορικής αφήγησης στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας των διάφορων µαθηµάτων 

και των εκδηλώσεων της σχολικής ζωής 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα).  

Σχολιασµός µιας είδησης, προσώπων, 

πραγμάτων,  

καταστάσεων, συναισθημάτων (ειρωνεία, 

χιούμορ, συγκίνηση, εύθυµη διάθεση, 

προσβολή κτλ.). Σχολιασµός εικόνας, 

ζωγραφικού πίνακα κτλ., εντοπισµός 

µηνυµάτων σε καλλιτεχνικές δημιουργίες 

(Αισθητική Αγωγή).  

Εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης, ανάλογα 

µε την περίσταση επικοινωνίας.  

Εξοικείωση µε διαφορετικά είδη 

προφορικού λόγου:  

οδηγία, ανακοίνωση, συνέντευξη, 

διαφήµιση κτλ.  

διατύπωση εμπειρικού ορισµού (Μελέτη 

Περιβάλλοντος).  

∆ιάκριση του πραγματικού από το 

εξωπραγματικό, του γεγονότος από το 

σχόλιο και τη γνώµη, των  

αντικειμενικών δεδομένων από τη 

διαφήµιση και την  

προπαγάνδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΛΕΚΤΙΚΩΝΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝΙΙΡΑΞΕΩΝ 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Συγνώμη, κύριε/ κυρία/ δεσποινίς, κάτι σας έπεσε! 

Κύριε Χρηστίδη/κύριε Γιάννη, κάποιος σας ζητάει. 
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Λ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΑΦΕΣ 

1 . 1 .  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

(Ο υποψήφιος 

πρέπει:) 

1 . 2 . Ν Α  

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΣΕΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

 

1 . 3 .  ΝΑ ΚΑΝΕΙ 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

1 . 4 .  ΝΑ ΤΡΑΒΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

1 . 5 .  ΝΑ ΔΙΝΕΙ 

ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ 

1 . 6 .  ΝΑ ΖΗΤΑ 

ΣΥΓΝΩΜΗ 

1.7. ΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΩΟΓΕΙΤΑ

Ι / ΑΠΟΩΟΓΕΙΤΑΙ 

1.8. ΝΑ ΚΑΝΕΙ 

ΠΡΟΠΟΣΕΙΣ 

1.9. ΝΑ 

ΕΚΦΡΑΖΕΙ 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

 

 

 

Επεξεργασία αυθεντικών διαφηµίσεων, 

σύγκριση  

παρουσίασης προϊόντος και διαφήµισης 

(Μελέτη  

Περιβάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, Αισθητική Αγωγή). 

Περιγραφή / αξιολόγηση προσώπου ή 

κατάστασης, για την οποία έγινε λόγος σε 

κείμενο που άκουσε π.χ. σε θεατρική 

παράσταση κτλ.  

Αφήγηση µε σχετική χρήση µηχανισµών / 

δεικτών συνοχής των διαφόρων φάσεων 

µιας ιστορίας, ενός µύθου, ενός γεγονότος, 

ενός σχεδίου δράσης (Ιστορία). 

Αφήγηση ενώπιον ακροατηρίου.  

Ανακοίνωση στην τάξη των 

αποτελεσμάτων οµαδικής 

εργασίας, προσωπικών εµπειριών, 

συναισθηµάτων,  

σκέψεων, επιθυµιών, σχεδίων, 

προσραμμάτων, του νοήματος ενός 

κειμένου κτλ.  

Παραγωγή λόγου σε τηλεφωνική 

συνομιλία και συνέντευξη. Ο λόγος 

συνοδεύεται από την κατάλληλη στάση 

του σώματος, την ανάλογη έκφραση 

προσώπου και τις συναφείς χειρονομίες. 

Λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός οικειότητας 

που υφίσταται µε το συνομιλητή 

(χαιρετισμοί, ευχές, συστάσεις, 

συγχαρητήρια κτλ). Με λόγο σκόπιμο και 

κατάλληλο ο µμαθητής αναλαμβάνει να 

φέρει αποτέλεσμα:  

ζητώντας το α’ από τον Χ,  

ζητώντας πληροφορίες από τον Χ για το 

Γκαρσόν! 'Έρχεστε και σε μας; Κοριτσάκι, πώς σε λένε; 

Συγνώμη /Παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε πού είναι το Ταχυδρομείο; 

Χαίρετε! -Χαίρετε, κύριε Γιώργο! 

Δώσε χαιρετισμούς στον Κώστα και φίλησε μου τα ανιψάκια μας. 

Καλώς τον Ηλία! /Καλώς τον! 

Καλώς τους! Καλώς ήρθατε! 

Καλό μεσημέρι! Καλό απόγευμα! 

Καλό βράδυ! Καληνύχτα! 

Στο καλό! Στο καλό να πας! 

Πηγαίνετε στο καλό. 

Καλές διακοπές! 

Πώς είσαι; - Πώς να είμαι; Χάλια! 

Υπέροχα! 

Γεια σου, είμαι ο Κώστας/εγώ είμαι ο Κώστας. 

Εμένα με λένε Δημήτρη, αλλά με φωνάζουν Τζίμη. 

Παιδιά, να σας γνωρίσω τη Χριστίνα. 

Να σας/μας ζήσει! 

Ό,τι επιθυμείς! Ό,τι επιθυμείτε! 

Να ζήσεις, Μαρία, και χρόνια πολλά! Και τον χρόνον! Και τον 

χρόνον με υγεία! 

Για τις γιορτές τον Πάσχα σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και Καλή 

Ανάσταση! 
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α’,  

πείθοντας τον Χ για το α’,  

περιγράφοντας αντικειμενικά το α’ 

επεισόδιο και επιχειρηματολογώντας υπέρ 

ή κατά του Χ, κτλ.  

Χρήση ειδικής ορολογίας για τη διάκριση 

και περιγραφή φαινομένων, διαδικασιών 

κτλ. (Φυσικά, Μαθηματικά, Γεωγραφία) 

Χρήση των ειδικών επιστημονικών 

εννοιών που εισάγονται σε κάθε μάθημα 

για τη διασάφησή τους, λ.χ. µε την 

εφαρμογή τους κατά την κατασκευή και 

την «ανάγνωση» χάρτη, κατά την 

επεξεργασία κειμένου κ.α.. Κατανόηση 

εννοιών και ειδικού λεξιλογίου 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα).  

Επισκέψεις σε χώρους ακροάσεων. 

Κριτική ακρόαση. 

 

Αξιοποίηση διαφόρων κειµένων και 

κειµενικών τύπων.  

Ενδεικτικά αντικείµενα ανάγνωσης και 

µελέτης: Τα  

διάφορα κείµενα των µαθηµάτων του 

σχολικού προγράµµατος, αγγελία, τίτλοι, 

περιγραφή αφηγήµατος, ποιήµατος, 

πληροφοριακό κείµενο, επιστολή, 

ηµερολόγιο, αυτοβιογραφία, βιογραφία, 

πίνακας περιεχοµένων, 

κατάλογος, λεξικό, χάρτης, σχεδιάγραµµα, 

ιστορία µε  

εικόνες ή σκίτσα, σηµειώσεις, εφηµερίδα, 

περιοδικό, αφήγηση, περιγραφή, 

παραµύθι, ανέκδοτο, διήγηµα,  

µυθιστόρηµα, ποίηµα, βιβλιοπαρουσίαση, 

'Οποια παιδιά Θέλετε, ελάτε αύριο στο σπίτι μου να κολυμπήσουμε 

στην πισίνα. 

- Υπέροχα! /Καταπληκτικά! / Ωραία ιδέα! 

Θα ήθελα λίγο ψωμί ακόμα, σας παρακαλώ. 

-Ευχαρίστως. 

Θέλετε έναν καφέ, μια πορτοκαλάδα; 

- Καφέ, παρακαλώ. 

Μήπως Θέλεις ένα ποτήρι νερό; - Ναι, σας παρακαλώ. 

Μήπως Θέλεις λίγο ψωμί ακόμα; 

- Ναι, ευχαριστώ. / Όχι, ευχαριστώ. 

Ευχαριστούμε!  Σ' ευχαριστώ! 

Με συγχωρείτε, δεν το 'ξερα. 

Με συγχωρείς! Δεν σε είδα. 

Δεν καταλαβαίνω τι λέει εδώ. 

Δεν καταλαβαίνω αυτή τη λέξη. 

Πώς είναι στα ελληνικά το...; 

Πώς λέμε στα ελληνικά ... ; 

Τι Θα πει εξημερωμένος;  

- Εξημερωμένος Θα πει...  
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κριτική  

θεατρικού, κινηµατογραφικού έργου, 

χειρόγραφο, δακτυλόγραφα ή έντυπα 

κείµενα που έχουν διαφορετικό επίπεδο 

ύφους.  

Επεξεργασία συνταγών (επεξηγηµατικό-

κατευθυντικό 

κείµενο) από διάφορες περιοχές, αναφορές 

σε γιορτές, έθιµα, νηστείες, υγιεινή 

διατροφή, µεσογειακή διατροφή κτλ., 

µελέτη χάρτη (Φυσικά, Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, Θρησκευτικά, Ιστορία, 

Γεωγραφία, Αγωγή Υγείας, Αγωγή 

Καταναλωτή).  

Επεξεργασία µικρών αγγελιών. Συζήτηση 

σχετικά µε τα  

θέµατα «κατοικία» και «εργασία» (Μελέτη 

Περιβάλλοντος,  

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 

Γεωγραφία, Ιστορία).  

Λειτουργική ανάγνωση αγγελιών 

διακοπών και  

κατασκηνώσεων (µελέτη χάρτη), και 

αγγελιών για αγοραπωλησίες αντικειµένων 

που αφορούν τα παιδιά (Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, Μαθηµατικά, Γεωγραφία)  

Ερωτήσεις κατανόησης κειµένου 

(εµπλέκονται όλα τα  

αντικείµενα). 

 

Απόδοση νοήματος κειμένου µε λίγα λόγια 

και γραπτή περίληψη κειμένου, χωρίς 

ανάλυση της διαδικασίας και χωρίς 

- Πώς να σον εξηγήσω;  

Να, ας πούμε ότι... 

-Ορίστε. 

- Γεια σας. Είστε ο κύριος Σωτήρης; 

- Ναι, ο ίδιος. 

- Παρακαλώ; 

- Μου δίνετε την Ιφιγένεια, σας παρακαλώ; Είμαι η φίλη της η Μαρία. 

- 'Ενα λεπτό να τη φωνάξω, κορίτσι μου./ Μισό λεπτό να δω εάν είναι εδώ. 

Θα (την) ξαναπάρω αργότερα. Γεια σας./ Ευχαριστώ, γεια σας. 

Αγαπημένη μου γιαγιά... Αγαπημένε μου Θείε.. Αγαπημένε μου φίλε Σωτήρη... 

Αγαπημένη μου Ελένη, 

Με (πολλή) αγάπη, ο εγγονός σας,Δημήτρης 

Φιλιά, Μάρθα. 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙΚΡΙΣΕΙΣ 

Μμμ! Πολύ νόστιμο το φαΐ! 

Εσύ, μαμά, τι λες; 

Ωραίο δεν είναι; /Ωραίο, ε; 

Ο δάσκαλος μας μάς είπε τέως αύριο 

Θα πάμε σε ένα Μουσείο. 

Μπορεί να μην τον αρέσει αυτό το φαγητό. 

- Αποκλείεται να μην τον αρέσει ο μουσακάς! 

Αν είχα ένα αδελφάκι, Θα παίζαμε πει μαζί. 

Αν δεν φοβόσουν, θα πήγαινες έξω και θα άνοιγες. 

Μήπως έκανες λάθος παιδάκι μον; 

Άραγε ξέρει πού βρίσκομαι; 

'Έχετε κλείσει δύο εισιτήρια για Νέα Υόρκη. 

- Μάλιστα. 

Θυμάμαι τον παππού μου να μας φέρνει σύκα και σταφύλια/ που μας έφερνε σύκα και 
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ιδιαίτερες απαιτήσεις (εµπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα).  

Ελεύθερη απόδοση νοήματος 

(εµπλέκονται όλα τα αντικείμενα).  

Ανάπλαση µμακροσκελούς κειμένου µε τη 

βοήθεια σημειώσεων που κρατήθηκαν 

κατά την ανάγνωσή του. Με αφορµή 

επισκέψεις σε µουσεία και µνηµεία, 

µελέτη χάρτη, περίληψη και σύνθεση 

πληροφοριών από σχετικά 

ενηµερωτικάκείµενα (τουριστικοί οδηγοί, 

εγκυκλοπαίδειες, ιστορικά κείµενα κτλ.) 

και ανακοίνωσή τους στην τάξη [Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, Γεωγραφία, Ιστορία, 

Θρησκευτικά].  

∆ιατύπωσησχολιασµού και απόψεων για 

το περιεχόµενοκειµένου.  

Εντοπισµός και αξιολόγηση των βασικών 

ιδεών και των επιχειρηµάτων του 

συγγραφέα. ∆ιάκριση πράξεων,  απόψεων 

και αξιών.  

Μετατροπή ηχογραφηµένου προφορικού 

λόγου σε γραπτό και µετατροπή του κόµικ 

σε κείµενο.  

Ανάγνωση µικρώνκειµένων (παροιµιών, 

ανεκδότων,  τραγουδιών κτλ.) γραµµένων 

σε διάφορες διαλέκτους και  

ιδιώµατα (Γεωγραφία, Ιστορία).  

Εντοπισµός διαφορών στην προφορά, στη 

µορφή των λέξεων, στη θέση των λέξεων 

µέσα στην πρόταση, καθώς και στο 

λεξιλόγιο.  

Σύµπτυξη του περιεχοµένου σειράς 

κειµένων και συγκεφαλαίωση στο πλαίσιο 

σταφύλια. 

