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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει, να παρουσιάσει και να συγκρίνει τα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ)  που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 

εξωτερικό παρουσιάζοντας παράλληλα και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας όπως 

προτείνεται στο ελληνικό σχολείο. Συγκεκριμένα, αντικείμενα μελέτης της εργασίας 

αποτελούν τα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) που συντάχτηκαν για την διδασκαλία της 

ελληνικής ως 2
ης

/ ξένης γλώσσας από το έργο Παιδεία Ομογενών. Η μελέτη θα επικεντρωθεί 

στην παρουσίαση και σύγκριση τριών αναλυτικών προγραμμάτων που αφορούν την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών της Παιδείας Ομογενών 

για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, το πρόγραμμα σπουδών της Παιδείας 

Ομογενών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών  της ελληνικής γλώσσας που ακολουθείται στο σημερινό ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα.  

 H ενασχόληση μας με την παρούσα εργασία έχει ένα διττό στόχο. Από τη μία είναι η 

σφαιρική περιγραφή- ανάλυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και η 

περιγραφή του πλαισίου μέσα στο οποίο εξειδικεύονται και υλοποιούνται  οι επιμέρους στόχοι 

του έργου της Παιδείας Ομογενών, και από την άλλη να χρησιμεύσει ως επιμορφωτικό υλικό 

για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε ελληνόφωνους αλλά και 

αλλόφωνους μαθητές στο εξωτερικό.  

 Τα Προγράμματα Σπουδών που αναφέρθηκαν θα προσεγγιστούν κριτικά ώστε να 

εντοπιστούν τα κοινά σημεία που εμφανίζουν αλλά και τα διαφορετικά στοιχεία που 

διαμορφώνουν τη δομή τους. Επίσης, μέσα από αυτήν την κριτική προσέγγιση καλείται να 

διαπιστωθεί η σημαντικότητα ύπαρξης αυτών των προγραμμάτων σπουδών καθώς και ο 

βοηθητικός τους ρόλος τόσο για τη διδασκαλία της γλώσσας από τους εκπαιδευτικούς όσο και 

για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους εκπαιδευόμενους. 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

 

 The aim of this project is to research, present and compare the Curricula Studies 

which concern the greek-speaking education abroad presenting at the same time the greek 

language teaching as it is recommended in the  Greek school. 

 Specifically, the Curricula Studies which were compiled for the greek language 

teaching as a 2
nd

/foreign language by he Homogenous Education project form the studying 

objects of the project. The study will be focused on the presentation and comparison of three 

curricula which concern the primary education and includes the Curriculum Studies of the 

Homogenous Education for the greek language teaching as a second language, the Curriculum 

Studies of the Homogenous Education for the greek language teaching as a foreign language 

and the Curriculum Studies of the greek language which is followed in the contemporary Greek 

Education System. 

 This project has got a double objective. On one hand the globular description- 

analysis of the greek- speaking education abroad and the description of the framework in which 

the partial objectives of the Homogenous Education project are specialized and materialized 

and on the other hand to be useful as educational material for the teachers who teach the greek 

language to greek- speaking as well as to foreign students abroad. 

 The Curricula Studies which were mentioned will be approached critically so as the 

common points they present as well as the different elements which form their structure will be 

located. Besides, through this critical approach the importance of the existence of this curricula 

studies as well as their auxiliary role for the language teaching by the teachers and for the 

Greek language learning by the students is asked to be ascertained. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Αφορμή για την επιλογή του θέματος «Μια κριτική προσέγγιση των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων για την Ελληνική ως 2
η
/Ξένη Γλώσσα» αποτελεί το έργο της Παιδείας 

Ομογενών το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), και υλοποιήθηκε 

σε τέσσερις φάσεις, κατά το χρονικό διάστημα 1997-2008, από το «Εργαστήριο 

Μεταναστευτικών και Διαπολιτισμικών Μελετών» (ΕΔΙΑΜΜΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. Το έργο στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της 

ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο εξωτερικό - και ειδικότερα στην ελληνική 

διασπορά-μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε ομοεθνείς μαθητές, αλλά και σε αλλοεθνείς που μαθαίνουν 

την Ελληνική και γίνονται κοινωνοί του ελληνικού πολιτισμού, και με απώτερο στόχο την 

ανάπτυξη μιας κοινωνικο-πολιτισμικής ταυτότητας που θα συνάδει με τις συνθήκες 

κοινωνικοποίησης των μαθητών. 

 Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται: 

α) η ανάπτυξη Προγραμμάτων σπουδών εκπαιδευτικού υλικού, 

β) η επιμόρφωση των αποσπώμενων και των ομογενών εκπαιδευτικών, 

γ) η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές και 

δ) η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και βάσεων δεδομένων μέσα από το διαδίκτυο το οποίο 

ασχολήθηκε συνολικά με πολλές δράσεις  

 Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των Προγραμμάτων 

Σπουδών που υλοποιήθηκαν για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης κι ως ξένης 

γλώσσας. Η εργασία θα έχει ως αντικείμενο έρευνας τα προαναφερόμενα ΠΣ που 

καταρτίστηκαν κι αφορούν τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 Για την ορθή διερεύνηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων της ελληνικής ως 2
ης

 κι ως 

ξένης κρίνεται απαραίτητη η μελέτη του ΑΠΣ της ελληνικής ως πρώτης που ακολουθείται στα 

δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Έτσι, μέσα από την παρουσίαση των τριών Αναλυτικών 

Προγραμμάτων θα οδηγηθούμε στη σύγκριση τους διαπιστώνοντας τα σημεία που συγκλίνουν 
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ή αποκλίνουν ως προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής ανάλογα την ομάδα- στόχο των 

μαθητών που απευθύνονται.  

 Στο σημείο αυτό θα προχωρήσουμε σε μία απαραίτητη διευκρίνιση καθώς ως γενικό 

τίτλο της εργασίας θέσαμε τον όρο αναλυτικά προγράμματα. Στην πορεία όμως της έρευνας 

μας διαπιστώσαμε άλλες ονομασίες στα προγράμματα που χρησιμοποιήσαμε τα οποία και θα 

διατηρήσουμε όπως δόθηκαν από τους συντάκτες τους. Ο γενικός μας όρος Αναλυτικά 

Προγράμματα για την Ελληνική Γλώσσα στηρίχτηκε σε όλα εκείνα τα δομικά στοιχεία του ΑΠ 

εμπεριέχοντας τους όρους curriculum, syllabus και της διαθεματικότητας που χαρακτηρίζουν 

όλα τα σύγχρονα προγράμματα που υπάρχουν για τη διδασκαλία της γλώσσας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εργασία ακολουθεί την παρακάτω δομή: 

 Χωρίζεται σε πρώτο και δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τρία 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο ορίζεται το ερευνητικό αντικείμενο αυτής της εργασίας. 

Γίνεται αναφορά στο σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει 

η εργασία και η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελείται από το 

θεωρητικό πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων ορίζοντας απαραίτητα στοιχεία που 

αφορούν γενικά τα αναλυτικά προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών. Το τρίτο κεφάλαιο 

διαπραγματεύεται τη  διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διγλωσσία κάνοντας αναφορά σε όλα 

εκείνα τα στοιχεία που σχετίζονται με το θέμα μας και αποτελούν απαραίτητους κρίκους 

σύνδεσης. 

 Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το τέταρτο κεφάλαιο  

αναφέρεται σε στοιχεία που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του έργου της Παιδείας 

Ομογενών παρουσιάζοντας όλα τα γενικά, αλλά παράλληλα και πολύ σημαντικά στοιχεία, που 

σχετίζονται με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. Στο πέμπτο κι έκτο κεφάλαιο 

γίνεται η παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών που γράφτηκαν για τη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας κι ως ξένης γλώσσας αντίστοιχα από τους υπεύθυνους τους 

έργου της Παιδείας Ομογενών. Ακολουθεί το έβδομο κεφάλαιο με την παρουσίαση του 

αναλυτικού προγράμματος για την ελληνική γλώσσα που ακολουθείται στα σχολεία της 

Ελλάδας. Τέλος,  κλείνουμε με το όγδοο κεφάλαιο στο οποίο γίνεται μια κριτική προσέγγιση 

των προγραμμάτων σπουδών που παρουσιάσαμε. Αποτελείται από  την ανάλυση και την 

ερμηνεία των στοιχείων που συλλέξαμε και γίνεται η καταγραφή των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν από την ανάλυση του περιεχομένου τους. 

 Η εργασία πλαισιώνεται από τη βιβλιογραφία, τον πίνακα με τις αναφερόμενες 

συντομογραφίες και εμπλουτίζεται με τα παραρτήματα στα οποία γίνεται αναλυτική 

παρουσίαση των Προγραμμάτων σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης κι ως 

ξένης γλώσσας και του ΔΕΕΠΠΣ για τη διδασκαλία της ελληνικής ως πρώτης γλώσσας.   
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Α’ ΜΕΡΟΣ 

 

1
ο
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

1.1. Ορισμός προβλήματος 

 

 Από την έρευνα την οποία κάναμε διαπιστώσαμε ότι οι  ερευνητικές εργασίες, σχετικά 

με  τη  σύγκριση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) είναι λίγες κι αναφέρονται 

κυρίως στη σύγκριση μεταξύ των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) της Ελληνομάθειας του 

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) και των Αναλυτικών Προγραμμάτων  Σπουδών (ΑΠΣ) 

της ελληνικής γλώσσας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, κατά την έρευνα 

εντοπίστηκε μία ανάλογη εργασία στην οποία μελετήθηκε το ΠΣ της Παιδείας Ομογενών για 

τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας αλλά και πάλι συγκρίθηκε με το ΠΣ του 

ΚΕΓ. Από τη σχετική μελέτη δεν βρέθηκε άλλη αναφορά κι έρευνα που να εστιάζει στην 

παρουσίαση και σύγκριση των ΠΣ που συντάχτηκαν από το έργο της Παιδείας Ομογενών κι 

αναφέρονται στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη και ως ξένης γλώσσας. 

 Με όλα τα παραπάνω γίνεται  λοιπόν κατανοητή η αναγκαιότητα μελέτης κι έρευνας 

των ΠΣ που συντάχτηκαν από τους υπεύθυνους του έργου της Παιδείας Ομογενών και 

αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης κι ως ξένης γλώσσας καθώς και η 

αντιπαραβολή τους μεταξύ τους αλλά και με το ΠΣ που ακολουθείται από τα σχολεία στην 

Ελλάδα που διδάσκουν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα.  