Θυμάσαι τότε που κολυμπήσαμε στη λίμνη; 

-Πώς δεν θυμάμαι! 

Δεν Θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις διακοπές! 

Τι όμορφα που είναι το καλοκαίρι! -Αχ, ναι, κι εμένα είναι η αγαπημένη μου εποχή! 

Μ' αρέσει το καλοκαίρι!  

-Κι εμένα. 

Τρελαίνεται για τις σοκολάτες.  

-Κι εγώ το ίδιο. 

Μ' αρέσει αυτός ο καιρός. 

- Εμένα όχι. / Εμένα καθόλου./  

-Άπαπα! Καιρός είναι αυτός;/- Εγώ προτιμώ τη ζέστη. 

Να μην οδηγείς πάνω στο πεζοδρόμιο! 

Μην ενοχλείς τα πουλιά στη φωλιά τους και μην κλέβεις τα αβγά τους! 

'Όταν τελειώσω το σχολείο, Θα ταξιδέψω στην Ελλάδα. 

 

4. ΕΚΦΡΑΣΗΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Καταπληκτικό αυτοκίνητο! 

Ποπό! Φοβερό είναι! 

-Σιγά το φοβερό αυτοκίνητο! Το δι-κό μας είναι καλύτερο! 

Σ'αρέσει; 

-Ετσι κι έτσι./Δεν μου αρέσει καθό¬λου./ Καθόλου δεν μου αρέσει. 

Τρελαίνομαι για σοκολάτα! 

Πετάω από τη χαρά μου που Θα πάμε στην Ελλάδα! 

Είμαι πολύ χαρούμενη που Θα πάμε στην Ελλάδα. 

Πόσο χαίρομαι που σε ακούω! -Ναι; Πολύ χαίρομαι! 

Κρίμα που δεν Θα έρθεις! Φοβάμαι! Φοβάμαι το σκοτάδι. 

Κι αν δεν έρθει; Τι Θα κάνουμε; 

 

Τι χάλια είναι αυτά; 

Τι πράγματα είναι αυτά; Πώς έγινες έτσι; 

Τι καλά να έβρεχε αύριο! Πόσο Θα ήθελα να πετάξω! 
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επαναλήψεων διάφορων µαθηµάτων 

(κυρίως µε τη βοήθεια των τίτλων των 

ενοτήτων και µε τη διατύπωση των 

επιµέρουςθεµάτων) [εµπλέκονται όλα τα 

αντικείµενα].  

Εντοπισµός του θέµατος του κειµένου και 

των µερών του και συνοπτική απόδοση 

του περιεχοµένου (περίληψη) ως µέσο 

διάγνωσης της ικανότητας του µαθητή να 

κατανοεί τα κείµενα που 

χρησιµοποιούνται στα διάφορα µαθήµατα 

και  

γενικότερα το µάθηµα στο σύνολό του.  

Επιλογή πληροφοριακού υλικού από 

βιβλιοθήκες και  κέντρα πληροφόρησης. 

Χρήση του υλικού στη σύνθεση  

απλής ερευνητικής εργασίας (εµπλέκονται 

όλα τα αντικείµενα).  

Συστηµατική άσκηση στην ανάγνωση των 

κειµενικών ειδών των διάφορων 

µαθηµάτων. Εξοικείωση µε το  

λεξιλόγιο, το ύφος, τη δοµή, τον τρόπο 

ανάπτυξης και τα νοήµατα κάθε 

κειµενικού είδους. 

 

 

 

 

 

Ας έρθει ο μπαμπάς μου και ας μη μου φέρει και δώρο! 

 

5. ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Κώστα, έλα να με βοηθήσεις. Βοήθεια, γιατρέ, χάνομαι. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. 

Σηκώνεις λίγο αυτή τη βαλίτσα, σε παρακαλώ;! Μπορείς να σηκώσεις αυτή τη βαλίτσα, σε 

παρακαλώ;! -Φυσικά./ Και βέβαια. 

Να σε βοηθήσω; 

Άναψε την κουζίνα! /Μπορείς/ Θέλεις να ανάψεις την κουζίνα, σε παρακαλώ; 

Μπορώ, σας παρακαλώ, να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό σας; -Βεβαίως! /Μα φυσικά! / 

Ευχαρίστως. 

Να πάω κι εγώ μαζί τους; 

- Δε γίνεται, παιδί μου. Είσαι μικρός ακόμα. 

'Όταν θα λες το ποίημα, να φωνάξεις πολύ δυνατά τους δυο τελευταίους στίχους! 

Να προσέχεις, να μην τρέχεις. 

Πρέπει πάντοτε να σε συνοδεύει ένας μεγάλος. 

Θα νιώσεις μόνο ένα μικρό τσίμπημα. 

'Όλα θα πάνε καλά. 'Έλα τώρα, ηρέμησε. 

Θα με πάρεις μαζί σον την άλλη φορά; 
- Σον το υπόσχομαι. 
Τι λέτε, πάμε το Σάββατο; 

-Εντάξει. Το Σάββατο στις έντεκα./ 

- Να πάμε. 'Εγινε./ 

-Μπα, δεν έχω όρεξη./ 

-Το Σάββατο δε γίνεται. 

Τι λες; Να αγοράσουμε και μια κόκκινη μπλούζα; 
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1.10. ΝΑ 

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΛΥΠΗ 

ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1.11. ΝΑ ΔΙΝΕΙ 

ΕΥΧΕΣ 

1.12. ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 

(να απαντά στο 

τηλέφωνο, να 

αρχίζει την 

τηλεφωνική επι-

κοινωνία κτλ.) 

1.13. ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ΜΕ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙ
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-Γιατί όχι; / 

-Καλύτερα όχι. Πήραμε αρκετά. 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Πόσα αδέρφια έχεις; Αυτός είναι ο παπούς σου; Θέλεις τίποτε; Είναι κανείς που δεν έφαγε; Ποια 

είναι τα χόμπι της; Γιατί μαθαίνεις ελληνικά; 

Μένει με τους γονείς της στο σπίτι που έιναι απέναντι μας και θα πηγαίνετε στο ίδιο σχολείο. 

Είμαι 11 χρονών. Μένω στην Αθήμα και πηγαίνω στην Ε’ τάξη. Μαθαίνω αγγλικά. 

Η καταγωγή μου έιναι από την Ελλάδα//ελληνική. Κατάγομαι από την Ελλάδα. 

Είναι ευγενικό παιδί. Δεν κάνουν καθόλου φασαρία. 

O Γιώργος είναι ψηλός και αδύνατος. 'Έχει μαύρα μαλλιά και φοράει γυαλιά. Ο Δημήτρης είναι 

κοντός και χοντρός. 'Έχει μούσι, φοράει πουκάμισο και τζιν. 

Είναι η καλύτερη από όσες είδαμε. 

Η τσάντα με τις ρίγες είναι πιο βαριά (βαρύτερη) από εκείνη. 

Εγώ τις πήρα πιο φτηνές. 

Τα πιο νόστιμα μήλα τα βρήκα στον Τάκη. 

Το αυτοκίνητο τρέχει πιο γρήγορα από το τραμ. 

Στις διακοπές τον Πάσχα Θα πάμε στην Ελλάδα. 

Το 1940 σι Έλληνες πολέμησαν για την ελευθερία τους. 

Θα είμαστε στην Κρήτη από 28 Ιουλίου μέχρι 11 Αυγούστου. 

Ραντεβού την Κυριακή κατά τις δέκα, έξω από το σχολείο. 
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1.ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

2.1. ΝΑ ΖΗΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 

ΝΑ ΡΩΤΑ 

2.2. ΝΑ ΔΙΝΕΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 

ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ 

2.3. ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ 

ΘΕΤΙΚΑ  

2.4. ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

2.5. ΝΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

2.6. ΝΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ 

2.7. ΝΑ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ 

 

Θα σας περιμένω στο σπίτι μου αύριο το απόγευμα, στις πέντε. 

Το βιβλιοπωλείο είναι μπροστά από/απέναντι από/κοντά στο... 

Είμαστε μέσα στο/πίσω από/κάτω από/ κοντά σε / ανάμεσα σε/ δίπλα σε...  

Η Νέα Ζηλανδία είναι κοντά στην Αυστραλία και μακριά από την Ευρώπη. 

Βγες από την πόρτα και πήγαινε αριστερά, μέχρι το φανάρι. Πέρνα απέναντι, στρίψε δεξιά, 

μετά αριστερά και Θα δεις. 

Αυτή η βαλίτσα είναι πιο βαριά/αρκετά βαριά. 

Πόσο καλά μιλάει τα ελληνικά; 

- 'Έτσι και έτσι/ 'Όχι και τόσο καλά/ Καλύτερα από την αδελφή της. 

'Όπως και να το μαγειρέψεις, νόστιμο είναι. 

'Όταν μιλάς έτσι, δεν σε καταλαβαίνω. 

Μου μιλούσε γλυκά και τρυφερά. 

Τίνος είναι αυτό το μολύβι;  

-Δικό μου είναι. 

Ένα μπουφάν, Θα ήθελα, παρακαλώ 

- Πώς σας φαίνεται αυτό; 

Θα ήθελα μια αθλητική φόρμα, παρακαλώ! 

-Τι χρώμα τη Θέλετε; 

- Ποιο νούμερο φοράτε; 

Είναι φρέσκα τα ψάρια σον; Πόσο έχει /κάνει το κιλό; 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

 ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΠΣ ΤΑΞΗ Ε-ΣΤ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 5
η
 – 6

η
 

 ΚΕΠΑ - ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ 

ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΣ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

0 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ 

ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 
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I. ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

O υποψήφιος πρέπει 

να αντιμετωπίζει 

σημαντικό αριθμό 

καταστάσεων στις 

οποίες μπορεί να 

εμπλακεί, να 

κατανοεί τα κύρια 

σημεία πάνω σε 

θέματα που 

συναντάει τακτικά 

στους διάφορους 

χώρους, να 

εκφράζεται απλά και 

με συνοχή σε θέματα 

οικεία. Ακόμη να 

γνωρίζει τις σχετικές 

κοινωνικές 

συνήθειες, γλωσσικές 

και παραγλωσσικές. 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Με το γλωσσικό μάθημα επιδιώκεται:  

-να συνεχιστεί και στο σχολείο ο 

φυσικός τρόπος εκμάθησης της γλώσσας.  

-τα παιδιά να συλλάβουν τους κανόνες 

που διέπουν τη λειτουργία του 

συστήματος της γλώσσας.  

ΠΣ 2001: Ο μαθητής πρέπει:  

-να αποκτήσει τις πολλαπλές μορφές 

εγγραμματισμού που προϋποθέτει η 

κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας 

και της πολυπολιτισμικότητας.  

-να συνειδητοποιήσει την κοινωνική  και 

τη γεωγραφική ποικιλία της ελληνικής 

γλώσσας. 

-να εκτιμά και να σέβεται τη γλώσσα του 

 

Καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και 

γραπτού λόγου. 

 

Σκοποί τον τρίτον επιπέδου είναι: 

Οι μαθητές να μπορούν να επικοινωνούν σε ικανοποιητικό βαθμό με ένα 

συνθετότερο προφορικό και γραπτό λόγο, σε καταστάσεις που απαιτούν 

ισχυρότερη τη συμμετοχή τους μέσω της γλώσσας (π.χ. συναλλαγές, 

φιλικές συναντήσεις, σχολικό περιβάλλον, ιστορία και πολιτισμός, κ.λπ.) 

2
α
. Να εξοικειωθούν οι μαθητές προοδευτικά με στοιχεία της ελληνικής 

πολιτισμικής κληρονομιάς και της ορθόδοξης παράδοσης μέσα από την 

προσέγγιση και μελέτη κειμένων ποικίλων τύπων. 

2β. Να εμπλουτιστεί το πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών με στοιχεία 

από τις εκφάνσεις τον σύγχρονού ελληνικού πολιτισμού στην Ελλάδα και 

στη Διασπορά, ώστε αυτοί να διαμορφώσουν την εθνοπολιτισμική 

ταυτότητά τους, εφόσον η ελληνικότητα συνιστά όψη της 

διπολιτισμικότητάς τους και η ελληνική γλώσσα συνιστώσα της 

διγλωσσίας τους. 

 

1.1.3 Γλωσσικοί στόχοι 

Ως προς τον προφορικό λόγο, οι μαθητές Θα πρέπει: 

• να είναι σε θέση να κατανοούν μια μαγνητοφωνημένη ιστορία και να 

διατυπώνουν προφορικά το νόημά της, είτε απαντώντας σε σχετικές 

ερωτήσεις είτε αποδίδοντας συνοπτικά το νόημα, 

• να ζητούν και να κατανοούν πληροφορίες σχετικά με προγράμματα 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, ταξίδια, μέσα συγκοινωνίας, αγορές, κ.λπ. 

• να συζητούν για Θέματα που απασχολούν παιδιά της ηλικίας τους, (λ.χ. 
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ΙΙ. ΕIΔIΚΟΙ 

ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

άλλου και να συμβιώνει αρμονικά με 

αλλόγλωσσους.  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

(Βλ. Γ' και Δ' τάξεις την παράγραφο με 

τίτλο "Γενικές Αρχές". Επίσης:) -Κάθε 

νέα γλωσσική ενότητα οικοδομείται 

πάνω στις βάσεις των προηγούμενων. Οι 

απλές συντακτικές δομές γίνονται 

συνθετότερες, το κλιτικό σύστημα 

ολοκληρώνεται. - 'Όχι πια θεωρία για τη 

γλώσσα, αλλά γλώσσα στις ποικίλες 

εφαρμογές της.  

-Η επιστημονική ορολογία, σε ό,τι 

αφορά την γραμματική,  δεν προορίζεται 

για τους μαθητές.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1.κατανόηση προφορικού λόγου  

ΠΣ 2001: Ο μαθητής αναγνωρίζει και 

ερμηνεύει διαθέσεις, προθέσεις, 

συναισθήματα κ.τ.ό., όπως 

αποκαλύπτονται από τα εκφραστικά 

μέσα, τη μορφή και την οργάνωση του 

περιεχομένου. Αναγνωρίζει τις διαφορές 

ανάμεσα σε διαφορετικά είδη 

προφορικού λόγου (π.χ. αφήγηση 

περιστατικών, περιγραφή σπιτιού, 

πειράματος). Κατανοεί τις φραστικές 

για τη διαχείριση τον ελεύθερου χρόνου), 

• να εκφράζουν τη γνώμη τους για βιβλία που διαβάζουν, και 

• να διατυπώνουν τον προβληματισμό και τα επιχειρήματά τους πάνω σε 

γεγονότα και προβλήματα τον περίγυρού τους. 

Ως προς το γραπτό λόγο, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: 

• να αποδίδουν σε απλό κείμενο το νόημα μιας ατελής ιστορίας, 

• να απαντούν γραπτώς σε ερωτήσεις που αφορούν Θέματα της 

καθημερινής, οικογενειακής, σχολικής και κοινωνικής ζωής τους, 

• να εκφράζουν γραπτώς τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν την 

κοινωνική τους καθημερινότητα. 

1.1.4 Κοινωνικοπολιτισμικοί στόχοι 

• Να οικειοποιηθούν οι μαθητές βασικά κοινωνικο-πολιτισμικά στοιχεία 

της Ελλάδας σε σύγκριση με αντίστοιχα της χώρας διαμονής τους 

(παραμύθια, ήθη και έθιμα, γαστρονομικές συνήθειες, μουσική, χορός) 

και να αντιληφθούν την παγκοσμιότητα ορισμένων πολιτισμικών 

στοιχείων και αξιών. 

• Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την οικουμενικότητα τον 

ελληνισμού, να τονωθεί το συναίσθημα της ελληνικότητας και να 

νιώσουν την επιθυμία να διατηρούν και να αναπτύσσουν δεσμούς μεταξύ 

των Ελλήνων της Διασποράς, της Ελλάδας και της Κύπρου, μαθαίνοντας 

και διατηρώντας την ελληνική γλώσσα. 

• Να γνωρίσουν τις προόδους τον σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. 

• Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση των σύγχρονων κοινωνιών 

και την αναγκαιότητα διεθνούς αλληλεγγύης, αλληλοκατανόησης και 

συνεργασίας ενστερνιζόμενοι τις αρχές της ανεκτικότητας, της 

διαπολιτισμικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης διαφορετικών λαών 

και πολιτισμών. 

• Να συνειδητοποιήσουν την παγκοσμιότητα ορισμένων σύγχρονων 

προβλημάτων και την αναγκαιότητα συλλογικής δράσης για την 

αντιμετώπισή τους. 
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1.Κατανόηση 

προφορικού λόγου  

Ο υποψήφιος πρέπει 

να έχει την ικανότητα 

να καταλαβαίνει τον 

σχετικά απλό και 

σαφή προφορικό 

λόγο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. κατανόηση γραπτού 

λόγου 

 

Ο υποψήφιος πρέπει 

να έχει την ικανότητα 

να κατανοεί το γενικό 

νόημα καθώς και 

ουσιαστικές 

λεπτομέρειες 

γραπτών κειμένων 

που συν- 

επιλογές του ομιλητή, οι οποίες 

καθορίζονται από την περίσταση 

επικοινωνίας.  

(παρατήρηση: Στο νέο πρόγραμμα ο 

στόχος της ακρόασης (κατανόησης) και 

της παραγωγής προφορικού λόγου 

παρουσιάζονται μαζί).  

2.γραπτός λόγος: ανάγνωση  

ΠΣ 2001: Ο μαθητής:  

-διαβάζει και κατανοεί το περιεχόμενο 

κάθε είδους λόγου, κατάλληλου για την 

ηλικία του.  

-αναγνωρίζει το επίπεδο ύφους ενός 

κειμένου και κρίνει αν είναι κατάλληλο 

για το θέμα του κειμένου (ήδη στο ΠΣ 

των Γ' και Δ' τάξεων).  

-συγκρίνει κείμενα με το ίδιο θέμα, που 

ανήκουν όμως σε διαφορετικό είδος 

λόγου. 

-συνειδητοποιεί τις λειτουργικές 

διαφορές μεταξύ προφορικού και 

γραπτού λόγου.  

-διαβάζει μικρά κείμενα (παροιμίες, 

ανέκδοτα, τραγούδια κτλ.) γραμμένα σε 

διάφορες διαλέκτους και ιδιώματα. 

Εντοπίζει διαφορές στην προφορά, στη 
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βασικό λεξιλόγιο 

εμπλουτίζεται, το 

δέονται με τις 

καταστάσεις 

επικοινωνίας και τις 

θεματικές περιοχές 

που ορίζονται σε 

αυτό το επίπεδο. βλ. 

δεξιότητα "παραγωγή 

γραπτού λόγου" για 

μια έμμεση αναφορά 

στο ύφος. Για μια πιο 

σαφή αναφορά στο 

ύφος βλ. Γ επίπεδο 

στη δεξιότητα 

"παραγωγή 

προφορικού λόγου". 

βλ. Γ επίπεδο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. παραγωγή γραπτού 

λόγου 

 

Ο υποψήφιος πρέπει 

να έχει την ικανότητα 

μορφή των λέξεων, στη θέση τους μέσα 

στην πρόταση, καθώς και στο λεξιλόγ ιο. 

3. παραγωγή γραπτού λόγου  

ΠΣ 2001: Ο μαθητής ασκείται ώστε 

τελειώνοντας το Δημοτικό να γράφει 

καθαρά, καλαίσθητα, ορθογραφημένα 

και με την απαιτούμενη ταχύτητα 

σχολικά και εξωσχολικά κείμενα. Κρίνει 

ο ίδιος αν χρειάζεται να αναγράψει ένα 

δύσκολα αναγνώσιμο κείμενο. 

Μετασχηματίζει κείμενο σε διαφορετικό 

είδος λόγου, για διαφορετικό σκοπό (π.χ. 

μετατροπή διαλόγου σε συνεχή λόγο και 

αντίστροφα). Χρησιμοποιεί διάφοραείδη 

λόγου και συντάσσει διάφορους τύπους 

κειμένων για διάφορους σκοπούς και 

διάφορους αποδέκτες.  

συζητήσεις. Περιγράφει και αφηγείται 

γεγονότα. Ανακοινώνει σε ακροατήριο. 

Επιλέγει και χρησιμοποιεί ορθά το 

επίπεδο ύφους που επιβάλλει η 

περίσταση επικοινωνίας. Αποφεύγει 

συνήθη φραστικά σφάλματα.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Χαιρετισμοί  
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να παράγει τα γραπτά 

κείμενα που 

αναφέρονται στο A' 

επίπεδο και επιπλέον 

να γράφει γράμματα 

τυπικού περιεχομένου 

που αφορούν αίτηση 

για δουλειά, έκφραση 

παραπόνων κτλ. 

Επίσης προσωπικά 

γράμματα στα οποία 

περιλαμβάνονται 

διηγήσεις, 

περιγραφές, 

προσωπικές απόψεις 

κτλ 

 

4. παραγωγή 

προφορικού λόγου 

O υποψήφιος πρέπει 

να έχει την ικανότητα 

να ανταποκρίνεται 

στις συνήθεις 

συναλλαγές της 

καθημερινής ζωής, να 

παίρνει μέρος, χωρίς 

προετοιμασία, σε 

θέματα που είναι 

οικεία. 

 

 

 

 

 

 

 

Συστάσεις  

 

 

Ευχές 

 

 

'Έκφραση συγχαρητηρίων  

 

Τα παιδιά μαθαίνουν πώς ζητούμε και 

δίνουμε πληροφορίες κτλ  

Ανακοινώσεις  

Περιγραφές σκηνών από τη φύση, τοπίου, 

φυτού, φυσικού φαινομένου  

 

Αφηγήσεις  

Τα παιδιά εξιστορούν γεγονότα από τη 

ζωή και την ιστορία, αφηγούνται το 
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--------------------------

------------ 

ΙΙΙ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

Α. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ 

ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

1 .ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΑΦΕΣ 

1.1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

(Ο υποψήφιος 

πρέπει:) 

1.2. ΝΑ 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

1.3. ΝΑ ΚΑΝΕΙ 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

1.4. ΝΑ ΤΡΑΒΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

1.5. ΝΑ ΖΗΤΑ 

ΣΥΓΝΩΜΗ / ΝΑ 

ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 

1.6. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ 

ΤΗ ΣΥΓΝΩΜΗ  

1.7. ΝΑ ΚΑΝΕΙ 

ΠΡΟΠΟΣΕΙΣ 

1.8. ΝΑ ΕΥΧΕΤΑΙ 

 

4. παραγωγή 

προφορικού λόγου 

ΠΣ 2001: Ο μαθητής 

συμμετέχει σε 

1.9. ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 

περιεχόμενο αναγνωσμάτων κτλ.  

 

Συζήτηση  

Σχολιασμός μιας είδησης ή ανταλλαγή 

απόψεων για κάποιο θέμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

βλ. πιο πάνω ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1.ΑΝΑΓΝΩΣΗ (βλ. Γ' και Δ' τάξεις) 

2.ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (βλ. Γ' και Δ' τάξεις) 
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1.10. ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

2. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

2.1. ΝΑ ΖΗΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 

ΝΑ ΡΩΤΑ 

2.2. ΝΑ ΔΙΝΕΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 

ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ 

Περιγραφή 

ανθρώπων, 

γεγονότων, 

αισθημάτων, 

αντιδράσεων και 

επιθυμιών (παράθεση 

από την παράγραφο 

Ετδτκο Ι 

Εκπατδενττκο { 

Στόκο τ). 

2.3. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ 

2.4. ΝΑ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ 

μια ιστορία ή την 

πλοκή ενός βιβλίου ή 

μιας ταινίας 

(παράθεση από την 

παράγραφο Ετδτκο Ι 

Εκπατδενττκο Ι 

<Στόκο τ). 

3.ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ 

ΚΡΙΣΕΙΣ 

(π.χ. να λέει τη γνώμη 

του, να ζητά τη 

γνώμη του άλλου, να 
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υπενθυμίζει κτλ.) 

4.ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Τηλεφωνική 

συνδιάλεξη 

(π.χ. να εκφράζει 

θετικά 

συναισθήματα: χαρά, 

συμπάθεια, 

προτίμηση κτλ.) 

Δραματοποίηση: 

Τα παιδιά υποδύονται 

διάφορους ρόλους σε 

σκηνές από την 

καθημερινή ζωή και 

από τα αναγνώσματά 

τους. 

Συνέντευξη 

5.ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΟΓΟΥ 

(π.χ. να εκφράζει 

υποχρέωση, να ζητά 

από τον άλλον κάτι, 

να ενθαρρύνει κτλ.) 

1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΛΟΓΟΥ  

 

6.1. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

 

6.2. ΓΡΑΠΤΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

Ο υποψήφιος πρέπει 

να είναι σε θέση να 

κάνει όσα 

αναφέρθηκαν στο A' 
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επίπεδο και επιπλέον 

να χρησιμοποιεί 

συντομογραφίες 

όπως: π.,υ., ~.~., π.Χ. 

και να χωρίζει σωστά 

τις συλλαβές όταν 

αλλάζει σειρά. 

2.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(π.χ. να ζητά από τον 

συνομιλητή του να 

επαναλάβει, να 

επιβεβαιώνει ότι 

άκουσε σωστά κτλ.) 

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(π.χ. δημόσιες 

υπηρεσίες, 

μετακίνηση / ταξίδια, 

υγεία / περίθαλψη 

κτλ.) 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

 ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΠΣ ΤΑΞΗ Ε-ΣΤ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 5
η
 – 6

η
 

 ΚΕΠΑ - ΠΣ ΑΠΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΣ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ 

2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΩΣ 

ΠΡΩΤΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΔΕΞ/Τ

ΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΦΗ  & ΓΡΑΠΤΗ 

ΕΚΦΡΑΣΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΕΩΝ -  ΦΡΑΣΕΩΝ 

 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ :  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΗ 
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Α
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ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ - ΧΡΗΣΗ 

O υποψήφιος σ' αυτό το επίπεδο 

πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει 

και να παράγει τα μέρη του 

ονοματικού και του ρηματικού 

συστήματος, καθώς και τα 

άκλιτα μέρη του λόγου που 

περιγράφονται. 

1.1. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

1.2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

-αρσενικά 

ανισοσύλλαβα σε ας, -ης, -ές, -ο 

ύς 

-θηλυκά 

ισοσύλλαβα σε -ω 

βλ. A' επίπεδο βλ. A' επίπεδο 

ανισοσύλλαβα σε -α, -ού 

-ουδέτερα 

βλ. A' επίπεδο 

ισοσύλλαβα σε -ος -> -η (το 

μέρος) βλ. Γ' επίπεδο 

ιδιόκλιτα: το γάλα, το κρέας 

βλ. Γ' επίπεδο 

ΓΡAΜMAΤΙKH  

 

 

 

 

 

Το ουσιαστικό  

Κλίση ουσιαστικών: -

αρσενικά  

σε -έας (δεκανέας)  

βλ. Γ' και Δ' τάξεις  

-θηλυκά  

σε -η, -εις (η σκέψψίη, σι 

σκέψεις) σε -ός (η οδός, 

της οδού)  

 

1.1.5 Μορφολογικά και συντακτικά στοιχεία 

Εμπέδωση της χρήσης των άρθρων 

Ανάκληση και εμπέδωση των προαναφερθέντων. Σχηματισμός και κλίση 

των : 

-Θηλυκών ισοσύλλαβων σε -ούλα, -ίτσα, -ίλα , και ανισοσύλλάβων σε -ού, 

-ά και -ω. 

-ουδέτερων ισοσύλλαβων σε -είο, -ιό και -άκι. 