 Ο στόχος της ενασχόλησης μας με τη συγκεκριμένη έρευνα είναι διπλός. Από τη μία 

μεριά αποτελεί μία σημαντική μελέτη για το σύγχρονο εκπαιδευτικό ώστε να κατανοήσει και 

να ξεχωρίσει την αναγκαιότητα ύπαρξης διαφορετικών αναλυτικών προγραμμάτων για τη 

διδασκαλίας της γλώσσας ανάλογα με την ομάδα μαθητών που απευθύνεται. Αρκετοί 

εκπαιδευτικοί ακολουθούν διδασκαλίες ελληνικής γλώσσας με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα 

της ελληνικής του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο έχουν καταρτιστεί κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους. Κάτι τέτοιο πρέπει όμως να αποφευχθεί και να ακολουθούνται τα 

ΑΠ που έχουν σχεδιαστεί για κάθε ομάδα μαθητών διαχωρίζοντας τους σε αυτούς που 
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διδάσκονται την ελληνική ως πρώτη, ως δεύτερη κι ως ξένη γλώσσα. Η εργασία αυτή θα 

συμβάλλει στην αναγκαιότητα αλλά και τη χρησιμότητα αυτού του διαχωρισμού και της 

επιλογής χρήσης του κατάλληλου ΠΣ για τη διευκόλυνση του έργου του εκπαιδευτικού αλλά 

και την ορθότητα της διδασκαλίας του μαθητή. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί έχουν στα χέρια τους 

ένα εργαλείο που τους παρέχει μία σαφή εικόνα σχετικά με την επιτυχή αξιολόγηση και τον 

προσδιορισμό γνώσεων  των μαθητών τους εντάσσοντας τους στο σωστό γνωστικό επίπεδο 

προκειμένου να οργανώσουν το κατάλληλο μάθημα ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές τους 

στο μέγιστο για την προετοιμασία και την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις της 

ελληνομάθεια τους. 

 Από την άλλη μεριά, η συγκεκριμένη έρευνα θα συνδράμει στην προσπάθεια των 

διδασκόντων και διδασκομένων στα σχολεία της ομογένειας όπου διδάσκεται η ελληνική ως 

δεύτερη αλλά και στα διάφορα  εργαστήρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως ξένης και  

ενδιαφέρονται για τον κοινό βηματισμό των ΑΠΣ, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εξετάσεις 

πιστοποίησης ελληνομάθειας για να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Δίνεται η δυνατότητα 

στο μαθητή να γνωρίζει τι είναι αυτό που πρέπει να μάθει και να γνωρίζει όταν διδάσκεται την 

ελληνική γλώσσα είτε ως δεύτερη είτε ως ξένη και που διαφοροποιείται με τη διδασκαλία των 

μαθητών που έχουν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα. Ο μαθητής αποκτά μία εικόνα σχετικά με 

το γλωσσικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται στην περίπτωση που είτε θελήσει να φοιτήσει στο 

ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε να πάρει μέρος στις εξετάσεις 

πιστοποίησης της ελληνομάθειας του γνωρίζοντας τις απαιτήσεις της απαραίτητης 

προετοιμασίας του που θα τον οδηγήσει στη επιτυχία του στόχου του. 

 

1.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει αυτή η εργασία αφορούν τους τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας της ελληνικής ως πρώτη, ως δεύτερης κι ως ξένης γλώσσας 

ακολουθώντας το Πρόγραμμα Σπουδών που έχει γραφτεί για την αντίστοιχη περίπτωση. 

Επίσης, εκτός από τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας ερευνάται κι ο σημαντικός ρόλος των 

ομάδων των μαθητών που στοχεύει η κάθε διδασκαλία. Άρα ένα ερευνητικό ερώτημα που 

καλείται να απαντήσει η δεδομένη εργασία είναι η σημαντικότητα της συγγραφής των ΠΣ της 
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παιδείας ομογενών και η ανάγκη διαχωρισμού των ΠΣ σε διδασκαλίας της ελληνικής ως 

δεύτερης κι ως ξένης γλώσσας. 

 Μέσα από την παρουσίαση του κάθε ΠΣ εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές 

στη σύνταξη τους και πού οφείλονται οι τυχόν διαφοροποιήσεις στους.  Με τη μελέτη τους 

καλείται να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα του εντοπισμού της σύγκλισης κι απόκλισης 

των παραπάνω ΠΣ και για ποιους  λόγους υφίστανται αυτές οι διαφοροποιήσεις. 

  

1.3. Μεθοδολογία έρευνας 

 

 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρακάτω εργασία είναι η   βιβλιογραφική  

διερεύνηση. Μελετήθηκαν τα ΠΣ του έργου της Παιδείας Ομογενών που αφορούν τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης κι ως ξένης καθώς επίσης και το ΑΠ που 

αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρική.  

 Μετά τη μελέτη τους πραγματοποιήθηκε μία διαδικασία εντοπισμού τόσο των κοινών 

όσο των και διαφορετικών τους στοιχείων.  Στη συνέχεια αντλήσαμε πληροφορίες,  από την 

επισκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, προκειμένου να ερευνήσουμε- 

προσεγγίσουμε το αντικείμενο μας. Πηγές της ερευνάς μας ήταν διάφορα άρθρα που 

δημοσιεύτηκαν από τους υπεύθυνους υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου της Παιδείας 

Ομογενών, πρακτικά συνεδρίων, αναφορές και εκθέσεις,  διατριβές και  διαδικτυακοί τόποι. 

 Αντιπαραβολή των στοιχείων μας με άλλες έρευνες δεν ήταν δυνατή καθώς δεν 

εντοπίστηκε παρόμοια έρευνα που να εστιάζει το ενδιαφέρον της στη μελέτη των 

συγκεκριμένων ΠΣ. Ωστόσο, μελετήθηκαν παρόμοιες εργασίες που ως αντικείμενα μελέτης 

είχαν ΑΠ γραμμένα από άλλους φορείς και αξιοποιήθηκαν όσο και όπου ήταν δυνατόν. Τα 

πορίσματά μας, αναφέρονται ως αποτελέσματα της σύγκρισης και των τριών Αναλυτικών 

Προγραμμάτων. 
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2
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 Γενικά στοιχεία Αναλυτικών προγραμμάτων 

 

 H θεμελιώδης και ουσιαστική διάσταση των Αναλυτικών Προγραμμάτων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, έχει καταστήσει τα αναλυτικά προγράμματα πρωταρχικό ζήτημα 

μελέτης και ενδιαφέροντος στις διάφορες χώρες. Το αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων στις 

διάφορες χώρες βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο των συντακτών του, 

αλλά και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, των μαθητών και των γονέων τους και 

άλλων ενδιαφερόμενων, γιατί αποτελεί μια θεμελιώδη διάσταση της όλης διαδικασίας της 

εκπαίδευσης. Στο σημερινό σχολείο τα αναλυτικά προγράμματα στο σύνολό τους και τα 

διδακτικά εγχειρίδια μέσα από τα οποία αυτά υλοποιούνται αποτελούν το σύνολο των 

μορφωτικών αγαθών τα οποία εκφράζουν τους σκοπούς της Αγωγής όπως καθορίζονται από 

την επίσημη πολιτεία και με βάση τα οποία αυτό επιδιώκει την επίτευξή τους. Με άλλα λόγια 

Αναλυτικά Προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια εμπεριέχουν το σύνολο της σχολικής 

μόρφωσης και αποτελούν τον καθρέφτη του επιπέδου της παιδείας και του πολιτισμού ενός 

λαού. Επιπλέον βασικός στόχος κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μέχρι σήμερα ήταν η 

αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων. Τα Αναλυτικά Προγράμματα λοιπόν αποτελούν 

σήμερα και στη χώρα μας τον πυρήνα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

 

2.2 Ορισμός Αναλυτικού Προγράμματος 

 

 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς αλλά κι όλους όσους 

εμπλέκονται στην εκπαίδευση ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν στην καθημερινή πράξη, 

ένα μπούσουλα που τους λέει τι πρέπει να κάνουν και πότε. Χρησιμεύει ως οδηγός 

προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν όλα εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες 

πρέπει να προβούν για μια επιτυχημένη διδασκαλία στο σωστό χρόνο, με το σωστό τρόπο 

στους σωστούς μαθητές. Το ΑΠ μπορεί να παρομοιαστεί με μία πυξίδα που κατευθύνει τους 

εκπαιδευτικούς στα σωστά μονοπάτια διδασκαλίας δίχως να τους στερεί τα περιθώρια 

ευελιξίας που πρέπει να δίνονται κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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  Ένας ορισμός του Αναλυτικού Προγράμματος οποιασδήποτε μορφής είναι ο εξής: 

είναι το αποτέλεσμα και το προϊόν διαδικασιών σχεδιασμού και σύνταξης ενός γενικού 

πλαισίου μακροπρόθεσμης οργάνωσης της διδασκαλίας που γίνεται σε διάφορα επίπεδα και με 

διαφορετικό κατά περίπτωση βαθμό εγκυρότητας και νομιμότητας (οι σκοποί και οι στόχοι 

είναι επαρκώς αιτιολογημένοι και προκύπτουν από τις ανάγκες της κοινωνίας ή τις ανάγκες 

των μαθητών) (Βρεττός, Καψάλης, 1994: 15). Στην έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος 

ανοίγονται όλες οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες, οι οποίες εκβάλλουν στον 

μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της διδασκαλίας. Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία θα 

διαπιστώσει κανείς πως υπάρχουν ασάφειες στους ορισμούς που δίνουν οι ειδικοί. Ωστόσο 

παρά τις ασάφειες ο όρος Αναλυτικό Πρόγραμμα υποδηλώνει εκπαιδευτικές εμπειρίες για 

κάποιο παιδαγωγικό σκοπό ( Χατζηγεωργίου, 2004:103). Ο πιο περιεκτικός  ορισμός   κατά 

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». 

 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 δεσμεύει όλους 

τους εκπαιδευτικούς γιατί είναι νόμος του κράτους ή υπουργική απόφαση. 

2) Με οδηγίες ή υποδείξεις από ομάδες ειδικών, οι οποίες 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 έρθει 

σε αντίθεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. 
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4) Σε όλα τα Αναλυτικά Προγράμματα, ιδίως στα σύγχρονα, υπάρχει σχέση 

αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους σκοπούς, στα περιεχόμενα και στις μεθόδους 

διδασκαλίας. 

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 (Βρεττός, Καψάλης,1994:14). 

 

2.3. Ιστορική εξέλιξη του Αναλυτικού Προγράµµατος 

 

 Με το Αναλυτικό Πρόγραµµα ορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο επιλέγεται και 

οργανώνεται η σχολική γνώση εκφράζοντας την επίσηµη εκπαιδευτική φιλοσοφία της 

κοινωνίας (Καψάλης, 1995: 74, Ρέππας, 2007:17). Ο όρος αναφέρεται στο διάγραµµα των 

µαθηµάτων που περιλαµβάνει τους γενικούς σκοπούς κάθε µαθήµατος, τη διδακτέα ύλη µε τη 

χρονική διάρκειά της, καθώς και διάφορες άλλες δραστηριότητες για τους µαθητές (Φλουρής, 

1983: 9).  

 Οι απαρχές της µελέτης και του προβληµατισµού σχετικά µε το αναλυτικό 

πρόγραµµα ξεκινούν στην ελληνική και λατινική αρχαιότητα. Τα πρώτα δείγµατα ύπαρξης 

αναλυτικών προγραµµάτων συναντώνται σε έργα φιλοσόφων και συγγραφέων, όπως του 

Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Τερέντιου αλλά και µεταγενέστερων, όπως του Θωµά του 

Ακυινάτη, µε αποκορύφωµα την Ερβατιανή Σχολή. Ακολούθησαν δεκαετίες συνεχούς 

προσπάθειας για τη βελτίωση και την πρόοδο των αναλυτικών προγραµµάτων σε χώρες της 

Ευρώπης και στις Η.Π.Α, ενώ στη χώρα µας συστηµατικός προβληµατισµός για τα Αναλυτικά 

Προγράµµατα ξεκινά ουσιαστικά το 1960 (∆ενδρινού & Ξωχέλλης, 1999: 80 - 81) και 

συνεχίζει να απασχολεί εκπαιδευτικούς, γονείς, µαθητές και τους υπευθύνους για την ελληνική 

εκπαιδευτική πολιτική µέχρι και σήµερα. 