-ιδιόκλιτων και αρχαιόκλιτων ουσιαστικών (π.χ. ο κουρέας, η δύναμη, η 

οδός, το παρόν, το σύμπαν). 

Εμπέδωση των προαναφερθέντων οξύτονων, παροξύτονων και 

προπαροξύτονων επιθέτων. 

Σχηματισμός και κλίση των επιθέτων σε : -ύς, -ιά, -ύ, 

-ής, -ιά, -ί, 

-ης, -α, -ικο, 

-ης, -ής, -ές, 

-ος, -ος, -ο. 

Εμπέδωση τον σχηματισμού των ομαλών παραθετικών των επιθέτων. 

Σχηματισμός ανωμάλων παραθετικών. 

Εμπέδωση όλων των προαναφερθέντων αριθμητικών. 

Εμπέδωση όλων των προαναφερθεισών αντωνυμιών. 

Σχηματισμός και χρήση των αόριστων αντωνυμιών. 

Εμπέδωση των προαναφερθέντων. 

Σχηματισμός και χρήση της Υποτακτικής στην Ενεργητική φωνή. 

Σχηματισμός και χρήση της Δυνητικής Οριστικής στην Ενεργητική φωνή. 

Απρόσωπα ρήματα. 

Σχηματισμός όλων των χρόνων στα ανώμαλα ρήματα (λ.χ. ανεβαίνω, 

μπαίνω, βλέπω, βρίσκω, θέλω, λέω) 

Παθητική vs Ενεργητική φωνή. 
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βλ. Γ' επίπεδο 

βλ. Γ' επίπεδο 

 

 

 

--επίσης ουσιαστικά:  

-άκλιτα (δάνειες λέξεις) 

-διπλόκλιτα (ο βράχος – οι 

βράχοι- τα βράχια, 

ο καπνός - σι καπνοί – τα 

καπνά) (βλ. επίσης στο Δ' 

επίπεδο) 

βλ. Δ' επίπεδο 

βλ. Γ επίπεδο: ουσιαστικά με 

δύο γένη 

βλ. A' επίπεδο αντρωωμικά 

ΕΠΙΘΕΤΟ 

ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΘΕΤΩΝ 

σε -ής, -τά, -{ (Θαλασσής, -τά, -

Ι) 

σε -ύς, -τα, -ν πλατύς, -τα, -ν 

σε -ης, -a, -τκο (τειπέλης, -a, -

τκο) βλ. A' επίπεδο 

βλ. Γ' επίπεδο βλ. Γ' επίπεδο 

μετοχή παθητικού παρακειμένου 

(κουρασμένος, -η, -ο) 

 

-επίσης ουσιαστικά: 

 

-άκλιτα (δάνειες λέξεις) 

 

-διπλόκλιτα (ο βράχος – οι 

βράχοι- τα βράχια, ο καπνός – οι 

καπνοί – τα καπνά) (βλ. επίσης 

στο Δ' επίπεδο) 

βλ. Γ' και Δ' τάξεις  

-ουδέτερα  

σε ,ια  

σε -ος (το βάρος) σε -τμο 

(το δέστιο) σε ας (το 

κρέας) σε -ως (-ος) (το 

φως, το γεγονός)  

σε -ον, -αν, -εν (καθήκον, 

σύjιπαν φωνήεν)  

σε -υ (το δόρυ)  

(παρατήρηση: Στο ΠΣ του 

σχολείουυποδεικνύονται 

οι λόγοι για τους οποίους 

διδάσκονται τα παραπάνω 

ουσιαστικά:  

α) επειδή παρουσιάζουν 

δυσκολίες στη μετακίνηση 

του τόνου και  

β) επειδή παρουσιάζουν 

κλιτικές ιδιομορφίες).  

-επίσης ουσιαστικά: 

-άκλιτα (δάνειες λέξεις) 

-διπλόκλιτα (ο βράχος - οι 

βράχοι- τα βράχια,  ο καπνός - 

οι καπνοί – τα καπνά) 

Σχηματισμός και χρήση των μετοχών σε -ώντας/ -οντας και σε -(σ)μένος. 

Εμπέδωση των προαναφερθέντων. 

Σχηματισμός και χρήση των ερωτηματικών και ποσοτικών επιρρημάτων. 

Επισήμανση διαφορών ανάμεσα στα πού και πού, πώς και πως. 

Οι προαναφερθείσες προθέσεις + για, κατά, παρά και ,προς. 

Εμπέδωση όλων των προαναφερθέντων αριθμητικών. 

Εμπέδωση όλων των προαναφερθεισών αντωνυμιών. 

Σχηματισμός και χρήση των αόριστων αντωνυμιών. 

Εμπέδωση των προαναφερθέντων. 

Σχηματισμός και χρήση της Υποτακτικής στην Ενεργητική φωνή. 

Σχηματισμός και χρήση της Δυνητικής Οριστικής στην Ενεργητική φωνή. 

Απρόσωπα ρήματα. 

Σχηματισμός όλων των χρόνων στα ανώμαλα ρήματα (λ.χ. ανεβαίνω, 

μπαίνω, βλέπω, βρίσκω, θέλω, λέω) 

Ουσιαστικά παράγωγα από ουσιαστικά (ποδηλασία > ποδηλάτης) 

Ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα (γράφω > γράμμα) 

Επίθετα παράγωγα από ουσιαστικά (-ικός,-ική - (ικιά), -ικό, -ερος, -ερή, -

ερό, -ινος,-ινη,-ινο ) 

Πατριδωνυμικά (Ρόδος > Ροδίτης). 

Σύνθετα με πρόθεση + ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα. 

Σύνθετα με πρώτο συνθετικό τα προθήματα: α-, ξε-, ,παν-, τηλε-. 

Σύνθετα κτητικά αντικειμενικά, (καλόκαρδος, μεγαλόσωμος, 

καντηλανάφτης, χασομέρης) 

Εμπέδωση των προαναφερθέντων. 

Εμπέδωση των προαναφερθέντων. 

Εμπέδωση των προαναφερθέντων. 

Σύνδεση επιρρηματικών δευτερευουσών προτάσεων (υποθετικές, 

χρονικές, αιτιολογικές, παραχωρητικές, αποτελεσματικές). 

Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις. 

 

1.1.6 Επικοινωνιακές περιστάσεις /Λεκτικές πράξεις και ενδεικτικοί 

τρόποι πραγμάτωσής τους 

Μπορώ να σας πω λίγο; 

Να σας πω λίγο; 

Μου λέτε σας παρακαλώ... 
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βλ. Δ' επίπεδο 

βλ. Γ επίπεδο: ουσιαστικά με 

δύο γένη 

βλ. A' επίπεδο αντρωωμικά 

ΕΠΙΘΕΤΟ 

ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΘΕΤΩΝ 

σε -ής, -τά, -{ (Θαλασσής, -τά, -

Ι) 

σε -ύς, -τα, -ν πλατύς, -τα, -ν 

σε -ης, -a, -τκο (τειπέλης, -a, -

τκο) βλ. A' επίπεδο 

βλ. Γ' επίπεδο βλ. Γ' επίπεδο 

μετοχή παθητικού παρακειμένου 

(κονρασιένος, -η, -ο) 

ΕΠΙΘΕΤΟ 

ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΘΕΤΩΝ 

σε -ής, -τά, -{ (Θαλασσής, -τά, -

Ι) 

σε -ύς, -τα, -ν πλατύς, -τα, -ν 

σε -ης, -a, -τκο (τειπέλης, -a, -

τκο) βλ. A' επίπεδο 

βλ. Γ' επίπεδο βλ. Γ' επίπεδο 

μετοχή παθητικού παρακειμένου 

(κονρασιένος, -η, -ο) 

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 

συγκριτικός βαθμός 

περιφραστικά 

β' όρος σύγκρισης 

υπερθετικός βαθμός απόλυτος 

υπερθετικός 

ΕΠΙΘΕΤΑ ΧΩΡΙΣ 

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

-προσωπικές 

-διπλόμορφα (ελέφαντας - 

ελέφας) -διπλοκατάληκτα (ο 

καπετάνιος, ο καπετάνιος 

καπετανέος) 

-διπλότυπα για αρσ. και θηλ. 

γένος (διευθυντής, -ντρια), 

-επίκοινα (αλεπού) 

-διαφορετικές λέξεις για το 

αρσ. και το θηλ. (ο πετεινός, η 

κότα) -περιληπτικά (η 

δωδεκάδα, το σιήνος) 

Επίθετο 

σε -ής, -τά, -f 

σε -ύς, -τά, -ύ 

βλ. Γ' και Δ' τάξεις Δημοτικού 

και το πολύς, πολλή, πολύ 

σε -ης, -ης, -ες (συνεκής, -ής, 

-ές) σε -ύς, -εΙα, -ύ (οξύς, 

οξεία, οξύ) 

βλ. όλα τα είδη μετοχών στις 

Γ' και Δ' τάξεις Δημοτικού 

βλ. Γ' και Δ' τάξεις 

Δημοτικού και το πολύς, 

πολλή, πολύ  

σε -ης, -ης, -ες (συνεκής, 

-ής, -ές) σε -ύς, -εΙα, -ύ 

(οξύς, οξεία, οξύ)  

βλ. όλα τα είδη μετοχών 

στις Γ' και Δ' τάξεις 

Δημοτικού 

βλ. B' τάξη (επίθετα σε 

Σας στέλνω πολλά χαιρετίσματα από την Αμερική. 

Χαιρετίσματα στους γονείς σου! 

Γεια χαρά! 

Καλό Σαββατοκύριακο!  

Καλό σας ταξίδι και καλή διαμονή! 

Πώς πάει η γυναίκα σου; 

- Πολύ καλά, ευχαριστώ. 

Εσείς πώς είστε/πάτε;  

- Δόξα τω Θεώ, καλά. 

Ο Θείος σον ο Αλέκος, τι κάνει;  

-Καλά είναι. 

Ονομάζομαι /Λέγομαι Μαρία Ιωάννου. Είμαι η καινούρια σας δασκάλα. 

Σε καλό να μας βγει, γιε μου! 

Καλορίζικη! Να σε χαίρονται οι γονείς σον και ο Θεός να σ' αξιώσει να 

'χεις πάντα όλα τα καλά! Να ζήσετε παιδιά μου! Καλορίζικο το 

νεογέννητο/ το ανδρόγυνο! 

Να ζήσει το νεοφώτιστο! 

O Θεός και η Παναγία μαζί σας, παιδί μου! Περαστικά. 

Θα ήθελες να έρθεις αύριο στο σπίτι μου να φάμε; -Πολύ ευχαρίστως. / -Σ' 

ευχαριστώ (για την πρόσκληση) αλλά δυστυχώς αύριο δεν μπορώ. Μια 

άλλη μέρα ίσως. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΚΤΙΚΩΝ  ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Γραπτή πρόσκληση: 

Ο Σύλλογος Κρητών Στουτγάρδης σας προσκαλεί στο κόψιμο της 

βασιλόπιτας την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου σεις 8.00 το βράδυ στο κέντρο 

Αστέρια. 

Μπορώ να έχω λίγο ψωμί, σας παρακαλώ; -Βεβαίως/Ορίστεε. 

Λίγο ψωμί ακόμα; / Θα ήθελες λίγο ψωμί ακόμα; 

Ορίστε τα ρέστα σας και ευχαριστώ. - Εγώ ευχαριστώ. 

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. 

Σ' ευχαριστώ που με βοήθησες! 

Συγνώμη που άργησα. 

Με συγχωρείς που άργησα, αλλά είχε φοβερή κίνηση. 

1.11. Ζητώ να επαναλάβει κάποιος κάτι, δηλώνω ότι δεν κατάλαβα. Εξηγώ κάτι σε 

κάποιον: 
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γενική (δυνατοί και αδύνατοι 

τύποι) 

-κτητικές 

κανένας, όνος, όλου κτητική 

αντων. 

-ερωτηματικές ποτανον 

-αόριστες κάποιος καθένας 

αρκετοί τίποτα 

-οριστικές όνος 

ίδιος 

-δεικτικές τέτοιος 

τόσος 

παραθετικά ομαλά και ανώμαλα 

 

περιφραστικό και 

μονολεκτικό συγκριτικό 

βαθμό)  

επίσης Γ' και Δ' τάξεις 

(συγκριτικόςβαθμός 

επιθέτων σε –ότεροςκαι -

ντε - ρος) 

βλ. Γ' και Δ' Δημοτικού  

βλ. Γ' και Δ' τάξεις για τη 

διδασκαλία της 

αντωνυμίας ποιος, -a, -

ο(χωρίς ιδιαίτερη 

αναφορά στην κλίση)  

βλ. Γ' και Δ' τάξεις  

βλ. Γ' και Δ' τάξεις  

βλ. Γ' και Δ' τάξεις  

βλ. Γ' και Δ' τάξεις  

βλ. Γ' και Δ' τάξεις  

βλ. Γ' και Δ' τάξεις  

βλ. Γ' και Δ' τάξεις  

Το ρήμα  

(Συγνώμη) το ξαναλές; 

Δεν άκουσα/Δεν κατάλαβα. Μου το ξαναλέτε; Πιο αργά, παρακαλώ. 

Μου εξηγείς αυτή τη λέξη; 

Να αγοράσουμε ένα.. πώς το λένε; Πώς το είπαμε αυτό που Θα πάρουμε; Πώς 

γράφεται το «δόρυ»; 

- Ναι; 

- Μπορώ να μιλήσω στην Ιφιγένεια (παρακαλώ); 

- Περιμένετε λίγο να τη φωνάξω. [....] Ναι, με ακούτε; 'Έρχεται. 

- Λέγετε; 

- Την Ιφιγένεια Θα ήθελα, παρακαλώ. H Μαρία, πείτε της. 

- Δεν είναι εδώ. Θέλεις να ξαναπάρεις αργότερα; 

- Λέγετε, παρακαλώ. 