  Το Αναλυτικό Πρόγραµµα, ως αποτέλεσµα και προϊόν διαδικασιών σχεδιασµού και 

σύνταξης ενός γενικού πλαισίου µακροπρόθεσµης οργάνωσης της διδασκαλίας (Βρεττός & 

Καψάλης, 1997:25), έχει περάσει από διάφορα στάδια µέχρι να πάρει τη µορφή που έχει 

σήµερα. Συνοπτικά αναφέρεται ότι στην πορεία της εξέλιξής του επηρεάζεται από τη µορφή 
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του curriculum, το οποίο αποτελεί «ένα παιδαγωγικό µέσο σχεδιασµού, µε τη βοήθεια του 

οποίου περιγράφεται εκ των προτέρων µια µελλοντική διδασκαλία» (Westphalen, 1982: 83-

84).  

 Από τη συνάντηση του «απλού» Αναλυτικού Προγράµµατος µε το curriculum, 

προήλθε το Αναλυτικό Πρόγραµµα «νέου τύπου» το οποίο σε αντίθεση µε το παραδοσιακού 

τύπου δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα για τον εκπαιδευτικό ως προς τη διδασκαλία του 

µαθήµατος. (Βρεττός & Καψάλης, 1997: 27).  

 Ο όρος curriculum άρχισε να γίνεται γνωστός στη χώρα µας από τα µέσα της 

δεκαετίας του ’70 και συνέχισε να αποτελεί αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης ιδιαίτερα από 

τη δεκαετία του ’80 και εξής. Η βιβλιογραφία προσεγγίζει κριτικά το curriculum λαµβάνοντας 

υπόψη ότι δηµιουργήθηκαν ενστάσεις και προβλήµατα σχετικά µε τη «θεωρητική αφετηρία» 

του καθώς επίσης και την νοµιµότητα και εγκυρότητα των διδακτικών στόχων του (Βρεττός, 

1985: 115-134) αλλά και το περιθώριο ελευθερίας που αφήνει στον διδάσκοντα κατά τη 

διδασκαλία. Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε σχετικά µε τους διδακτικούς στόχους του 

Αναλυτικού Προγράµµατος νέου τύπου έδωσε τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

συνειδητοποιήσει την αξία της συγκεκριµενοποίησης των στόχων της διδασκαλίας κατά το 

σχεδιασµό και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της. Η διαπίστωση αυτή φάνηκε ιδιαίτερα 

χρήσιµη στην Ελλάδα όπου τα παραδοσιακά προγράµµατα περιορίζονταν στη διατύπωση των 

γενικών σκοπών της διδασκαλίας (Ξωχέλλης, 1989: 165-171). 

  

 

2.4  Παραδοσιακά και Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα 

 

 Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει πολλούς και διάφορους ορισμούς του αναλυτικού 

προγράμματος, είτε με την παραδοσιακή έννοια του όρου είτε με τη σύγχρονη. Στην παρούσα 

εργασία θα ασχοληθούμε με τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα αλλά κρίνεται σκόπιμο για 

την βαθύτερη κατανόηση τους να αντιπαραθέσουμε τα βασικότερα στοιχεία του  άξονα τους 

με αυτά των παραδοσιακών Α.Π. 
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2.4.1. Παραδοσιακά Αναλυτικά Προγράμματα 

 

  Τα Παραδοσιακά Αναλυτικά Προγράμματα είναι επικεντρωμένα στη διδακτέα ύλη των 

μαθημάτων και αναφέρονται στους γενικούς σκοπούς και στόχους του κάθε μαθήματος. 

Εφαρμόζονται σε ορισμένα σχολεία, όπου τα μαθήματα είναι αυτόνομα κα ανεξάρτητα μεταξύ 

τους. Η παραδοσιακή οργάνωση των αναλυτικών προγραμμάτων σε ανεξάρτητα μεταξύ τους 

διδακτικά αντικείμενα  είναι γνωσιο-κεντρική, εκφράζει τις πρακτικές της επιστημονικής 

κοινότητας και όχι τα βιώματα, τις αντιλήψεις και τις ανάγκες των παιδιών (Ματσαγγούρας 

2002 :23).  

 

2.4.2. Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα 

  Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα είναι τα προγράμματα που δεν εγκαταλείπεται ο 

όρος  και η ουσία του αναλυτικού προγράμματος σε σχέση με τη διδακτέα ύλη, 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 ξεχωρίζει από ένα 

παραδοσιακό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που πρωτίστως αναφέρεται στα μορφωτικά 

αγαθά. Με τον όρο Σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραμμα  εννοούμε το curriculum το οποίο 

περιλαμβάνει τα τέσσερα δομικά στοιχεία: 

 Στόχους 

 Περιεχόμενα 

 Τρόπους Διδασκαλίας  

 Τρόπους 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. Στα 
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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 2002:49). 

 

 

2.5  Δομικά στοιχεία Αναλυτικών προγραμμάτων 

 

 Σύμφωνα με τον R.Tyler (1949) στο (Χατζηγεωργίου, 2004:100)  ο οποίος θεωρείται 

πατέρας των Αναλυτικών Προγραμμάτων έθεσε τέσσερα βασικά ερωτήματα τα οποία στην 

ουσία εμπεριέχουν και τα δομικά στοιχεία ενός Αναλυτικού Προγράμματος  

 

 Ποιους σκοπούς πρέπει να επιδιώκουν να πετύχουν τα σχολεία; 

Οι σαφείς και συγκεκριμένοι στόχοι είναι αφετηρία των curriculum.  

 

 Ποιες εκπαιδευτικές εμπειρίες μπορεί να δοθούν ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί;  

Τα περιεχόμενα επιλέγονται με κριτήρια την καταλληλότητά τους για την επίτευξη των 

συγκεκριμένων στόχων.  

 

 Πώς μπορούν να οργανωθούν αποτελεσματικά αυτές οι εμπειρίες;  

Για την επίτευξη των στόχων το curriculum περιέχει επίσης μεθοδολογικές προτάσεις και μέσα 

διδασκαλίας. Οι υποδείξεις αυτές αν και δοκιμασμένες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, 

μπορούν να προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες διδασκαλίας της τάξης. 

 

 Πώς μπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία των σκοπών που τέθηκαν;  

Περιέχει επίσης το curriculum εναλλακτικές προτάσεις και δυνατότητες ελέγχου του βαθμού 

επίτευξης των στόχων, καθώς ο έλεγχος αυτός αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας 
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επανατροφοδότησης και βελτίωσης του, μια και το curriculum αναμορφώνεται και βελτιώνεται 

συνεχώς μέσα από την εφαρμογή του στη σχολική αίθουσα.  

 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 (Βρεττός, Καψάλης,1994:29).  

 

 

 

2.5.1. Δοµή των νέων αναλυτικών προγραµµάτων  

 

 Ο Westphalen (1982:85) παρουσιάζει τα δοµικά στοιχεία του Αναλυτικού 

Προγράµµατος µε µορφή Curriculum ως εξής:  

 

Στόχοι µάθησης Περιεχόµενα 

µάθησης 

Μεθόδευση της 

διδασκαλίας 

Έλεγχος επιτυχίας 

των στόχων 

α. γενικοί σκοποί  

β. γενικοί στόχοι 

Ύλη διδασκαλίας, 

Θέµατα δ/λίας, 

αναγνώσµατα, 

ασκήσεις, κ.λ.π. 

α. µορφή διδασκαλίας 

 β. µέθοδος διδ/λίας 

 γ. µέσα διδ/λίας  

δ. χρονοδιάγραµµα 

διδ/λίας 

α. µε προφορικό 

τρόπο  

β. µε γραπτό τρόπο 

γ. µε εφαρµογή 

στην πράξη 

 

 Η δοµή των νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων (curricula) χωρίζεται σε τέσσερις 

στήλες και περιλαµβάνει τους στόχους, το περιεχόµενο, τις µεθοδολογικές υποδείξεις και 

τέλος τα µέσα επίτευξης των στόχων και τον έλεγχό τους.  

 Πιο αναλυτικά, η στήλη στην οποία περιλαµβάνονται οι στόχοι διδασκαλίας και 

µάθησης είναι συγκεκριµένοι και σαφώς καθορισµένοι. Πρόκειται για σκοπούς και στόχους 

που είναι επαρκώς αιτιολογηµένοι και προκύπτουν από τις απαιτήσεις της κοινωνίας ή από τις 
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ανάγκες των µαθητών. Η δεύτερη στήλη είναι η στήλη των -15- περιεχοµένων. Σε αυτή 

παρατίθεται η ύλη διδασκαλίας, τα θέµατα διδασκαλίας κ.α.. Προκειµένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι επιλέγονται τα κατάλληλα περιεχόµενα, ωστόσο δεν επιλέγονται απόλυτα ως 

«µορφωτικά αγαθά» µε µια υποτιθέµενη µορφωτική αξία, αλλά µε βάση την καταλληλότητά 

τους για την επίτευξη των στόχων του κάθε µαθήµατος.   

 Στη συνέχεια, στην τρίτη στήλη βρίσκονται οι µεθοδολογικές υποδείξεις. Περιέχονται 

δηλαδή εναλλακτικές µεθοδολογικές προτάσεις και µέσα διδασκαλίας, τα οποία βρίσκονται 

στη διάθεση του εκπαιδευτικού χωρίς όµως να έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα. Τέλος, στην 

τέταρτη στήλη περιέχονται εναλλακτικές προτάσεις και δυνατότητες ελέγχου της επίτευξης 

των στόχων απαραίτητες για τη βελτίωση και ανατροφοδότηση του Αναλυτικού 

Προγράµµατος (Βρεττός & Καψάλης,1997: 25-27). Επίσης, δίνονται συνήθως προτάσεις για 

την βαθµολογική αποτίµηση του µαθήµατος. Ο έλεγχος γίνεται µε προφορικό, γραπτό τρόπο 

και µε την εφαρµογή του στην τάξη. Είναι ανάγκη η παραπάνω διάταξη να προσαρµόζεται 

στην καθιερωµένη διδακτική πράξη και επιβάλλεται να υπάρχει συνοχή ανάµεσα στα τέσσερα 

αυτά δοµικά στοιχεία, καθώς η διάσπασή της είναι δυνατό να ελλοχεύει κινδύνους στην 

επίτευξη των διδακτικών στόχων (Westphalen, 1982: 86). 

 

2.6. Μοντέλα Αναλυτικών Προγραμμάτων 

 Τα προτεινόμενα μοντέλα Α.Π. τα οποία δίνουν έμφαση σε μια από τις διαστάσεις του 

Tyler αναφέρονται κι αναλύονται στη συνέχεια. 