- Λέγομαι Γιώργος Αλεξίου και Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Διευθυντή. 

- Μισό λεπτό να δω εάν μπορεί να σας μιλήσει. 

Πείτε τον/της σας παρακαλώ ότι../ 

Αγαπητοί μου γονείς/ παππού και γιαγιά, Αγαπητοί μου συγχωριανοί, 

Σας φιλώ, ο εγγονός σας.. 

Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους, ο αδερφός σου ο Γιώργος. 

Για ποιον λόγο δεν ...; 

'Όποιος και να ήταν στη θέση σον, το ίδιο θα έκανε. 

Πώς έγινε και έχεις συγγενείς σε τόσα μέρη; 

- Στη Ρόδο γεννήθηκε η γιαγιά από τον πατέρα μου την πλευρά. Στο Καστελόριζο 

γεννήθηκαν οι γονείς της μητέρας μου... 

Ο γαλατάς ήταν καλός, πονετικός... 

Τον Φώτη δεν τον αρέσουν τα αστεία. Νευριάζει όλη την ώρα με το παραμικρό... 

Ζούσε σε ένα πελώριο σπίτι περιτριγυρισμένο από κήπο. 

Τα πλασματάκια έσφιγγαν τα δάχτυλά τον, με τα μεγάλα σαν τανάλιες χέρια τους, 

και κοιτούσαν καλά καλά τον φακό με τα τεράστια ξεπλυμένα μάτια τους. 

2.3. Περιγράφω την εξωτερική εμφάνιση προσώπου ή πράγματος. 

Ήταν μέτριος στο ανάστημα, με σγουρά μαλλιά, πρόσωπο ήρεμο και σοβαρό. 

Ήτανε καμία εξηνταριά χρονών, ασπρομάλλης, μάλλον κοντός κι αδύνατος. 

Ζούσε σε ένα χαμηλό και φτωχικό σπίτι, με μια μικρή αυλή γεμάτη λουλούδια. 

Οι σχολικές διακοπές στην Ελλάδα διαρκούν περισσότερο /λιγότερο από όσο στη 

χώρα που ζω. 

Ο Τάσος είναι πιο μεγάλος από τα αδέρφια τον / Είναι ο μεγαλύτερος από όλα τα 
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(βλ. Γ' και Δ' τάξεις)  

Τα παιδιά ομαδοποιούν 

ρήματα με βάση την 

ορθογραφία των προ κ4τa 

- λqκτικώιι το νς 

συλλαβών και εθίζο-νται 

στην ορθογραφία τους.  

αντιστοιχία ενεργητικής 

και παθητικής φωνής  

βλ. Β', Γ' και Δ' τάξεις  

ενεργητικά  

παθητικά  

ουδέτερα ρήματα  

βλ. Β', Γ' και  Δ' τάξεις 

 

 

 

 

 

αδέλφια τον. 

Όσο αυξάνεται το δολάριο, τόσο αυξάνονται και οι τιμές των καυσίμων. 

Πότε Θα γίνει το δρομολόγιο; 

-Η πτήση προβλέπεται να αναχωρήσει στις 17.15 /Το πλοίο φεύγει στις επτά και 

τριάντα. 

Σε μια εβδομάδα έχουμε διακοπές. 

Την ώρα που/ Καθώς/Ενώ μιλούσα στην Πόπη, πέρασε ένας γνωστός μου. 

Τα γλυπτά της Ακρόπολης ταπήρε ο λόρδος 'Ελγιν τον δέκατο ένατο αιώνα. 

Αυτοί μιλούσαν μέσα στην τάξη χθες, όλη την ώρα. Θα φτάσει σε δύο περίπου 

ώρες. 

2.6. Δίνω πληροφορίες για τον χώρο. Τοποθετούμαι στον χώρο. 

H Ελλάδα δυτικά βρέχεται από το ... και ανατολικά από το... 

Βορειοδυτικά συνορεύει με την.., βόρεια με τη ...και ανατολικά με την... 

Όπου και να πάω, σε θυμάμαι. 

Θα κατεβείς στην τέταρτη στάση και Θα περάσεις απέναντι.! Κατεβαίνεις στην 

τέταρτη στάση και περνάς απέναντι. H στάση είναι δύο βήματα από το σπίτι. 

Είναι μάλλον ακριβό/ υπερβολικά ακριβό. Τόσο νερό Θα με τρόμαζε! είπε. 

'Έμαθα να μιλώ όπως έμαθα να τρώω και να περπατώ. 

Οι γκρεμοί κατέβαιναν απότομοι, σαν να τους είχες κόψει με σπαθί. 

Τον χτύπησε με δύναμη. 

Σε ποιον ανήκει αυτό το σπίτι; 

- Στον Θείο μου. 

Μας ανήκει η μισή τον περιουσία. 

2.11. Ζητώ και δίνω πληροφορίες για προϊόντα. 

Σε τι μέγεθος/χρώμα υπάρχει αυτή η μπλούζα; 

Δεν μου χωράει/ Μου είναι μικρό. 

Χρειάζομαι (το) μεγαλύτερο νούμερο./ 

'Έχετε μεγαλύτερο νούμερο; 

'Έχετε κάτι καλύτερο; / φτηνότερο;/ σε άσπρο; 

Αυτό εκεί νομίζω είναι ό,τι πρέπει. 

Σας πάει πάρα πολύ. 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ  ΚΡΙΣΕΙΣ 

Νομίζω ότι αυτό το σπίτι είναι τον Γιώργου. 

Πιστεύω πως δε Θα αργήσει να έρθει. 

Δεν έχω δίκιο; Άδικο έχω; 
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Πώς σας φαίνεται; 

- Διάβασα/ Άκουσα! Μου είπαν/ H εφημερίδα γράφει/ H τηλεόραση είπε/ Είπαν 

στην τηλεόραση ότι αύριο έχουν απεργία οι οδηγοί των λεωφορείων. 

Μπορεί να άργησε να ξυπνήσει. -Μπορεί. 

'Ίσως (να) έχει ανάγκη τα χρήματα. - 'Ίσως. 

'Ίσως (να) λέει την αλήθεια. 

-Αποκλείεται! 

Αν ήξερα ότι θα τρόμαζες, δεν θα σου είχα κάνει τη φάρσα. 

Μη μου πεις ότι ασχολείσαι με ωροσκόπια και προβλέψεις! 

Φοβάμαι τέως δεν Θα τα καταφέρω. / Φοβάμαι μήπως δεν τα καταφέρω. 

Γεννηθήκατε στις 13 Δεκεμβρίου 1967. 

-Ακριβώς. 

Γιώργο, Θυμάσαι πέρυσι; Ήμασταν στην Ελλάδα το Πάσχα. 

-Αμ, το ξέχασα, παππού; 'Όλα τα Θυμάμαι! 

Θυμάστε, ρε παιδιά, τι ωραία που περάσαμε; -Αν Θυμόμαστε, λέει; 

Θα μου μείνουν αξέχαστες αυτές οι διακοπές! Ξεχνιούνται τέτοια πράγματα! 

Είναι πολύ ακριβά εδώ. - Έχεις δίκιο/έτσι είναι. 

Δεν έχω διάθεση να χορέψω. -Ούτε (κι) εγώ. 

Μας έχει αφήσει μόνους! 

-Δεν έχεις δίκιο!/ Μην το λες! /Δεν είναι έτσι! 

Απαγορεύεται να τραβάτε φωτογραφίες εδώ. Δεν επιτρέπεται να τρέχεις! 

(Δεν) είναι ανάγκη να τον μιλήσω. 

Σκέφτομαι/λέω να τον ζητήσω συγνώμη. Θα πάω να τον μιλήσω. 

 

4. ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Περνάτε καλά;  

-Θαυμάσια! /Υπέροχα!/ Τέλεια! 'Όλα είναι φανταστικά! 

-Μπα, χάλια! /Απαίσια!/ Φρίκη! 

H μεγάλη τον αγάπη ήταν η Θάλασσα. 

Προτιμώ να ταξιδεύω με τρένο παρά με λεωφορείο. / 

Προτιμώ το τρένο από το λεωφορείο. 

Θεέ μου, τι υπέροχο Θέαμα! 

Χαρά μου που μπόρεσα να σας βοηθήσω! Νιώθω υπερήφανος που είμαι 

Έλληνας! 

Λυπάμαι που σε στεναχώρησα. 
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Πολύ λυπήθηκα που δεν μπόρεσες να έρθεις. 

Φοβάμαι μήπως κάτι συμβεί και δε φύγουμε τελικά. 

Ανησυχώ για την υγεία της. 

Δεν ντρέπεσαι λίγο; / Ντροπή σου! 

Θα σε κανονίσω εγώ! 

Αλίμονο σου κακομοίρη μου! 

Φύγε να μη σε βλέπω! 

Αχ, να μπορούσα να πετάξω! 

Μακάρι να μπορούσα να πετάξω! 

Το όνειρο τον είναι να γίνει αεροπόρος. 

Ονειρεύεται να γίνει μπαλαρίνα. 

 

5. ΛΕΚΤΙΚΕΣ  ΠΡΑΞΕΙΣ 

Χρειάζομαι τη βοήθεια σου. 

Έχεις την καλοσύνη να σηκώσεις αυτή τη βαλίτσα, σε παρακαλώ;/ Μου 

κάνεις τη χάρη να σηκώσεις αυτή τη βαλίτσα, σε παρακαλώ; 

-Ευχαρίστως./Πολύ ευχαρίστως./ Βεβαίως. 

Να σον φέρω μια ασπιρίνη; 

- Αχ, ναι, σε παρακαλώ. 

Να σας βοηθήσω με τις βαλίτσες; - Να' σαι καλά, παιδί μου. 

 

5.3 Δίνω εντολές/ οδηγίες για την εκτέλεση ενός έργου/ μίας πράξης. 

Σημείωσε τη διεύθυνση./ Γιατί δε σημειώνεις τη διεύθυνση;/ 

Εσύ πρώτα θα μαζέψεις το δωμάτιο σου, θα κάνεις μπάνιο, θα διαβάσεις 

τα μαθήματα σου, και θα ταΐσεις το σκύλο. 

Μπορούμε να πάμε να παίξουμε στο πάρκο; 

-Αποκλείεται! Τέτοια ώρα δεν είναι κανείς εκεί!/ -Μόνο αν υποσχεθείτε 

ότι θα γυρίσετε σε μισή ώρα./ -Εντάξει, αλλά με έναν όρο: να γυρίσετε σε 

μισή ώρα. 

Καλύτερα να βάλεις το άλλο παντελόνι. Σου πηγαίνει περισσότερο. 

Κάνε υπομονή! 

Μην αγνοήσετε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. 

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, αλλά εσείς μη φοβάστε. 

Μη στενοχωριέσαι! Δεν είναι κάτι τόσο τρομερό/ φοβερό! 

Σας υποσχόμαστε ότι τον χρόνου θα πάρουμε καλύτερους βαθμούς. 
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5.8. Προτείνω σε κάποιον να κάνει κάτι/ να κάνουμε κάτι μαζί. 

Αποδέχομαι ή απορρίπτω μια πρόταση! Αντιπροτείνω. 

Πάμε μια βόλτα; 

-Δεν πάμε καμιά βόλτα;/ -Δεν Θα πάμε καμιά βόλτα; 

Και δεν πάμε; / Καλή ιδέα. / Φύγαμε!/ - Εγώ λέω να πάμε σινεμά. 

Να καλέσουμε και τον Γιάννη; 

-Σύμφωνοι./ Δεν έχω αντίρρηση./ 

-A, όχι! Δεν τον μπορώ./ 

-Εγώ Θα προτιμούσα να καλέσουμε τον Πέτρο. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 ΕΠΙΠΕΔΟ Γ ΠΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 7η-9η /10η 

 ΚΕΠΑ ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ 

ΔΕΠΠΣ ΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

0 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ 

ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ 

 Κ 

 

Ο 

 

Π 

 

Ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ 

 

Τ 

 

Ο 

 

Χ 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

ΟΣΣΤΟΧΟΣ 
(τα παρακάτω 

αναφέρονται 

ενδεικτικά) 

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΤΟΥΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Να μάθουν οι μαθητές να κατανοούν, 

να μιλούν, να διαβάζουν και να γράφουν 

όσο το δυνατό καλύτερα τη νεοελληνική 

γλώσσα, ώστε να αναπτυχτούν 

διανοητικά και συναισθηματικά και να 

επικοινωνούν με τους 

σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς  τ ο υ ς .   

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

(τα παρακάτω αναφέρονται 

ενδεικτικά) 

 
 

Καλλιέργεια της ικανότητας για 

αυτόνομη 

παραγωγή γραπτού λόγου και της 

επικοινωνιακής 

επάρκειας σε επίσημες/ τυπικές 

καταστάσεις 

Σκοποί τον τέταρτου επιπέδου είναι: 

Να καλλιεργήσουν οι μαθητές 

περαιτέρω τη γλωσσική τους ικανότητα 

στον προφορικό και γραπτό λόγο, 

προκειμένου να κατανοούν και να 

παράγουν εκτενή και απαιτητικά κείμενα 

στα ελληνικά, σε υψηλότερα επίπεδα 

ύφους και με μεγαλύτερη 

πολυπλοκότητα περιεχομένου και 

έκφρασης 
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O υποψήφιος 

πρέπει να: -

χρησιμοποιεί την 

ελληνική γλώσσα 

με μεγάλη 

ευχέρεια και 

αυθορμητισμό. 

-παράγει λόγο με 

σαφήνεια και 

λεπτομέρεια 

πάνω σε ευρύ 

πεδίο θεμάτων. 

-χειρίζεται με 

ευελιξία και 

ετοιμότητα τις 

καταστάσεις 

καθημερινών 

συναλλαγών, όταν 

αυτές 

παρουσιάζουν 

κάποιο πρόβλημα. 

-έχει επίγνωση 

των κυριότερων 

κοι-

νωνικοπολιτισμικ

ών διαφορών που 

υπάρχουν ανάμεσα 

στη δική του 

Οι μαθητές πρέπει να: 

-κατανοήσουν ότι οι αλληλεπιδράσεις 

των λαών αποτυπώνονται και στη 

γλώσσα τους. 

-συνειδητοποιήσουν τη σημασία του 

λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική 

ζωή, ώστε, είτε ως πομποί είτε ως 

δέκτες του λόγου, να μετέχουν στα 

κοινά ως δημοκρατικοί πολίτες με 

κριτική και υπεύθυνη στάση για τα 

ζητήματα της εθνικής τους και της 

παγκόσμιας κοινότητας. 

-κατανοήσουν ότι η προσπάθεια για τη 

βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου δεν 

περιορίζεται μόνο στο μάθημα της 

γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά εκτείνεται 

σε όλα τα μαθήματα και σε όλες τις 

δραστηριότητες της σχολικής και 

εξωσχολικής ζωής. 

-αναγνωρίζουν τα παραγλωσσικά και 

εξωγλωσσικά στοιχεία της νεοελληνικής 

Να αποκτήσουν οι νέοι και οι νέες 

ελληνικής καταγωγής συνείδηση της 

εφηβικής ταυτότητας, όπως αυτή 

διαμορφώνεται στην Ελλάδα αλλά και 

σε ένα πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον στη 

Διασπορά, επισημαίνοντας ομοιότητες 

και διαφορές στις δύο περιστάσεις. 
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κοινωνία και 

αυτήν των 

φυσικών ομιλητών 

της γλώσσας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

1. Κατανόηση 

προφορικού λόγου 

γλώσσας. 

-Ως προς τους μαθητές που δεν έχουν την 

ελληνική ως πρώτη / μητρική γλώσσα 

(αλλοδαποί, παλιννοστούντες), 

επιδιώκεται η εκμάθηση της ελληνικής με 

τη χρήση της πρώτα σε ρεαλιστικές 

καταστάσεις της σχολικής και 

εξωσχολικής ζωής, με σεβασμό, όμως, 

συγχρόνως και προς την πρώτη / μητρική 

γλώσσα των μαθητών αυτής της 

κατηγορίας. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ. ΠΕΡΙΕ 

ΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

(τα παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά) 

1. Ακρόαση κατ κατανόηση τον λόγου 

Ο μαθητής πρέπει να: 

-κατανοεί τα επιχειρήματα του ομιλητή 

και να κρίνει τα συμπεράσματά του. 

-αξιολογεί την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα των επιχειρημάτων 

που χρησιμοποιούν οι ομιλητές. 

-προσέχει πώς ο προφορικός λόγος 

διαμορφώνεται ανάλογα με το ποιος 

μιλάει, σε ποιον, για ποιο σκοπό, με ποιο 

θέμα κτλ. 

-κατανοήσει ότι η περίσταση 

επικοινωνίας επηρεάζει το λόγο του 

ομιλητή. -αντιλαμβάνεται τη χρήση των 

κατάλληλων μορφο-συντακτικών 

φαινομένων σε ορισμένη περίσταση 

επικοινωνίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως προς την κατανόηση τον προφορικού 

λόγου, οι μαθητές Θα πρέπει να είναι σε 

θέση να αντιλαμβάνονται το πλήρες νόημα 

και αρκετές λεπτομέρειες από κείμενα 

ποικίλων ειδών τα οποία ακούν, είτε αυτά 

αφορούν συζητήσεις ανάμεσα σε ομιλητές 

διαφόρων ηλικιών είτε εκπομπές των 

M.M.E. (λ.χ. δελτίο ειδήσεων, δελτίο 

καιρού, κ.α.) 

 

Ως προς την κατανόηση τον γραπτού 

λόγου, Θα πρέπει να είναι σε Θέση: 
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ο υποψήφιος 

πρέπει να: 

-καταλαβαίνει 

εκτενή κείμενα 

προφορικού λόγου 

και να 

παρακολουθεί 

ακόμη και σύνθετη 

ανάπτυξη 

επιχειρημάτων, 

εφόσον το θέμα 

είναι σχετικά 

οικείο. 
 
 

-έχει την 

ικανότητα να 

αναγνωρίζει τις 

επικοινωνιακές 

προθέσεις του 

ομιλητή / 

συνομιλητή. 
 

-έχει την 

ικανότητα να 

αναγνωρίζει 

φωνητικά 

άγνωστες λέξεις 

και να τις 

συγκρατεί. 
 
 

 

-κατανοεί προφορικές περιγραφές και 

αφηγήσεις. 

-προσέχει την εξέλιξη των γεγονότων σε 

μια αφήγηση. 

-προσέχει την οργάνωση και τη συνοχή 

του λόγου ενός ομιλητή. 

4. Προφορική έκφραση 

Ο μαθητής πρέπει να: 

-προσαρμόζει τους κανόνες της 

γραμματικής και του συντακτικού στον 

προφορικό λόγο. 

για την επιχειρηματολογία βλ. 

παράγραφο για την "Παραγωγή γραπτού 

λόγου” 

 

-εκφράζεται προφορικά με άνεση και με 

το κατάλληλο επίπεδο ύφους, 

απευθυνόμενος σε ποικίλους αποδέκτες. 

 

 

 

 

-να λαμβάνει υπόψη του τις αντιδράσεις 

του δέκτη, για να κάνει σαφέστερο το 

λόγο του. 

-ζητά διευκρινίσεις, εξηγήσεις στον 

προφορικό λόγο (από την ενότητα 

περιεχόμενα). 

 

-χρησιμοποιεί τον κατάλληλο επιτονισμό, 

την κατάλληλη χροιά της φωνής, τις 

•να κατανοούν στο μεγαλύτερο μέρος τους 

το περιεχόμενο, τον τόνο και τον σκοπό 

αυθεντικών κειμένων με ποικίλες 

λειτουργίες (π.χ. ρεπορτάζ εφημερίδων, 

διαφημιστικά και πληροφοριακά κείμενα, 

εκλαϊκευμένα επιστημονικά άρθρα, 

δρομο-λόγια μεταφορικών μέσων, κριτικές 

έργων, κ.λπ.). 

 

Ως προς την παραγωγή προφορικού και 

γραπτού λόγου, θα πρέπει να είναι σε 

θέση: 

•να εκφράζονται γραπτώς και προφορικώς 

για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων με τρόπο 

κατάλληλο για το επίπεδο ύφους και την 

περίσταση επικοινωνίας, με τον 

απαιτούμενο βαθμό συνθετότητας και 

λεξιλογικού πλούτου, 

•να αναζητούν και να ανασυνθέτουν 

πληροφορίες από ποικίλες πηγές, και 

•να χρησιμοποιούν τον διάλογο και την 

επιχειρηματολογία, προκειμένου να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα. 

Οι μαθητές να ενημερωθούν και να 

προβληματιστούν: 

•γύρω από παγκόσμια πολιτισμικά αγαθά, 

όπως: είδη κατοικίας, στιλ ένδυσης, 

περιβάλλον και προστασία της φύσης, 

γαστρονομία-μαγειρική, γλώσσες και 

συστήματα γραφής, λογοτεχνία, Θέατρο-

κινηματογράφος, αθλητισμός-ολυμπισμός 

•σχετικά με οικουμενικά ζητήματα που 

αφορούν εφήβους: μίμηση ειδώλων, 

διαταραχές όρεξης, εξάρτηση από ουσίες -

κάπνισμα, ναρκωτικά, αλκοόλ- υγιεινή 
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4. Παραγωγή 

προφορικού 

λόγου.   

Ο υποψήφιος 

πρέπει να: 

-συνομιλεί με 

σχετική ευχέρεια 

και αυθορμητισμό. 

-παράγει συνεχή 

λόγο με συνοχή 

και ανάπτυξη 

επιχειρημάτων. 

-χρησιμοποιεί 

στρατηγικές 

προκειμένου να 

ανταποκριθεί σε 

καταστάσεις που 

υπερβαίνουν τις 

δικές του 

γλωσσικές ή μη 

γλωσσικές 

ικανότητες. 

-χρησιμοποιεί 

κατάλληλα τους 

τύπους 

εγκαρδιότητας-

τυπικότητας. 

-διατυπώνει 

υποθέσεις, 

αρμόζουσες εκφράσεις του προσώπου 

και χειρονομίες, σε διάφορες περιστάσεις 

επικοινωνίας (παραγλωσσικά και 

εξωγλωσσικά στοιχεία). 

-προσαρμόζει το λόγο του ανάλογα με το 

σκοπό για τον οποίο 

περιγράφει/αφηγείται. 

-ακολουθεί χρονολογική σειρά στην 

εξέλιξη των γεγονότων, αλλά ορισμένες 

φορές χρησιμοποιεί και την αναδρομική 

αφήγηση (από την ενότητα περιεχόμενα). 

-περιγράφει με σαφήνεια ένα πείραμα 

στη Χημεία, ένα φαινόμενο στη Βιολογία 

κτλ. Στο μάθημα της Ιστορίας αφηγείται 

παραστατικά ένα ιστορικό γεγονός, 

προσδιορίζοντας τον τόπο, το χρόνο, τα 

αίτια και τα αποτελέσματά του κτλ. (από 

την ενότητα περιεχόμενα). 

-στηρίζει με επιχειρήματα τις απόψεις του 

για θέματα που περιέχουν αφηρημένες 

έννοιες, όπως πολιτισμός, ανεργία, και 

αφορούν σύγχρονα κοινωνικά 

προβλήματα. 

Απευθύνεται σε ευρύτερο άγνωστο 

ακροατήριο, όπως οι μαθητές, ο 

σύλλογος των καθηγητών κ.ο.κ. (από την 

ενότητα περιεχόμενα). 

-εκφράζει αιτιολογημένες κρίσεις για 

διάφορα θέματα. 

(σημείωση: H επιχειρηματολογία σε 

απαιτητικά θέματα για ευρύτερο άγνωστο 

ακροατήριο αφορά κυρίως τη Γ΄ 

διατροφή, μορφές οικογενειών, σχέσεις 

ανάμεσα στις γενεές, ρόλοι των δύο 

φύλων, φόβος της ανεργίας και σωστή 

επιλογή επαγγέλματος 

•σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον 

κόσμο τον αύριο, όπως είναι ο ρόλος της 

τεχνολογίας, της επιστήμης και της 

τεχνολογίας τον διαστήματος, η 

παγκόσμια κατανομή των αγαθών, η 

παγκόσμια ειρήνη. 
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συμπεράσματα, 

ποικιλία 

συναισθημάτων, 

αποφάσεις, 

υποχρεώσεις κτλ. 

 

βλ. Δ' επίπεδο: Ο 

υποψήφιος πρέπει 

να δίνει εξηγήσεις, 

διευκρινίσεις (από 

την παράγραφο 

"Ειδικοί 

εκπαιδευτικοί 

στόχοι: παραγωγή 

προφορικού 

λόγου"). 

βλ. Δ' επίπεδο 
 
 

ΙΙΙ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Α. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΑΦΕΣ 

1.1. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

(Ο υποψήφιος 

πρέπει:) 

1.2. ΝΑ 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Γυμνασίου). 
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ΣΕ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ με 

τρυφερότητα 

1.3. ΝΑ 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΣΕ ΣΥΓ-ΓΕΝΗ 

1.4. ΝΑ 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, 

ΠΩΛΗΤΗ κτλ. 

τυπικά, με 

οικειότητα 

1.5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

1.6. ΝΑ 

ΕΚΦΡΑΖΕΙ 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

1.7. ΝΑ ΔΙΝΕΙ 

ΕΥΧΕΣ 

1.8. ΝΑ 

ΕΚΦΡΑΖΕΙ 

ΛΥΠΗ 

1.9. ΝΑ ΤΡΑΒΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

1.10. ΝΑ ΔΙΝΕΙ 

ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ 

1.11. ΝΑ ΖΗΤΑ 

ΣΥΓΝΩΜΗ 

2. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ 

ΚΡΙΣΕΙΣ 

(π.χ. να λέει τη 

 

 

 

 

-χρήση της στίξης και λειτουργικότητά 

της στην πολυσημία της λέξης 

(παρατήρηση: Δεν είναι σαφές πώς 

σχετίζεται η στίξη με την πολυσημία της 

λέξης). 

-εμβάθυνση στους κανόνες της στίξης και 

στη λειτουργικότητά τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο μαθητής πρέπει να χρησιμοποιεί 

σωστά, γραμματικά και συντακτικά, το 

όνομα, το ρήμα, τις αντωνυμίες κτλ. 

στο γραπτό του λόγο. 

 

-όνομα, ουσιαστικό, κατηγορίες του 

ουσιαστικού 
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γνώμη του, να 

ζητά τη γνώμη του 

άλλου, να 

υπενθυμίζει κτλ. ) 

4. ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤ

Α 

(π.χ. να εκφράζει 

θετικά 

συναισθήματα: 

συμπάθεια, 

προτίμηση, 

σεβασμό, ανοχή 

κτλ.  

να εκφράζει 

αρνητικά 

συναισθήματα: 

λύπη, 

δυσαρέσκεια, 

αδιαφορία, 

παράπονο κ.ά.) 

5. ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΛΟΓΟΥ 

(π.χ. να εκφράζει 

υποχρέωση, να 

προσφέρεται να 

κάνει κάτι, να 

κάνει μια 

πρόσκληση 

πιεστικά κτλ.) 

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΛΟΓΟΥ 

-διάκριση του ρόλου του επιθέτου και 

του ουσιαστικού (κυρίως) στην 

περιγραφή. 

-διάκριση του φυσικού από το 

γραμματικό γένος. Προσωποποίηση. 