 

2.6.1. 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. (Βρεττός, Καψάλης, 1994:31) 
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2.6.2. Το μοντέλο των περιεχομένων 

 Το μοντέλο αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στα παραδοσιακά Αναλυτικά Προγράμματα 

και δίνει έμφαση στα περιεχόμενα της διδασκαλίας κυρίως εφαρμόζεται στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το μοντέλο δίνει βάση σε 

εσωτερικές αξίες που περιέχουν τα μαθήματα και λιγότερη βάση στη χρησιμότητα των 

γνώσεων που παρέχουν. 

 

2.6.3. Το μοντέλο της διαδικασίας 

 Στο μοντέλο αυτό εισάγονται οι μαθητές σε διάφορους τρόπους σκέψης, θεωρείται ότι 

είναι σημαντικότερο να εισάγεται ο  επιστημονικός τρόπος σκέψης παρά να μαθαίνουν οι 

μαθητές συγκεκριμένα πράγματα. Η βασική διαδικασία της εκπαίδευσης και η αποστολή του 

σχολείου είναι να μάθει ο μαθητής στρατηγικές μάθησης και λύσεις προβλημάτων ώστε ο 

μαθητής να είναι σε θέση να επεξεργάζεται και παραπέρα δεδομένα. Το μοντέλο αυτό δίνει 

έμφαση στις μεθόδους μάθησης. Η εκπαίδευση πρέπει να προσφέρει στο μαθητή να αναπτύξει 

συγκεκριμένες νοητικές και γνωστικές ικανότητες και όχι να αποθηκεύει γνώσεις.  

 

2.6.4. 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 
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είναι μακροπρόθεσμοι για το λόγο αυτό συνειδητά οι προβλέψεις περιορίζονται στο εγγύς 

μέλλον.  

 

2.7. Οι τύποι των Αναλυτικών προγραµµάτων  

 

 Σύµφωνα µε τον McKernan (2008) διακρίνονται πέντε (5) τύποι Αναλυτικών 

Προγραµµάτων ως εξής:  

• Το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα (formal) περιλαµβάνει το περιεχόµενο, τους σκοπούς και 

τους στόχους που προβλέπει το κράτος για την εκπαίδευση.  

• Το άτυπο (informal) αποτελούν οι «εξωσχολικές δραστηριότητες» που οργανώνονται γύρω 

από το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα (π.χ. οι σχολικές αθλητικές οµάδες) 

 • Το µηδενικό (null) πρόγραµµα αποτελούν οι πτυχές που επίσηµου αναλυτικού 

προγράµµατος που δεν διδάσκονται στο σχολείο.  

• Το πραγµατικό πρόγραµµα (actual) είναι αυτό που εφαρµόζεται στην τάξη και µπορεί να µην 

είναι πιστό στο επίσηµο.  

• Το κρυφό (hidden) είναι το λανθάνον Αναλυτικό Πρόγραµµα το οποίο ενσωµατώνει τις 

βασικές αξίες για τους µαθητές και αποτελεί µέρος της σχολικής κουλτούρας (π.χ. «πού 

συγκεντρώνονται οι µαθητές και γιατί;») 

 

 

2.8. Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων  

 

 Σύµφωνα µε τον Φλουρή (1983: 31-41) το πολιτικοκοινωνικό σύστηµα κάθε χώρας το 

οποίο καλείται να υπηρετήσει η εκπαίδευση, καθορίζει τη φιλοσοφία και τη θεωρία του 

Αναλυτικού Προγράµµατος. Υπάρχουν επίσης και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

θεωρία των προγραµµάτων όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Η πιο έγκυρη ταξινόµηση των 

θεωριών του Αναλυτικού Προγράµµατος έχει γίνει από τον Schiro ο οποίος ταξινόµησε τις 

θεωρίες των Αναλυτικών Προγραµµάτων σε τέσσερις κατηγορίες: την Ακαδηµαϊκή, τη θεωρία 
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της Κοινωνικής Αποτελεσµατικότητας, τη θεωρία της Μελέτης του Παιδιού και τέλος τη 

θεωρία της Κοινωνικής Αναδόµησης ( Φλουρής, 1983: 31). 

 

2.8.1. Η ακαδηµαϊκή θεωρία  

  

 Σύµφωνα µε τον Φλουρή (1983: 32) τη θεωρία αυτή προτείνει το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα να σχεδιάζεται µε βάση την ανάλυση της γνώσης και των σχετικών ανθρώπινων 

ικανοτήτων. Τα αντικείµενα δηλαδή που περιλαµβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα θα 

πρέπει να θεµελιωθούν κατά κύριο λόγο πάνω σε ξεχωριστούς κλάδους γνώσης παρά στις 

κοινωνικές ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει η εκπαίδευση. Η γνώση, σύµφωνα µε τη 

θεωρία αυτή αποτελεί τη βάση για την επίτευξη και την ικανοποίησή όλων των παραπάνω 

στοιχείων. Ο εκπαιδευτικός µεταβάλλεται σε µεταδότη γνώσεων µε αποτέλεσµα ο ρόλος του 

µαθητή να είναι καθαρά παθητικός καθώς επιδιώκεται η ανάπτυξη της µνηµονικής του 

ικανότητας. Η µάθηση, στη θεωρία αυτή, είναι µια τεχνητή λειτουργία που απλώς µεταδίδει τα 

επιθυµητά µορφωτικά αγαθά στα άτοµα και δεν επιθυµεί να αλλάξει τη συµπεριφορά ή τον 

τρόπο σκέψης των ανθρώπων, ενώ το παιδί αντιµετωπίζεται όπως θα πρέπει να γίνει και όχι 

όπως είναι. 

 

2.8.2. Η θεωρία της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας 

 

  Στο Φλουρής (1983: 34) αναφέρεται ότι οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας 

υποστηρίζουν πως το αναλυτικό πρόγραµµα πρέπει να συντάσσεται µε τρόπο επιστηµονικό, 

ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας. Θεωρώντας ότι η κοινωνία είναι ο πρώτος 

αποδέκτης των προϊόντων του σχολείου και της µάθησης, κύριο µέληµα των συντακτών είναι 

η διασφάλιση της καλής λειτουργίας και η επιβίωση της κοινωνίας καθώς επίσης και ο 

καθορισµός των κοινωνικών αναγκών που καλείται να ικανοποιήσει η εκπαίδευση. Ο 

δάσκαλος αντιµετωπίζεται ως ρυθµιστής των συνθηκών της µάθησης και των υλικών που 

έχουν σχεδιαστεί από τους συντάκτες του Αναλυτικού Προγράµµατος. Από τη µια 

εξασφαλίζει τις συνθήκες µάθησης και από την άλλη εποπτεύει το µαθητή καθώς µαθαίνει 
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µέσα σε αυτές τις συνθήκες. Τέλος, η παιδική ηλικία αντιµετωπίζεται ως µια εξελικτική φάση 

της ζωής που έχει σηµασία επειδή αποτελεί το προπαρασκευαστικό στάδιο για την ώριµη ζωή.  

 

 

2.8.3. Η θεωρία της µελέτης του παιδιού  

 

 Το ενδιαφέρον των συντακτών αυτής της θεωρίας είναι το παιδί. ∆ίνουν προτεραιότητα 

στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Από την άλλη η εκπαίδευση πρέπει να αξιοποιήσει τις 

έµφυτες ικανότητες του παιδιού για ανάπτυξη, να έχει στόχο της την επίτευξη αυτής της 

φυσικής εξέλιξης και την υποβοήθηση του παιδιού προκειµένου να εξωτερικεύσει τις φυσικές 

δεξιότητές του. Άλλωστε η εκπαίδευση είναι ως µέσο της φυσικής ανάπτυξης του παιδιού που, 

αν συνδυαστεί µε την παροχή θετικών εµπειριών από το περιβάλλον του, θα αποδώσει υγιείς, 

στέρεες και ωφέλιµες βάσεις. Οι συντάκτες των Αναλυτικών Προγραµµάτων που στηρίζονται 

στη θεωρία αυτή έχουν ως σκοπό να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη των παιδιών µε την παροχή 

ίσων ευκαιριών για απόκτηση εµπειριών µέσα από τις οποίες αυτά µπορούν να µάθουν να 

ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Απώτατος σκοπός τους είναι να 

αναπτυχθεί το παιδί κοινωνικά – συγκινησιακά – σωµατικά και διανοητικά. Η θεωρία αυτή 

δίνει έµφαση στη µοναδικότητα του ατόµου, όπως είναι κατά τη διάρκεια της παιδικής 

ηλικίας, παρά όπως θα έπρεπε να είναι κατά τη διάρκεια της ώριµης ζωής. Στηρίζεται στις 

αρχές της ανθρώπινης εκπαίδευσης και µελετά το παιδί συνολικά λαµβάνοντας υπόψη της το 

ψυχολογικό και κοινωνικό του υπόβαθρο ( Φλουρής, 1983: 37).  

 

2.8.4 Η θεωρία της κοινωνικής αναδόµησης  

 

  Σύµφωνα µε τον Φλουρή (1983: 39) οι συντάκτες της θεωρίας αυτής ξεκινούν από µια 

απαισιόδοξη άποψη ότι η κοινωνία έχει φτάσει σε οριακό σηµείο λίγο πριν αυτοκαταστραφεί 

εντελώς και αιτιολογούν αυτή τους την άποψη µε το επιχείρηµα ότι οι παραδοσιακοί 

µηχανισµοί που αναπτύχθηκαν µέσα σε αυτή την κοινωνία για να αντιµετωπιστούν τα 

προβλήµατα που δηµιουργούνται, είναι πια απαρχαιωµένοι και δεν έχουν καµία 

αποτελεσµατικότητα. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη θεωρία εµφανίζεται η ανάγκη για 
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αναδόµηση και δηµιουργία µιας «καλής» και «νέας» κοινωνίας. Στη θεωρία αυτή η κοινωνία 

και η εκπαίδευση λειτουργούν αναλογικά. Από τη στιγµή δηλαδή που η κοινωνία περνά κρίση 

είναι επόµενο η κρίση αυτή να επηρεάζει το άτοµο, την εκπαίδευση, την αλήθεια και τη 

γνώση. Ο συντάκτης του Αναλυτικού Προγράµµατος οραµατίζεται ένα µελλοντικό, τέλειο 

κόσµο ενώ η σκέψη του απέχει πολύ από την πραγµατικότητα καθώς τα υπόλοιπα µέλη της 

κοινωνίας που έρχονται αντιµέτωπα µε την σκληρή πραγµατικότητα δεν έχουν την ίδια άποψη 

µε αυτόν. Αυτή τη διαφορά προσπαθεί να την γεφυρώσει µε τη διδασκαλία. ∆ίνεται έµφαση 

περισσότερο στη γνώση παρά στις κοινωνικές ανάγκες. Με άλλα λόγια η θεωρία αυτή µοιάζει 

µε όνειρο ουτοπικό του συντάκτη. 

 

2.9. Παράγοντες διαµόρφωσης του Αναλυτικού Προγράµµατος  

 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Αναλυτικό Πρόγραµµα είναι ένα εργαλείο για τον 

διδάσκοντα, το οποίο λειτουργεί ως πυξίδα και κατευθύνει τον εκπαιδευτικό ως προς τη 

διδακτική πράξη υποδεικνύοντάς του τι πρέπει να διδάξει και πότε (Βρεττός & Καψάλης, 

1997: 23).  