-κλίση των ουσιαστικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-οριστικό και αόριστο άρθρο 

-ουσιαστικοποίηση των επιθέτων 
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6.1. 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ (να 

παίρνει το λόγο σε 

επίσημη ή μη 

επί¬σημη 

περίσταση 

επικοινωνίας, να 

προσπαθεί να 

συνεχίσει το λόγο 

του, να δείχνει ότι 

τελειώνει το λόγο 

του κτλ.) 

6.2. ΓΡΑΠΤΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

O υποψήφιος 

πρέπει να είναι σε 

θέση να κάνει όσα 

αναφέρθηκαν στο 

A' και B' επίπεδο 

και επιπλέον να:  

-χρησιμοποιεί τα 

σημεία στίξεως, 

-εισάγει ένα νέο 

σημείο στο ίδιο 

θέμα, 

-τονίζει να δίνει 

έμφαση, 

-δίνει 

παραδείγματα, 

-χρησιμοποιεί 

συντομογραφίες. 
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7. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(π.χ. να ζητά από 

τον συνομιλητή 

του να 

επαναλάβει, να 

επιβεβαιώνει ότι 

άκουσε σωστά 

κτλ.) 

 Β. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(π.χ. δημόσιες 

υπηρεσίες, 

μετακίνηση / 

ταξίδια, υγεία / 

περίθαλψη κτλ.) 

IV. ΓΛΩΣΣΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α. 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ - 

ΧΡΗΣΗ 

O υποψήφιος 

σ'αυτό το επίπεδο 

πρέπει να μπορεί 

να αναγνωρίζει και 

να παράγει τα 

μέρη του 

ονοματικού και 

του ρηματικού 
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ΑΝΑΛΥΤ

ΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑ

ΜΜΑΤΑ 

ΣΠΟΥΔΩ

Ν 

ΕΛΛΗΝΙ

ΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑ

Σ 

συστήματος, 

καθώς και τα 

άκλιτα μέρη του 

λόγου που 

περιγράφονται. 

1.1. ΟΝΟΜΑΤΙΚ

Ο ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΓΕΝΟΣ 

ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΤΩΣΕΩΝ 

-Ονομαστική 

-Γενική 

με ουσιαστικά και 

επίθετα 

με επιρρήματα και 

επιφωνήματα  

με προθέσεις (από 

καθαρεύουσα) 

-Αιτιατική 

Αναφορά 

1.2. 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 

οριστικό και 

αόριστο 

δύναμη του 

οριστικού άρθρου: 

ουσιαστικοποίηση 

των επιθέτων κ.ά. 
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 ΕΠΙΠΕΔΟ Γ ΠΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 7η-9η /10η 

 ΚΕΠΑ ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ 

ΔΕΠΠΣ ΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ 

ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΔΕΞ/

ΤΕΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΚΡΟΑΣΗ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ  ΑΚΡΟΑΣΗ   &   ΟΜΙΛΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π 

 

Ρ 

 

Ο 

 

Φ 

 

Ο 

 

Ρ 

 

Ι 

 

Κ 

 

Ο 

 

Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ 

 

Ο 

 

Γ 

 

Ο 

 

Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΙΙΡΑΞΕΩΝ 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Κυρίες και κύριοι,... 

Αγαπητοί συγγενείς και φίλοι, ... 

Αγαπητοί μας δάσκαλοι,... 

Θα μπορούσα/Μπορώ να σας διακόψω λίγο; 

Τους χαιρετισμούς μου στη μητέρα σον. - Ευχαρίστως. 

Γεια σας, κύριε Βασιλείου. Χάρηκα./Χάρηκα για τη γνωριμία./ Χάρηκα 

που σας γνώρισα. -Παρομοίως. /Κι εγώ χάρηκα. 

Καλή αντάμωση! 'Ώρα καλή! 

Καλά να περάσετε! 

Τι γίνεται; ‚Πώς πάει; / Τι νέα; 

- 'Όλα καλά! / Ασ' τα! Μην τα ρωτάς! 

Κύριε Διευθυντά, να σας συστήσω τη σύζυγό μου,  

Ελένη Μακρή / από δω η σύζυγος μου, Ελένη Μακρή. 

- Χαίρω πολύ, κυρία μου. 

- Παρομοίως./ Χαίρω πολύ. 

Γεια σας, Παύλος Βασιλείου. 

- Χαίρω πολύ, κύριε Βασιλείου. 

Παύλος Βασιλείου, χαίρω πολύ.  

- Παρομοίως. 

Σιδερένιος! 

Σας εύχομαι ταχεία ανάρρωση! 
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Λ 

 

Ο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από το στόμα σον και στον Θεού τ' αυτί! 

Αύριο το βράδυ κάνουμε μια μικρή γιορτή για την επιτυχία της κόρης 

μας στο Πανεπιστήμιο. Θα χαρούμε πολύ εάν μπορέσετε να έρθετε. 

Μεγάλη μας χαρά. ‚Πολύ ευχαρίστως. /Με πολλή ευχαρίστηση. Τι ώρα 

περίπου; 

Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, /Οα μας 

άρεσε πολύ, /Θα χαιρόμασταν πολύ, αλλά δυστυχώς αύριο έχουμε μια 

άλλη υποχρέωση. 

Θα μπορούσα να έχω λίγο ψωμί ακόμα, σας παρακαλώ; 

- Βεβαίως. 

Θα σας ήταν εύκολο να μου φέρετε ένα ποτηράκι νερό; 

-Ευχαρίστως. 

Μπορώ να έχω λίγο νερό, αν δε σας κάνει κόπο; - Κανένας κόπος. 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το όμορφο καλοκαίρι που πέρασα. 

Σας ευχαριστώ για τον κόπο σας/για το μεγάλο έργο που προσφέρετε. 

Συγνώμη που (σας) ενοχλώ αλλά είναι κάτι επείγον. 

Λυπάμαι που σε έκανα να περιμένεις. 

Συγνώμη για την καθυστέρηση. 

Μπορείτε να επαναλάβετε, σας παρακαλώ;/ Επαναλαμβάνετε, 

παρακαλώ; 

Τι σημαίνει αυτή η λέξη; 

Πώς προφέρεται αυτή η λέξη; 

Τι εννοείς, όταν λες αριθμητικό αλφάβητο; 

- Ορίστε. 

- Θα μπορούσα να μιλήσω στην κυρία Παπά, πα-ρακαλώ; Είμαι ένας 

μαθητής της. 

- Δυστυχώς, απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Θέλετε να της πω κάτι; 

- Interworld, παρακαλώ. 

- Λέγομαι Αλεξίου. Θα μπορούσα να μιλήσω με την κυρία Παπά, 

παρακαλώ; 

- Μισό λεπτό να σας συνδέσω. 

- Λέγετε, παρακαλώ. 
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Εδώ Αλεξίου! Τον κύριο Διευθυντή, παρακαλώ! 

- Αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένος, κύριε Αλεξίου. Θέλετε να 

αφήσετε κάποιο μήνυμα; 

Μπορείτε σας παρακαλώ να τον/της πείτε να.../ότι...; Ευχαριστώ πολύ. 

Αγαπητέ κύριε Παπαδάκη... Αξιότιμοι κύριοι, ... 

Με φιλικούς χαιρετισμούς/ 

 

Με εκτίμηση, Γιώργος Μαύρος 

Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα σε... και 

σε.. ; 

Από τι αποτελείται το ... ; 

Η μεσογειακή διατροφή Θεωρείται ως ένα από τα πρότυπα 

ισορροπημένης διατροφής. 

Τα παιδιά που προσέχω με αγαπούν, αν και με βρίσκουν λίγο αυστηρή. 

Για να γίνει κανείς επιτυχημένος επαγγελματίας, πρέπει να είναι και 

συνεπής και υπεύθυνος και να ξέρει να συνεργάζεται με τους άλλους.... 

'Ήταν ένα παιχνίδι περίπλοκο, που χρειαζόταν ευστροφία και τέχνη. 

Αρχοντικά και κατάλευκα σπίτια που απλώνονται στις πλαγιές των 

λόφων, δαιδαλώδη στενά, μικρές πλατείες που μοιάζουν με οάσεις, 

γραφικά μαγαζάκια και παρεκκλήσια συνθέτουν ένα τοπίο απαράμιλλης 

ομορφιάς. 

Είναι αρκετά ψηλός και μάλλον εύσωμος. Μοιάζει τον πατέρα τον/ 

Είναι φτυστός/ίδιος ο πατέρας τον. 

Είναι συνεπέστατος στις υποχρεώσεις τον. 

Πριν από 40 χρόνια, η ημερήσια κατανάλωση λαχανικών έφτανε τα 400 

γραμμάρια, ενώ σήμερα η ημερήσια ποσότητα για κάθε 'Έλληνα φτάνει 

μόνο τα 271 γραμμάρια. 

Ποιο είναι το ωράριο των καταστημάτων σήμερα; 

Πριν πάω στο σχολείο, περνώ/ πέρασα/Θα περάσω από το σπίτι τον. 

Τα όσπρια καταναλώνονται μια και σπάνια δύο φορές την εβδομάδα. 

Πολλοί μαθητές τρώνε ανάμεσα στα γεύματα. 

Μόνο εδώ και διακόσια πενήντα χρόνια δημιουργούνται βιβλία για 
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παιδιά. 

Η διάρκεια των Αγώνων αυξήθηκε σταδιακά στις πέντε ημέρες. 

Δε μένουν παρά λίγα μέτρα ως το τέρμα. 

Πού Θέλεις να πάμε; 

-Οπουδήποτε, αρκεί να έχει ησυχία. 

Αλλού Θα το βρίσκαμε φτηνότερα. 

Στη δεύτερη διασταύρωση Θα στρίψεις αριστερά. Εκεί Θα συναντήσεις 

μια πλατεία. Θα κάνεις τον γύρο της πλατείας και Θα πάρεις τον δρόμο 

δεξιά. Στα εκατό μέτρα Θα δεις το Μουσείο. 

Με αυτόν τον τρόπο χάνεις βάρος γρήγορα. Αυτός ο μαθητής είναι 

εξίσου καλός με σένα. Όσο και να προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. 

Αυτό το γράμμα είναι γραμμένο αλλιώς/ διαφορετικά. 

Ανέβαινε σέρνοντας τα βήματά τον. 

Τον κοίταξε Θυμωμένος/ Θυμωμένα. 

Ο ιδιοκτήτης αυτού τον εστιατορίου είναι Έλληνας 

Το κτίριο της Κοινότητας ανήκει σε όλους μας. 

Χρειάζεται κόντεμα/ φάρδεμα/ στένεμα.... 

Σε παχαίνει/Σε αδυνατίζει. 

Σε δείχνει πιο μεγάλη/ πιο όμορφη .... 

Ενδιαφερόμαστε για ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή νέας τεχνολογίας. 

- Θα σας συνιστούσα/ Θα σας πρότεινα αυτόν εδώ. Είναι ότι καλύτερο 

διαθέτουμε. 

Θεωρώ πώς/έχω  τη γνώμη ότι / Μου φαίνεται ότι/πως άδικα χάνουμε 

την ώρα μας. 

Τι γνώμη έχεις γι' αυτό; 

Τι πιστεύεις γι' αυτό; 

Λέγεται/ Ακούγεται/ Κυκλοφορούν φήμες ότι φέτος Θα κλείσουν πιο 

νωρίς τα σχολεία. 

Πιθανόν να φύγει αύριο το καράβι. 

Υπάρχει πιθανότητα να φύγει αύριο το καράβι; 

Είναι μάλλον απίθανο/ Μου φαίνεται απίθανο να φύγει αύριο το 

καράβι. 
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Αν μου είχες πει την αλήθεια, Θα είχα κάνει κάτι 

για να σε βοηθήσω. 

Δεν είμαι σίγουρος/βέβαιος ότι λέει την αλήθεια. 

Αμφιβάλλω αν ξέρει ελληνικά. 

Δεν είμαι σίγουρος/βέβαιος ότι λέει την αλήθεια. 

Αμφιβάλλω αν ξέρει ελληνικά. 

Θα έρθεις στο πάρτι μου; 

-Οπωσδήποτε, μην ανησυχείς! 

Τι μου το θυμίζεις τώρα αυτό; 

Η μικρή (μού) Θυμίζει τη γιαγιά της. 

Να θυμηθείς να πάρεις τηλέφωνο τον Κώστα! Θύμησέ μου να κλείσω 

τα δωμάτια. 

Δεν τα θυμάσαι καλά! 

Η Ισπανία είναι πανέμορφη χώρα. 

-Συμφωνώ (απολύτως). / Έτσι νομίζω/πιστεύω κι εγώ. 

Δεν είναι και τόσο δύσκολο. -Σωστά, Θέλει όμως τέχνη. 

Δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημά μου! 

- Κάνεις λάθος./ Διαφωνώ! / Δε συμφωνώ./ Εγώ έχω άλλη γνώμη/ 

άποψη. 

H παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 

Είναι υποχρεωτικό να έρθω; 

H παρουσία σον εκεί είναι απαραίτητη. Σχεδιάζει/Σκοπεύει να πουλήσει 

το σπίτι τον. Πότε προγραμματίζεις να φύγεις για Ελλάδα; 

Πάντα είχε προτίμηση στα ακριβά ρούχα. 

Είναι πολύ ικανοποιημένος από τη ζωή τον. 

Ο μισθός τον δεν είναι και τόσο ικανοποιητικός. 

Απεχθάνεται τις γάτες. 

Θερμά/εγκάρδια συγχαρητήρια για την επιτυχία τον γιου σας! 

Ευχαριστήθηκε πολύ με την πρόοδό σον. Τον έδωσε μεγάλη χαρά η 

πρόοδός σον. 

Στεναχωριέμαι όταν σε βλέπω έτσι. 

Στεναχωρήθηκα για τον τσακωμό σας. 
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Φοβάμαι να δοκιμάσω, μήπως και αποτύχω. 

Τρέμω μήπως πάθει κάτι. 

Τρέμω στη σκέψη ότι Θα πάθει κάτι. 

Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα! 