 Ο Φλουρής (1983: 52) χωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν το περιεχόµενο του 

Αναλυτικού Προγράµµατος σε δύο κατηγορίες: στους γενικούς και στους ειδικούς. Στους 

γενικούς παράγοντες ανήκουν η κουλτούρα, η παράδοση της χώρας, η ιστορία του λαού της, 

το πολιτικό καθεστώς της, η οικονοµική-τεχνολογική της ανάπτυξη, η θρησκεία και οι φυσικοί 

πόροι. Σύµφωνα µε τον Φλουρή (1983) οι παράγοντες αυτοί προσδίδουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά στο περιεχόµενο των Αναλυτικών προγραµµάτων κάθε χώρας. Ως 

παράδειγµα αναφέρει ότι µια δηµοκρατική χώρα θα έχει διαφορετικό πρόγραµµα από εκείνο 

µιας µη δηµοκρατικής. Από την άλλη, στους ειδικούς παράγοντες συγκαταλέγονται οι 

ιθύνοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής, οι εκπαιδευτικοί της πράξης (δηλαδή ο δάσκαλος που 

καλείται να εφαρµόσει τους σκοπούς του Προγράµµατος στη σχολική τάξη), η φύση και η 

ηλικία των µαθητών καθώς επίσης και οι γονείς.  
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2.10.   Πηγές των Αναλυτικών Προγραµµάτων 

  

 Το περιεχόµενο και οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράµµατος επηρεάζονται από τα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των µαθητών, τις αξίες και τα κοινωνικά θέµατα και τις 

οργανωµένες γνώσεις των διαφόρων επιστηµονικών κλάδων. Η πιο σηµαντική όµως πηγή του 

Αναλυτικού Προγράµµατος είναι ο πολιτισµός κάθε λαού (Βρεττός & Καψάλης, 1997: 123, 

Φλουρής, 1983: 47). Οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών επιβάλλεται να 

επηρεάζουν το περιεχόµενο των Αναλυτικών Προγραµµάτων, άλλωστε οι µαθητές είναι το 

σηµείο αναφοράς της εκπαίδευσης (Θεοφιλίδης, 1988: 44).  

 Οι αξίες, τα θέµατα και γενικά οι επιδιώξεις της κοινωνίας είναι µία ακόµα σηµαντική 

και ενδιαφέρουσα πηγή, που µε τη σειρά της ασκεί επιρροή στα Προγράµµατα. Τέλος, όσον 

αφορά στις δυνατότητες και τα όρια της επιστήµης είναι απολύτως φυσικό να επηρεάζουν 

επίσης σηµαντικά το περιεχόµενο του Αναλυτικού Προγράµµατος. Ο ρόλος της επιστήµης 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς µόνο αυτή έχει τη δυνατότητα να πιστοποιεί την 

εγκυρότητα των περιεχοµένων της διδασκαλίας (Βρεττός & Καψάλης, 1997: 135 - 137).  

 

 

2.11. Βασικές αρχές εκπόνησης των Αναλυτικών Προγραµµάτων  

 

 Η οµαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού µας συστήµατος εξασφαλίζεται σε µεγάλο 

βαθµό από ένα καλό Αναλυτικό Πρόγραµµα. Προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα τέτοιο 

Πρόγραµµα είναι ανάγκη να τηρούνται κάποιες αρχές, οι οποίες συµβάλλουν στη βελτίωση 

της ποιότητάς του. Αυτές είναι η σαφής και τεκµηριωµένη διατύπωση των στόχων του 

µαθήµατος και η έµφαση µέσα από τους στόχους εξίσου στο γνωστικό και στο 

συναισθηµατικό τοµέα (Φλουρής, 1983: 49 -51, Westphalen, 1982:36 -52).  

 Ακόµα η εφαρµογή των διδακτικών και µεθοδολογικών καινοτοµιών για τη βελτίωση 

της ποιότητας της διδασκαλίας, η χρησιµοποίηση των σύγχρονων επιστηµονικών γνώσεων και 

άλλων επιτευγµάτων στην εκπόνηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων, η σύνταξη των 

προγραµµάτων ύστερα από το διάλογο ανάµεσα στους ειδικούς και τέλος πιλοτική εφαρµογή 

του προκειµένου να διορθώνονται τα λάθη και οι ατέλειες.  
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 Στα παραπάνω ο Ξωχέλλης (1981, στο Φλουρής, 1983) προσθέτει την ευελιξία του 

προγράµµατος η οποία κρίνεται αναγκαία για να µπορεί να προσαρµόζεται εύκολα στη 

µοναδικότητα του κάθε ατόµου, να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του και να  

επιτρέπει περιθώρια αυτενέργειας στον εκπαιδευτικό της τάξης. Επιπλέον, θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας.  

 Τέλος, κατά τη δηµιουργία των Αναλυτικών Προγραµµάτων θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται οι σύγχρονες επιστηµονικές γνώσεις και τα νέα επιτεύγµατα και να 

τονίζεται περισσότερο το «γιατί» και λιγότερο το «τι» προκειµένου να προάγεται η γνώση. 

Ταυτόχρονα καλό είναι να παρουσιάζεται η πραγµατικότητα ως έχει και να µην επιδιώκεται η 

ωραιοποίησή της (Φλουρής, 1983).  

 

2.12.  Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων 

 

  Κάθε σοβαρή προσπάθεια αποσκοπεί σε κάτι. Έτσι και η εκπαίδευση αποβλέπει σ’ ένα 

σκοπό. Πρέπει λοιπόν να οργανώνεται και να προγραμματίζεται καλά και να αξιολογείται για 

να βελτιώνεται. Ο ορισμός της αξιολόγησης επηρεάζεται από την οπτική γωνία που την βλέπει 

ο καθένας, τις προσωπικές του ιδέες και την επιστημονική του ειδικότητα. 

  Όταν μιλάμε για αξιολόγηση εννοούμε την εκτίμηση της αξίας του προγράμματος με 

βάση τα κριτήρια στα οποία δίνεται προτεραιότητα σε κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση. Οι ειδικοί ελέγχουν αν μια συγκεκριμένη πρόταση λειτουργεί χωρίς 

προβλήματα στην πράξη και έχει την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα. Οι σκοποί και οι 

στόχοι αποτελούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της διδασκαλίας και της μάθησης, 

αποτελούν τις υποθέσεις της έρευνας των Αναλυτικών Προγραμμάτων, η οποία διερευνά αν 

και με ποιον τρόπο και σε ποια έκταση πραγματώνονται και επαληθεύονται.  

 Μια άλλη πτυχή της αξιολόγησης είναι ότι αποτελεί μια διαδικασία για τον 

προσδιορισμό των δυνατών εναλλακτικών λύσεων ώστε να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων. 

Σύμφωνα με τους Stufflebeam –Webster αξιολόγηση είναι το σύνολο των διαδικασιών που 

σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται για να υποβοηθήσουν κάποιο “ακροατήριο” να κρίνει και 

να βελτιώσει την αξία των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων και μέσων επίτευξής τους 

(Φλουρής, 1984:223).  
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Η αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων έχει δύο σκέλη: 

 

 Α) Έλεγχος επίτευξης σκοπών και στόχων 

 Αναφέρεται στη μεταβολή που επέφερε το Α.Π. στη συμπεριφορά των μαθητών. Όσο 

πιο σαφείς και συγκεκριμένοι είναι οι στόχοι τόσο πιο εύκολη γίνεται η αξιολόγηση. Υπάρχουν 

τομείς που δύσκολα μπορούν να μετρηθούν οι αλλαγές της συμπεριφοράς π.χ. στη 

συναισθηματική και ψυχοκινητική περιοχή. Είναι δύσκολο λοιπόν να ελέγξει κανείς την 

ετοιμότητα μάθησης του μαθητή ή το ενδιαφέρον του για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο 

διδασκαλίας. Οι στόχοι που δημιουργούν προβλήματα της ελεγξιμότητας είναι συνήθως και οι 

πιο σπουδαίοι.  

 

Β) Έλεγχος και των άλλων τομέων του Αναλυτικού Προγράμματος 

 Ελέγχεται η καταλληλότητα των περιεχομένων, των μεθοδολογικών διαδικασιών 

διδασκαλίας και των μεθόδων αξιολόγησης (Καψάλης, Βρέτος, 1994:157). 

 

 

 2.12.1. Είδη Αξιολόγησης 

 Ως  προς τα είδη αξιολόγησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων  Σπουδών επικρατεί το 

μοντέλο του Scriven, ο οποίος διακρίνει δύο τύπους: 

Α. Διαμορφωτική ή ενδιάμεση, είναι η αξιολόγηση που γίνεται κατά τη διαδικασία του 

σχεδιασμού των προγραμμάτων και υλοποιείται για ορισμένο χρονικό διάστημα με 

πειραματική εφαρμογή. Σκοπός της είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες για τη βελτίωση του 

προγράμματος. Η διαμορφωτική αξιολόγηση μπορεί να είναι και συνεχής. 

Β. Τελική ή αθροιστική, γίνεται μετά από μεγάλο διάστημα της εφαρμογής του 

προγράμματος και εκτιμά συνολικά τις επιδιώξεις που επιτεύχθηκαν, συναξιολογεί και άλλα 

στοιχεία σχετικά με τη λειτουργικότητά του, π.χ. την επικαιρότητά του. Οι δύο μορφές αυτές 

της αξιολόγησης μπορούν να επιτελούνται και ταυτόχρονα ( Γ. Φλουρής 2008:225). 
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3
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ 

 

3.1. Διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση 

 

 Η μετανάστευση και η μετακίνηση των ανθρώπων από χώρα σε χώρα για διάφορους 

λόγους (οικονομικούς, επαγγελματικούς, προσωπικούς, κ.α.) αποτελούν εικόνα της σύγχρονης 

πραγματικότητας των σημερινών κοινωνιών του κόσμου. Στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα 

στα σχολεία παρατηρείται η φοίτηση μαθητών που προέρχονται από τα μεταναστευτικά 

κύματα με συνέπεια να έρχονται αντιμέτωποι με μία γλώσσα εκπαίδευσης που δεν γνωρίζουν 

καθόλου ή γνωρίζουν ελάχιστα σίγουρα όμως διαφέρει από τη γλώσσα επικοινωνίας της 

οικογένεια τους αλλά και το ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου που προέρχονται.  

 Έχοντας ως βάση αυτήν την εθνοτική ετερογένεια που χαρακτηρίζει τις σημερινές 

κοινωνίες, η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση αποτελεί  αναγκαιότητα ώστε να 

μπορέσει το σχολείο να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν. Οι δίγλωσσοι 

(τρίγλωσσοι κ.α.) μαθητές των σχολείων καλούνται να ενσωματωθούν σε ένα νέο χώρο, άλλης 

γλώσσας,  άλλου πολιτισμού κι άλλης κουλτούρας από αυτής που έχουν γεννηθεί και 

μεγαλώσει ως τώρα.  Γενικότερα,  όταν αναφερόμαστε σε δίγλωσσους μαθητές/ μαθήτριες, 

συνήθως εννοούμε αυτούς που μπορεί να είναι παιδιά μεταναστών ή μέλη μειονοτικών ή 

εθνοτικών ομάδων και χρησιμοποιούν στην επικοινωνία τους με την οικογένειά τους ή με τα 

μέλη της κοινότητάς τους και άλλες γλώσσες, εκτός από τη γλώσσα του σχολείου και της 

ευρύτερης κοινωνίας όπου ζουν. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι κατανοητό ότι η πολυπολιτισμικότητα και η 

πολυγλωσσία αποτελούν πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών και 

ιδιαίτερα των κοινωνιών που ζουν οι Έλληνες της διασποράς και επομένως δεν επιτρέπεται να 

αγνοηθούν κατά τη χάραξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τους ομογενείς, καθώς και κατά 

την παραγωγή ΠΣ και διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του 

πολιτισμού στο εξωτερικό. 
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3.2. Το φαινόμενο της διγλωσσίας/πολυγλωσσίας 

 

 Η διγλωσσία είναι η κατάσταση, η οποία παρουσιάζεται σε κάποιο άτομο όταν αυτό 

χρησιμοποιεί στην καθημερινή του επικοινωνία, προαιρετικά ή αναγκαστικά, δύο γλώσσες. 

Στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να οριστεί πότε ένα άτομο θεωρείται δίγλωσσο και 

πότε όχι. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να επισημανθούν δύο βασικοί διαχωρισμοί 

που σχετίζονται με το φαινόμενο της διγλωσσίας. Λαμβάνοντας υπόψη τους πολυάριθμους 

ορισμούς που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί για το φαινόμενο της διγλωσσίας 

επισημαίνονται δύο κυρίως κατευθύνσεις σχετικά με την οριοθέτησή της. Η πρώτη 

κατεύθυνση είναι η γλωσσολογική, η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στη γλωσσική 

ικανότητα του ατόμου και το ερώτημα που τίθεται είναι «πόσο καλά μπορεί το δίγλωσσο 

άτομο να κατέχει και τις δύο γλώσσες». Στην περίπτωση αυτή «δίγλωσσο είναι το άτομο που 

μπορεί ολοκληρωμένα και με σωστό εννοιολογικό περιεχόμενο να εκφραστεί και στις δύο 

γλώσσες» (Haugen, 1956, σ. 10). Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η ψυχο-κοινωνικο-

γλωσσολογική, η οποία δίνει έμφαση στο ερώτημα «πώς, πότε και γιατί χρησιμοποιεί ένα 

άτομο τη μητρική του γλώσσα (L1), ή τη γλώσσα της πλειοψηφίας στο περιβάλλον που ζει 

(L2)». Επομένως η «διγλωσσία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί δύο γλώσσες 

σε διαφορετικές καταστάσεις και κάθε φορά να αλλάζει αυτόματα, χωρίς δυσκολίες, το 

γλωσσικό κώδικα» (Weinreich, 1964, σ.1). 

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

μετεγκαταστάσεις ομάδων, 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 αυτές χρησιμοποιούν δύο  γλώσσες και αλλάζουν συχνά ως προς τη χρήση που 

επιφυλάσσουν για την κάθε μια ( Baker 2001:43) 

 Όπως υπάρχουν πολλοί ορισμοί, με τους οποίους οριοθετείται η διγλωσσία κατά 

παρόμοιο τρόπο συναντώνται και διάφορες μορφές αυτής της κατάστασης με κριτήριο την 

επάρκεια που παρουσιάζει το δίγλωσσο άτομο και στις δύο γλώσσες. Ένας άνθρωπος 

θεωρείται ως ισόρροπα ή αμφιδύναμα δίγλωσσος όταν έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί με 

την ίδια περίπου ευχέρεια δύο γλώσσες ανάλογα με το γλωσσικό περιβάλλον που βρίσκεται 

κάθε φορά. Αντίστοιχα όσοι παρουσιάζουν ποσοτικές και ποιοτικές ελλείψεις και στις δύο 
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γλώσσες, ελλείψεις δηλαδή που αφορούν το λεξιλόγιο, τη γραμματική, τη σκέψη και την 

έκφραση συναισθημάτων, συγκριτικά με τους μονόγλωσσους χαρακτηρίζονται ως ημίγλωσσοι 

ή διπλά ημίγλωσσοι (Baker, 2001, σσ. 51-52).  

 Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν την ύπαρξη δύο επιπλέον μορφών διγλωσσίας 

βασιζόμενοι στην αποδοχή ενός σφαιρικού γλωσσικού παράγοντα, όπου συμπυκνώνονται 

διαφορετικές μορφές γλωσσικών δεξιοτήτων. Έτσι διαχωρίζουν την ακαδημαϊκή γλωσσική 

ικανότητα από τη διαλογική ικανότητα που μπορεί να εμφανίζουν οι δίγλωσσοι ομιλητές στη 

μία ή και στις δύο γλώσσες. Ενδέχεται δηλαδή άτομα που παρουσιάζουν κάποια ευχέρεια στη 

διεξαγωγή μιας απλής συζήτησης να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις γλωσσικές 

απαιτήσεις ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα οι δίγλωσσοι μαθητές που ενώ 

παρουσιάζουν ικανοποιητικές ικανότητες στην καθημερινή τους επικοινωνία και στις δύο 

γλώσσες αποτυγχάνουν στα μαθήματα του σχολείου (Cummins, 1999, σσ. 93-109).  

 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 γίνεται 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). 

 

3.3 Γλωσσομάθεια  

 Η επαρκής γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών εκτός από τη μητρική μας 

λέγεται γλωσσομάθεια. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών προϋποθέτει την καλή γνώση της 

μητρικής, θέληση κι ενδιαφέρον, τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς, τη διάθεση του χρόνου, 

το κατάλληλο υλικό. Η γλωσσομάθεια διαβαθμίζεται. 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 κατανόησης της ξένης γλώσσας ισόβαθμα με τη μητρική, 
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γνώση της δομής και της απαρέγκλιτης εφαρμογής της γραμματικής και του συντακτικού 

καθώς και των ποικίλων σημασιών μιας λέξης (Βλιώρας, χ.χ.) 

 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. 

 Σύμφωνα με τον Τριανταφυλλίδη (1965:409-411) λέγοντας για κάποιον πως ξέρει 

καλά, πως κατέχει μια γλώσσα, εννοούμε εδώ στην Ελλάδα πως τη μιλεί καλά, πως εκφράζεται 

σ' αυτήν καλά, σα να ήταν η μητρική του περίπου, με την προφορά των ξενόγλωσσων και με 

τη γραμματική της, με τους ιδιωτισμούς της και με την ορθογραφία της. Τέτοιος ορισμός θα 

φανεί ίσως υπερβολικός με το απόλυτό του, είναι όμως ο μόνος που δίνει με το ιδανικό του 

κάτι ορισμένο και που δεν μπορεί ν' αμφισβητηθεί. 

 Στην πράξη της ζωής πάλι παρουσιάζονται διάφοροι βαθμοί γλωσσομάθειας ανάλογα 

με το σκοπό που επιδιώκομε μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα ή και με το σημείο που μπορέσαμε 

να φτάσουμε σπουδάζοντάς την. Ανάλογα με το κίνητρο λοιπόν αυτό η εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας μπορεί να είναι σκοπός ή μέσο. 

 Σκοπός είναι όταν επιζητούμε να είμαστε ικανοί να τη χρησιμοποιούμε προφορικά ή 

γραπτά. Μέσο είναι όταν τη σπουδάζουμε για να γνωρίσουμε τη λογοτεχνία της, τα 

επιστημονικά βιβλία, τον κόσμο γενικά που αντιπροσωπεύει· αυτό γίνεται κανονικά με τις 

λεγόμενες νεκρές γλώσσες, αλλά όχι σπάνια και με τις σημερινές, απ' όσους 

ενδιαφέρονται προπάντων ή κυρίως να γνωρίσουν μια λογοτεχνία, να διαβάζουν ορισμένη 

βιβλιογραφία ή να επικοινωνούν γραπτά για τις επαγγελματικές τους δουλειές.. 

 

3.4.  Διασαφήνιση των όρων «γλώσσα», «πρώτη», «δεύτερη» και «ξένη» γλώσσα 

3.4.1. Γλώσσα 

Η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Μέσω της γλώσσας το 

άτομο επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του, διατυπώνει σκέψεις, εμπειρίες, 

προβληματισμούς, εκφράζει τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις επιθυμίες του, προβάλλει 

αιτήματα και διεκδικεί δικαιώματα, επεξεργάζεται το περιβάλλον του και αντιλαμβάνεται 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1822,5874/indexa_2.html#ref47
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καλύτερα τον κόσμο στον οποίο ζει (Αθανασίου, 2001: 15).  

Η γλώσσα αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο φαινόμενο που σχετίζεται με 

όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Αποτελεί, εξάλλου, το κυριότερο μέσο με το οποίο 

ο άνθρωπος αποκτά γνώσεις. Ο πιο συνηθισμένος ορισμός της γλώσσας τη θέλει να 

αποτελεί «σύστημα επικοινωνίας». Ένας άλλος ορισμός, του Sapir, υποστηρίζει ότι «η 

γλώσσα είναι αποκλειστικά ανθρώπινη και μη ενστικτώδης μέθοδος για να μεταδίδουμε 

ιδέες, συγκινήσεις και επιθυμίες με τη βοήθεια συμβόλων εκουσίως παραγόμενα» (Lyons, 

1992:21).  

Παρόλα αυτά, μετά από μία ανασκόπηση στους διάφορους ορισμούς που έχουν 

διατυπωθεί σχετικά με τη γλώσσα, το συμπέρασμα είναι ένα: οι γλώσσες είναι συστήματα 

συμβόλων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση της επικοινωνίας (Lyons, 1992: 26). Για να 

είναι όμως δυνατή η επικοινωνία οι ομιλητές θα πρέπει να γνωρίζουν τη χρήση του κώδικα, 

δηλαδή της γλώσσας στην οποία πρόκειται να επικοινωνήσουν. 

 

3.4.2. Πρώτη γλώσσα 

 

Όλοι οι άνθρωποι κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους και υπό φυσιολογικές 

οργανικές, βιολογικές και κοινωνικές συνθήκες μαθαίνουν να μιλούν τη γλώσσα του 

περιβάλλοντός τους, την πρώτη/ μητρική τους γλώσσα. Ως «πρώτη γλώσσα» ( L1) ορίζεται 

η γλώσσα που το άτομο κατακτά στα πρώτα χρόνια της ζωής του μέσω της επαφής του με το 

περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Συνώνυμος του όρου «πρώτη γλώσσα» θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ο όρος «μητρική γλώσσα», καθώς τις περισσότερες φορές η γλώσσα της μητέρας 

είναι αυτή που το παιδί αναπτύσσει κατά την πρώτη παιδική ηλικία, με εξαίρεση βέβαια 

κάποιες ελάχιστες ιδιαίτερες περιπτώσεις (Τριάρχη- Hermann, 2000 : 53-54). Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές μελέτες: 1) η πρώτη γλώσσα που 

μαθαίνει ένα παιδί δεν είναι απαραίτητα η γλώσσα της μητέρας του, αλλά είναι η γλώσσα 

οποιουδήποτε άλλου ατόμου που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το παιδί και 2) υπάρχουν 

πολλοί έφηβοι που έμαθαν να χρησιμοποιούν μια γλώσσα με μεγαλύτερη ασφάλεια  και 

ακρίβεια από τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά στην παιδική τους ηλικία, δηλ. 

τη γλώσσα της μητέρας τους (Παπαπαύλου, 1997: 35-36). 
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 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  

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) 

 

3.4.3. Δεύτερη γλώσσα 

 

Ως δεύτερη γλώσσα (L2) νοείται η γλώσσα που χρονολογικά ακολουθεί την πρώτη. 

Με άλλα λόγια, η γλώσσα που μαθαίνει ένα άτομο είτε ταυτόχρονα με την κατάκτηση της 

μητρικής του γλώσσας είτε μετά την ολοκληρωμένη ή ημι-ολοκληρωμένη ανάπτυξη αυτής. 

Ο Δαμανάκης τοποθετεί τις δύο γλώσσες σε μια χρονική ακολουθία (Σκούρτου, 1997: 54).  

Εκτός, όμως, από αυτό το χρονολογικό όριο, η διαφοροποίηση της «πρώτης» και 

«δεύτερης» γλώσσας έγκειται στο ότι: 

1. Το άτομο κατακτά τη γλώσσα αυτή κυρίως μέσω της επαφής του με φυσικούς 

ομιλητές της γλώσσας σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος, παρά το ότι κάποιες φορές είναι 

δυνατό να παρακολουθεί συγχρόνως και ενισχυτικά, φροντιστηριακά ή σχολικά μαθήματα. 

2. Το άτομο έχει ανάγκη τη γλώσσα αυτή για την καθημερινή του επικοινωνία σε 

επίπεδο προσωπικό, σχολικό ή επαγγελματικό, παρόλο που μπορεί και να μην είναι η 

γλώσσα που μιλιέται στο άμεσο περιβάλλον, π.χ. στην οικογένεια. 

Η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας είναι δυνατό να συντελεσθεί είτε λόγω  

οικογενειακών συνθηκών, π.χ. γονείς διαφορετικής εθνικότητας ( εδώ μπορούμε να μιλάμε 

και για δύο πρώτες γλώσσες), είτε λόγω κοινωνικών συνθηκών, π.χ. μετανάστευση σε μια 

άλλη χώρα. Ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο το άτομο εξαναγκάζεται να μάθει τη 
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δεύτερη γλώσσα, οικογενειακοί λόγοι ή κοινωνικές συνθήκες, και στις δύο περιπτώσεις η 

κατάκτηση της δεύτερης  γλώσσας  θεωρείται  αναγκαία  γιατί  ικανοποιεί  άμεσες  και  

βασικές  επικοινωνιακές ανάγκες του ατόμου στο παρόν (Τριάρχη- Hermann, 2000: 54). 

 

3.4.4. Ξένη γλώσσα 

 

Η εκμάθηση της «ξένης» γλώσσας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη εποχή μας, αλλά 

δεν είναι δυνατό να χαρακτηριστεί κάθε «ξένη» γλώσσα ως «δεύτερη». Και αυτό γιατί η 

εκμάθηση της «ξένης» γλώσσας αφενός συντελείται κατά κανόνα μέσω φροντιστηριακών  

μαθημάτων χωρίς να υπάρχει πάντα επαφή με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας αυτής, όπως 

συμβαίνει κατά την εκμάθηση της «δεύτερης» γλώσσας, αφετέρου έγκειται στην προσωπική 

απόφαση και επιθυμία του ατόμου να ασχοληθεί με τη γλώσσα αυτή για μορφωτικούς 

λόγους, με στόχο την ανταπόκριση σε ενδεχόμενες επικοινωνιακές ανάγκες με 

αλλόγλωσσους σε ένα μελλοντικό και όχι παροντικό χρονικό διάστημα (Τριάρχη- Hermann, 

2000: 55-56). Επιπλέον, οι σχέσεις «πρώτης» και «δεύτερης» γλώσσας αντανακλούν μια 

ποιοτική σχέση της μιας με την άλλη, μια σχέση σε συνεχή διαπραγμάτευση. Αντίθετα, το 

χαρακτηριστικό της «ξένης» γλώσσας είναι ότι αυτή μαθαίνεται με την ελπίδα να 

χρησιμοποιηθεί κάποτε σε μελλοντικούς φυσικούς χώρους χρήσης της γλώσσας αυτής 

(Σκούρτου,1997:55). 

Παρά το γεγονός ότι οι όροι «ξένη» και «δεύτερη» γλώσσα δεν ταυτίζονται, είναι 

δυνατό, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αυτό να συμβεί, όταν για παράδειγμα ένα άτομο που 

κατέχει μια ξένη γλώσσα αποφασίζει να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα 

χρήσης της γλώσσας αυτής. Η ξένη γλώσσα σε αυτήν την περίπτωση αποκτά ολοένα και 

περισσότερο τα χαρακτηριστικά λειτουργίας μιας δεύτερης γλώσσας, εφόσον το άτομο είναι 

υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί ευρέως τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, ώστε να μπορέσει 

να ανταποκριθεί στις νέες καθημερινές επικοινωνιακές του ανάγκες (Σκούρτου,1997:56). 
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3.4.5.  Συγκριτική παρουσίαση της «πρώτης», «δεύτερης» και «ξένης» γλώσσας 

 

Μετά την παρουσίαση των παραπάνω ορών οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους όρους «πρώτη», «δεύτερη» και 

«ξένη» γλώσσα. Η πρώτη γλώσσα τις περισσότερες φορές ταυτίζεται με τη μητρική, ενώ 

δεύτερη είναι η γλώσσα που μαθαίνουμε αμέσως μετά τη μητρική σε φυσικό περιβάλλον, 

αλλά παράλληλα και η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε 

καθημερινές επικοινωνιακές περιστάσεις. Η ξένη γλώσσα είναι αυτή που μαθαίνουμε είτε 

από προσωπική απόφαση και επιθυμία με στόχο την ανταπόκριση σε ενδεχόμενες 

επικοινωνιακές ανάγκες με αλλόγλωσσους σε μελλοντικό χρονικό διάστημα.  

Αυτό στο οποίο καταλήγουμε από τα παραπάνω είναι ότι η πρώτη γλώσσα σε άτομα 

που μεταναστεύουν σε τόπους όπου χρησιμοποιείται άλλη γλώσσα επικοινωνίας σταδιακά 

υπόκεινται σε μία αλλαγή. Συγκεκριμένα, αυτή που έχουν ως πρώτη γλώσσα σταδιακά μέσα 

στο χρόνο μεταβάλλεται και κατέχει θέση πια δεύτερης γλώσσας για αυτούς εφόσον 

εξακολουθεί και μιλιέται στο κοινωνικό τους περιβάλλον και περίγυρο. Η επίσημη γλώσσα 

του κράτους στο οποίο ζουν γίνεται πια, και σωστά επέρχεται αυτή η αλλαγή, η πρώτη τους 

γλώσσα αφού αυτή χρησιμοποιούν στις συναναστροφές τους με άλλους ανθρώπους της 

χώρας υποδοχής αλλά και αποτελεί την επίσημη γλώσσα εκπαίδευσης τους. Έτσι, η πρώτη 

γλώσσα γίνεται δεύτερη και είναι πιθανό στο πέρασμα των χρόνων και από γενιά σε γενιά η 

πρώτη γλώσσα να γίνει ξένη γλώσσα για αυτούς εφόσον δεν μιλιέται στο οικογενειακό αλλά 

ούτε και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν. 

 Με όλα τα παραπάνω τονίζεται η μεγάλη σημασία της ορθής διδασκαλίας της 

ελληνικής ως 2
η
/ ξένη γλώσσα στους μετανάστες ‘Έλληνες. Η παρούσα εργασία ασχολείται 

με τα Αναλυτικά Προγράμματα που  έχουν εκπονηθεί και παρουσιαστεί από το εργαστήρι 

διαπολιτισμικών και μεταναστευτικών μελετών (Παιδεία Ομογενών) για τη διδασκαλία της 

Ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα και τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη γλώσσα δίνοντας 

αυτή την διαφορετική υπόσταση στις έννοιες δεύτερη και ξένη γλώσσα. Αυτά τα αναλυτικά 

προγράμματα αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας για τη διδασκαλία της 

Ελληνικής στους Ομογενείς του εξωτερικού διευκολύνοντας ταυτόχρονα και τον εκπαιδευτή 

αλλά και τον εκπαιδευόμενο. 
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3.5. Τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα 

 Σχετικά με τους όρους «δεύτερη» και «ξένη γλώσσα η οριοθέτηση ανάμεσά τους είναι 

αρκετά δύσκολη. Η ουσιαστική διαφορά τους είναι ότι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας 

γίνεται στη χώρα προέλευσης του διδασκόμενου ενώ η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας 

γίνεται στο περιβάλλον που αυτή χρησιμοποιείται. Η ενίσχυση από το περιβάλλον λοιπόν 

αποτελεί προνόμιο της δεύτερης γλώσσας Έτσι, η απόκτηση μίας ξένης γλώσσας διαφέρει 

από την απόκτηση μίας δεύτερης γλώσσας στο ότι, ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να μάθει μία 

ξένη γλώσσα εκτός των μαθημάτων και για αυτόν ακριβώς το λόγο, η απόκτηση μίας ξένης 

γλώσσας διαρκεί περισσότερο από την απόκτηση της δεύτερης. Γίνεται  σαφές ότι η 

κατάκτηση, και κατά συνέπεια η διδασκαλία της μητρικής, της δεύτερης ή ξένης γλώσσας 

διαφοροποιούνται. 

 Εξελικτικά, για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι 

και προσεγγίσεις οι οποίες διαφέρουν ως προς τη βαρύτητα που δίνεται, κατά τη διδασκαλία, 

στη δομή ή στη χρήση της γλώσσας. Οι πιο γνωστές είναι: 

  η παραδοσιακή προσέγγιση, 

  η άμεση μέθοδος, 

  η ακουστικο-προφορική μέθοδος, 

  η δομική προσέγγιση και 

  η επικοινωνιακή προσέγγιση. 

 

3.6  Η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης 

γλώσσας 

 

 Η επικοινωνιακή προσέγγιση ή επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία, που άρχισε να 

επηρεάζει τη σχολική πράξη μετά το 1970, εμφανίστηκε τη δεκαετία του ’60, όταν η γενετική-

μετασχηματιστική θεωρία οδήγησε στην παρακμή των διδακτικών μοντέλων που στηρίζονταν 

στο δομισμό. Εισηγητής της παραπάνω θεωρίας ήταν ο Αμερικανός γλωσσολόγος Noam 

Chomsky, ο οποίος με τα έργα του «Συντακτικές Δομές», 1953 και «Απόψεις για τη θεωρία 

της σύνταξης», 1965 αμφισβήτησε το θεωρητικό υπόβαθρο του δομισμού. Σύμφωνα με τον 
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Chomsky, ο άνθρωπος, ως ομιλητής, χρησιμοποιεί παραγωγικά το λόγο και μπορεί, κάθε 

στιγμή, να δημιουργεί προτάσεις που ποτέ μέχρι τότε δεν είχε ακούσει να λέγονται, ενώ ως 

ακροατής, έχει την ικανότητα να τις αντιλαμβάνεται ως προτάσεις της γλώσσας του και να τις 

θεωρεί ορθές. Η ερμηνεία της δημιουργικής αυτής ικανότητας του ανθρώπου αποτελεί την 

γενετική- μετασχηματιστική θεωρία. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, εκείνο που διαθέτει ο 

ομιλητής μιας γλώσσας δεν μπορεί να είναι η γνώση μεμονωμένων γλωσσικών δομών, αλλά η 

κατοχή ενός πεπερασμένου μηχανισμού, που ταυτίζεται με τη γραμματική της γλώσσας, 

αποτελείται από στοιχεία και από συνδυαστικούς κανόνες και παρέχει στο άτομο / ομιλητή τη 

δυνατότητα να παράγει το άπειρο πλήθος των γραμματικών προτάσεων της γλώσσας του και 

μόνο αυτές. 