Δεν τον αντέχω πια! / Δεν τον μπορώ άλλο! 

Φτάνει πια! 

Εύχομαι να πάνε όλα καλά. 

Ελπίζω να πάνε όλα καλά. 

Ευχή μου/Επιθυμία μου είναι να πάω στην Ελλάδα του χρόνου. 

Σας παρακαλώ πολύ, δώστε ένα χέρι βοήθειας. 

Θα είμαστε στο πλευρό σας. 

Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. 

Θέλετε βοήθεια με τις βαλίτσες; 

-Όχι, ευχαριστώ, τα καταφέρνω. 

Πρώτα σοτάρουμε το κρέας, έπειτα ρίχνουμε τη σάλτσα και 

ανακατεύουμε. 

Στρίψε το αριστερά, μέχρι να ακούσεις ένα κλικ. Μετά πίεσε το κουμπί 

και Θα ανοίξει. 

Μου επιτρέπετε να σας πω κάτι; -Φυσικά. 

Θα μπορούσα να φύγω λίγο νωρίτερα σήμερα; 'Εχω μια επείγουσα 

δουλειά. 

- Εντάξει/Βεβαίως. 

-Λυπάμαι, δε γίνεται. 'Έχουμε πολλή δουλειά. 

Εγώ Θα σου έλεγα να μην τον πεις τίποτε. 

Αν ήμουν στη Θέση σον, δε Θα τον έλεγα τίποτε.  

Αν Θες τη γνώμη μου, δεν πρέπει να τον πεις τίποτε. 

Εγώ πάντως δεν θα τον έλεγα τίποτε. 

Θα στα δώσω πίσω τα χρήματα, έχεις το λόγο μου/ 

σου δίνω το λόγο μου. 

Πάρε μια ασπιρίνη, αφού έχεις πονοκέφαλο!! Γιατί δεν παίρνεις μια 

ασπιρίνη; 

- Καλά, Θα πάρω.! 
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 -Μπα, Θα μου περάσει. 

Δεν πας μια βόλτα να χαλαρώσεις; -Καλή ιδέα./ 

-Άσε καλύτερα. Θα πάω να κοιμηθώ. 
 

 
 

 

 
 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 ΕΠΙΠΕΔΟ Γ ΠΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 7η-9η /10η 

 ΚΕΠΑ ΠΣ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ 

ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ 

ΞΕΝΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΩΣ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΔΕ

Ξ/Τ

ΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΦΗ  & ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΕΩΝ -  ΦΡΑΣΕΩΝ 

  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ :  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΗ 
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Α
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Ε

1.2. 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 

οριστικό και 

αόριστο 

δύναμη του 

οριστικού άρθρου: 

-οριστικό και 

αόριστο άρθρο 

ΕΠΙΘΕΤΟ 

ΤΥΠΟΙ 

ΕΠΙΘΕΤΩΝ 

-ης, -ης, -ες -ύς, -

εΙα, -ύ -άς, -ού, -

 

 

 

 

-οριστικό και αόριστο άρθρο 

 

 

 

 

-ουσιαστικοποίηση των επιθέτων 

 

Εμπέδωση της χρήσης των άρθρων 

Εμπέδωση των προαναφερθέντων. 

 

 

 

 

Εμπέδωση τον σχηματισμού των ομαλών και ανωμάλων παραθετικών 

των επιθέτων. 

Σχηματισμός των παραθετικών σε -έστερος, -η, -ο και -έσεατος -η, -ο. 

Εμπέδωση των δομών σύγκρισης. 

Ανάκληση και εμπέδωση των προαναφερθέντων. Σχηματισμός και 

κλίση των 

-υποκοριστικών ουσιαστικών σε -ούλης, -ούλι. 
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Ν

Α 

 

 

 

 

 

 

άδικο 

ουσιαστικοποιημέ

να επίθετα π.χ. 

νέος, τρελός, γέρος 

ουσιαστικοποίηση 

των επιθέτων κ.ά. 

-ουσιαστικοποίηση 

των επιθέτων 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

ΚΛΙΣΗ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

αρσενικά 

ισοσύλλαβα σε 

-έας, -εις -ής, - είς 

θηλυκά 

ουδέτερα 

ανισοσύλλαβα σε -

στjιο, -ξτjιο, -ψτjιο 

-ως, -wra (φως) -

ος, -οτα(γεγονός) 

ιδιόκλιτα σε 

-ον, -οντα(προϊόν) 

-αν, -

αντα(συμβΡάν) 

-εν, -εντα(φωνήεν) 

-ν (δάκρυ) 

ουσιαστικά με δύο 

γένη 

o σκύλος - το 

σκυλί 

ουσιαστικά μόνο 

στον πληθυντικό 

 

 

 

-κλίση, βαθμοί του επιθέτου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ουδετέρων ισοσύλλαβων σε -ος. 

 

 

Χρήση επιρρημάτων και επιρρηματικών εκφράσεων (π.χ. τόσο... όσο 

και...). 

Εμπέδωση της χρήσης όλων των προθέσεων. 

Ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα : (α) σε -τητα (βαρύς > βαρύτητα) 

(β) σε -(σ)ιμο και σε μα (βάφω>βάτ/ίιμο, κονταίνω> κόντεμα) 

Ουσιαστικά σε -εια παράγωγα από επίθετα (α- κριβής> ακρίβεια) 

Ουσιαστικά σε -άς, -τής, -ίστας, -όρος (δηλωτικά ασχολίας ή 

επαγγέλματος) (κομπιουτεράς, καφετής, πιανίστα ς, σερβιτόρος) 

Ουσιαστικά σε -είο (κουρείο, δημαρχείο), σε -τήριο (κομμωτήριο, 

εργαστήριο), σε -άδικο/-ίδικο (πα-πουτσάδικο, σουβλατζίδικο), 

δηλωτικά του τόπου. 

Σύνθετα με τα προαναφερθέντα προθήματα και τα: υπο-, υπερ-, αντι-, 

δυσ-, εν-, προ-. 

Σχηματισμός 

(α) προσδιοριστικών συνθέτων με πρώτο συνθετικό επίθετο ή επίρρημα 

(π.χ. πολυτάλαντος, καλο-περνώ ) και 

(β) πολυλεκτικών συνθέτων (ουράνιο τόξο, φακοί επαφής). 

Εμπέδωση άλλων κατηγοριών συνθέτων. 

H Αιτιατική και η Γενική 

- σε προσδιορισμούς τον χρόνου (τον Γενάρη, στις 3 Μαΐου ταυ 1856) 

- σε προσδιορισμούς του σκοπού και του περιεχομένου (ένα ποτήρι 

κρασιού ή ένα ποτήρι κρασί) 

- σε προσδιορισμούς του μέτρου ή του περιεχομένου (ένα στρέμμα γης, 

δύο κιλά πατάτες). 

 

Σύνδεση συστατικών της πρότασης με συνδέσμους και επιρρήματα (π.χ. 

τόσο...όσο, δεν../όχι μόνο...αλλά και...) 
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τα βαφτίσια, τα 

εγκαίνια 

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 

συγκριτικός 

βαθμός 

μονολεκτικά σε -

τερος, -η, -o, 

λτyότερο + 

επίθετο, 

περισσότερο + 

επίθετο 

β' όρος σύγκρισης: 

η γενική της 

προσωπικής 

αντωνυμίας 

εστίαση του 

συγκριτικού με τις 

λέξεις πολύ, 

ακόμη 

απόλυτος 

υπερθετικός 

μονολεκτικά 

σε -τατος,-η, -ο 

ολο , κατα-, Θεο-

κτλ.  

επανάληψη του 

θετικού 

ανώμαλα 

παραθετικά 

μονολεκτικά 

ελλειπτικά 

παραθετικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμβάθυνση στη χρήση των αναφορικών αντωνυμιών. 

Σχηματισμός και χρήση των οριστικών αντωνυμιών. 
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ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ

ΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙKΑ 

σε -πλός, -πλή, -

πλό 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙKΑ  

σε -πλάσιος, -

πλάσια, -πλάσιο 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

-κτητικές 

συγκριτικός 

βαθμός επιθέτου + 

κτητική αντωνυμία 

-δεικτικές 

τέτοιος, -α, -ο  

τόσος, -η, -ο 

-αναφορικές 

με ρήματα που 

σημαίνουν 

αντίληψη ή ψυχική 

κατάσταση 

με προτάσεις που 

δηλώνουν αιτία ή 

σκοπό 

με τις λέξεις 

τέτοιος, τόσος, 

έτσι κ.ά. 

-αόριστες 

ο εαυτός μου, σου, 

του, της κτλ. 

-αυτοπαθείς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπέδωση των προαναφερθέντων με έμφαση στην Παθητική φωνή και 

στη ρηματική όψη. 

Σχηματισμός και χρήση της Υποτακτικής στην Παθητική φωνή. 

Συντελικοί χρόνοι. 

Εμπέδωση των προαναφερθέντων. 
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2.1. ΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ουδέτερα ρήματα 

αλληλοπαθή 

ρήματα 

ΕΓΚΛΙΣΗ 

υποτακτική 

(ευχαρίστηση, 

ικανοποίηση, 

απορία, το + 

υποτακτική) 

δυνητική 

(υποθετικός λόγος 

του μη 

πραγματικού, 

μελλοντική πράξη 

στο παρελθόν, 

απραγματοποίητο 

ή πιθανό στο 

παρελθόν, παρόν ή 

μέλον) 

Ευχετική 

Ρηματικοί τύποι: 

Μετοχή 

ενεργητικής 

φωνής  

Μετοχή παθητικού 

ενεστώτα (σε -

όμενος, άμενος,  -

ούμενος) 
 
ΧΡΟΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ρήμα: συζυγία, φωνή, διάθεση, χρόνος 

-ρηματικό πρόσωπο, κατηγόρημα  

-είδη των ρημάτων: μεταβατικά, 

αμετάβατα, συνδετικά ρήματα 
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εξακολουθητικοί, 

συνοπτικοί, συντε-

λεσμένοι 

ενεργητικής και 

παθητικής φωνής 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ιστορικός 

ενεστώτας 

 

2.2. 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΞΗΣΗ 

εσωτερική 
ΠΡΟΣΩΠΟ 

ιδιαίτερες χρήσεις 

(γ' ενικό ως 

ένδειξη ευγένειας, 

α' πληθυντικό αντί 

για προστακτική 

σε συνταγές και 

αντί για (i' ενικό 

για επίπληξη ή για 

ένδειξη 

αλληλεγγύης) 
ΑΡΝΗΣΗ 

Μη(ν) + μετοχή 

ενεργ. φωνής 

Ο μαθητής χρησιμοποιεί τους ρηματικούς 

χρόνους με κατάλληλο τρόπο, ανάλογα 

με το χρόνο (παρελθοντικό, παροντικό, 

μελλοντικό) στον οποίο αναφέρεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπέδωση και εμβάθυνση στη σύνδεση διαφόρων ειδών προτάσεων. 

Συμπληρωματικές προτάσεις (είδη και υποδιαιρέσεις). 

Σύνδεση προτάσεων με το μήπως και με το που ως μη αναφορικό 

σύνδεσμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση και χρήση των μορίων να, ας, μη. 
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ούτε+ ρήμα χωρίς 

άρνηση 

3. ΑΚΛΙΤΑ 
ΜΕΡΗ ΤΟΥ 
ΛΟΓΟΥ  

3.1. 
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΗ 
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤ
ΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩ
Νσυγκριτικός,, 
υπερθετικός 

μονολεκτικά 

ανώμαλα 

παραθετικά, 

δεύτερος όρος 

σύγκρισης, παρά+ 

να + ρήμα 

απόλυτος 

υπερθετικός  

μονολεκτικά σε  -

ιατα,  

με επανάληψη, 

ολο-, παν-, κατα , 

θεο-, τρισ-, πεντ 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟ

Ι ΠΡΟΣΔΙΟ-
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ΡΙΣΜΟΙ 

4.1. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

μονοσύλλαβες, 

δισύλλαβες, 

μαθηματικές, 

απαρχαιωμένες 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

προς, εις, εκτός, 

κατά, σύν, επί, 

δια 

πλην, μείον, 

εκ/εξ εν, προ, 

υπέρ, υπό, περί 

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

 -αντιθετικοί 

παρά, ωστόσο, 

αν και, μόνο 

-

συμπερασματικοί 

άρα, ώστε, 

επομένως, πού 

-αιτιολογικοί 

διότι αφού 

-χρονικοί 

σαν, αφού, 

αφότου, άμα, 

προτού,  ώσπου, 

όποτε 

6. ΜΟΡΙΑ 
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 ας (προτροπή, 

αδιαφορία, ευχή) 

άραγε 

(ερωτηματηματικ

ό) 

για 

(προτρεπτικό) 

μα (όρκος) 

7. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

απόλυτα: 

1.000.000 — 

1.000.000.000 

τακτικά: 100ός 

— 1.000ός 

(κλιτά) 

8. 

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤ

Α ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤ

ΙΚΕΣ 

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

9.ΣΧΗΜΑΤΙΣΜ

ΟΣ ΛΕΞΕΩΝ  

Παραγωγή  

παράγωγα 

ουσιαστικά  

-υποκοριστικά 

θηλυκά 

σε -ούδα 

ουδέτερα σε -

ούδι 
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σε -ουδάκι 

 -μεγεθυντικά 

αρσενικά σε -

αρος 

θηλυκά σε -αρα 

παράγωγα 

επίθετα από 

επίθετα 

καλός – 

καλούτσικος 

9.1. ΣΥΝΘΕΣΗ 

άρθρο + 

ουσιαστικό → 

ουσιαστικό 

(παιδί θαύμα) 

 

 

 

 

 

 

 

βλ. Γ και Δ' τάξεις  

βλ. Γ και Δ' τάξεις  

 

βλ. Ε' και Στ' τάξεις 

 

-Ο μαθητής: 

παρατηρεί σε κατάλληλα κείμενα  