Οι αρχές στις οποίες στηρίχτηκε η επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία είναι: 

 Η προτεραιότητα του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού. 

 Η έμφαση στη συνταγματική διάσταση της γλώσσας. 

 Η ένταξη του γλωσσικού φαινόμενου 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. 

 Γενικότερα, η επικοινωνιακή προσέγγιση είναι περισσότερο ένα μέσο για την επίτευξη 

της επικοινωνίας παρά ένα σύστημα εκπαίδευσης. Εδώ, η λέξη-κλειδί είναι η επικοινωνία και 

η βασική άποψη είναι ότι, η γλώσσα αποτελεί ένα εργαλείο για διαπροσωπική επικοινωνία που 

λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο ορίζεται από την 

κατάσταση της επικοινωνίας, το θέμα που αυτή διαπραγματεύεται αυτή, τους ρόλους των 

συνομιλητών κλπ. Με αυτό τον τρόπο η Ε. Π. προσπαθεί να ενώσει, για χάρη της γλωσσικής 

διδασκαλίας και εκμάθησης, τους δύο πόλους που αναφέραμε: τη δομή και τη χρήση. Έτσι, 

διαμορφώνεται μια προσέγγιση, η οποία δίνει ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο στη 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας, καθώς αντιμετωπίζει τη γλωσσική ικανότητα ως "δεξιότητα" 

και όχι ως "γνώση". Αντιλαμβάνεται το γλωσσικό υλικό ως δράση και ενέργεια και το 

διδάσκει μέσα από μια δυναμική και δημιουργική αναπαραγωγή.  
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3.6.1. Γενικές Θεωρητικές Θέσεις που Αφορούν τη Διδασκαλία της Γλώσσας ως Μέσου 

Επικοινωνίας 

 

 Βασικές τοποθετήσεις της επικοινωνιακής προσέγγισης είναι οι εξής: 

1. Η αρχή της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας : Σύμφωνα με αυτή την αρχή, 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, οι 

διδακτικές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για την επίτευξη συγκεκριμένων 

επικοινωνιακών στόχων (εκπλήρωση λειτουργιών όπως πληροφόρηση, συγγνώμη, 

παράκληση, ερώτηση , συμβουλή κλπ). Έτσι, επιτυγχάνεται ταχύτερα η κατάκτηση της 

γλώσσας. 

3. Η αρχή της πρόκλησης του ενδιαφέροντος: 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 ( 

Μήτσης, 2007: 30-31) 

 

3.6.2. Βασικές Αρχές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης  

 

 Οι βασικές αρχές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης είναι οι παρακάτω: 

 Η αρχή του μαθητοκεντρισμού: Το περιεχόμενο της διδασκαλίας 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.(Γεωργογιάννης 

2009 : 55) 
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 Η αρχή της επικοινωνιακής δεξιότητας: Η προσέγγιση αυτή αντιμετωπίζει τη γλώσσα 

κυρίως ως δεξιότητα και όχι ως γνώση. 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. 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 που αφορά στο περιβάλλον που βρίσκονται οι συνομιλητές, 

το ρόλο που έχουν μεταξύ τους και το θέμα της συνομιλίας. 

 2. Θέματα επικοινωνίας: Τα θέματα σχετίζονται με την καθημερινή ζωή, την 

οικογένεια, την κατοικία, τη διασκέδαση κτλ. Και διαμορφώνονται με βάση το επίπεδο 

των μαθητών.  

3. Γλωσσικές λειτουργίες: Ο,τι κάνει κάποιος με εργαλείο τη γλώσσα θεωρούνται 

γλωσσικές λειτουργίες παραδείγματος χάριν δίνει πληροφορίες, δέχεται/ αρνείται μια 

πρόσκληση, χαιρετάει κτλ.  

4. Έννοιες γενικές και ειδικές: Αφορά σε σημασιολογικές έννοιες γενικές, 

παραδείγματος χάριν χρόνος, χώρος  ή και ειδικές όπου τις καθορίζει το θέμα 

5. Γλωσσολογικά στοιχεία: Είναι το εργαλείο όπου εντοπίζονται οι γλωσσικές ανάγκες 

των μαθητών. Όλες αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσονται παράλληλα και βρίσκονται σε 

μία συνεχή λειτουργική αλληλεπίδραση. 

 

3.7. Μεταεπικοινωνιακές Προσεγγίσεις  

3.7.1.  Γραμματισμός   

 

 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 μη γλωσσικά κείμενα (Μητσικοπούλου, Β.).   
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3.7.2. 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,  

2009). 
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 Β’ ΜΕΡΟΣ 

4
ο
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

 

 Στη συνέχεια της εργασίας θα γίνει παρουσίαση των Προγραμμάτων Σπουδών που 

εκπονήθηκαν από το έργο Παιδεία Ομογενών και θα μελετηθούν τα ΠΣ που αφορούν τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα και τη διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένη 

γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η κατάρτιση των ΠΣ εντάχτηκε στη δράση με το 

όνομα Αθηνά και αντικείμενο της ήταν παράλληλα και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που 

συνοδεύει αντίστοιχα κάθε πρόγραμμα σπουδών. Στην παρούσα εργασία θα γίνει μόνο 

αναφορά του υλικού αυτού καθώς στόχος της εργασίας αποτελεί η κριτική προσέγγιση των 

προγραμμάτων σπουδών και συγκεκριμένα εκείνα που αναφέρονται στη διδασκαλίας της 

γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δηλαδή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου όπως 

ορίζονται στην ελληνική σχολική πραγματικότητα. Τέλος, θα γίνει μια σύντομη αναφορά και 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Γλώσσας που ισχύει κι εφαρμόζεται στις ελληνικές σχολικές 

αίθουσες προκειμένου να οδηγηθούμε στα απαραίτητα συμπεράσματα διαφοροποίησης ή 

σύγκλισης του κάθε προγράμματος που εφαρμόζεται στην πράξη κατά τη διδασκαλία ανάλογα 

με τους μαθητές που απευθύνονται. 

 

4.1. Σκοποθεσία της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά 

 

 Στο πλαίσιο της παρούσας ιστορικής συγκυρίας και της διαμορφούμενης σχέσης 

μεταξύ Κέντρου και Διασποράς, από τη μια, και με βάση το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο 

και τις ανάγκες των ελληνοπαίδων της Διασποράς, από την άλλη, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση 

καλείται να παίξει το δικό της ρόλο και να εκπληρώσει μια διπλή γενική σκοποθεσία: μια 

παιδαγωγική και μια κοινωνικο-πολιτική. 
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 Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση οφείλει, πρωτίστως, να βοηθήσει τον αναπτυσσόμενο 

άνθρωπο να αναπτύξει όλες τις δυνατότητες του και να αποκτήσει μια ταυτότητα που να 

συνάδει με τις διπολιτισμικές-διγλωσσικές συνθήκες κοινωνικοποίησής του. 

 Στο πλαίσιο της κοινωνικοπολιτικής σκοποθεσίας η ελληνόγλωσση εκπαίδευση οφείλει 

να συμβάλλει στην αποσαφήνιση και στην οικοδόμηση της σχέσης των διασπορικών 

κοινοτήτων μεταξύ τους και με την χώρα προέλευσης, την Ελλάδα, και σ’ ένα βαθμό και με τη 

χώρα διαμονής, στο πλαίσιο του παγκόσμιου γίγνεσθαι (Δαμανάκης, 2004:55). 

  Και οι δύο παραπάνω σκοποί οφείλουν να λειτουργούν στο πλαίσιο της σύγχρονης 

ελληνικής οικουμενικής παιδείας, όπου διατυπώνεται ως εξής: Η σύγχρονη ελληνική 

οικουμενική παιδεία οφείλει 

με αφετηρία: α) τις πολλαπλές ελληνικές ταυτότητες με περιορισμένη κοινή γνωστική βάση, 

β) το διαμορφούμενο παγκόσμιο οικονομικο-πολιτικό, πολιτισμικό και γλωσσικό περιβάλλον,  

μέσω της διαδικασίας: της ενδοελληνικής πολιτισμικής συνάντησης, της αλληλεπίδρασης και 

τον αλληλοεμπλουτισμού,  

να συμβάλλει: α) στη διαμόρφωση εμπλουτισμένων και με διευρυμένη κοινή βάση ελληνικών 

ταυτοτήτων, β) στον προσδιορισμό του ρόλου των απανταχού Ελλήνων στο διαμορφούμενο 

νέο παγκόσμιο οικονομικο-πολιτικο και πολιτισμικό περιβάλλον, 

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

πολιτισμού σε υπερεθνικό περιβάλλον (Δαμανάκης, 2004:51) 

 Με βάση την ελληνική οικουμενική παιδεία και τη διπλή σκοποθεσία της 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, η σκοποθεσία του γνωστικού αντικειμένου της «Γλώσσας» 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Ως προς τη Γλώσσα η Ελληνική προσφέρεται στους ομογενείς (ομοεθνείς) στο συμβολικό 

επίπεδο: 

α) ως πολιτισμικό αγαθό και ως φορέας πολιτισμικών στοιχείων και νοημάτων, 

β) ως εμπλουτιστικό και συνθετικό στοιχείο της εθνοπολιτισμικής τους ταυτότητας και στο 

γνωστικό επίπεδο  

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

(Δαμανάκης, 2004:55) 
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4.2 Εκπαιδευτικοί και μαθητές 

 

   4.2.1. Οι εκπαιδευτικοί 

 

 Από παλαιότερες μελέτες, καθώς και από εκείνες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του 

έργου Παιδεία Ομογενών, προκύπτει ότι η γλώσσα της χώρας διαμονής διεισδύει ευκολότερα 

στην οικογενειακή απ’ ό,τι στην παροικιακή και προπάντων στη σχολική επικοινωνία. Τα 

σχολεία ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι ο πλέον σαφής χώρος χρήσης και καλλιέργειας της 

Ελληνικής, ο δε δάσκαλος φαίνεται να είναι το κατεξοχήν πρόσωπο που λειτουργεί και 

συγχρόνως θεωρείται από τους μαθητές ως ο «εκπρόσωπος» της ελληνικής γλώσσας και του 

πολιτισμού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο δάσκαλος είναι αποσπασμένος από 

την Ελλάδα. 

 Στον αντίποδα αυτού του τύπου δασκάλου (του αποσπασμένου), ο οποίος συνήθως δεν 

είναι εξοικειωμένος με τη νοοτροπία και τους κώδικες επικοινωνίας των ομογενών μαθητών 

του, βρίσκεται ο ομογενής δάσκαλος, γέννημα θρέμμα της χώρας διαμονής, απόφοιτος ενός 

Πανεπιστημίου αυτής της χώρας, με καλή παιδαγωγική-διδακτική κατάρτιση, αλλά όχι 

οπωσδήποτε και με γλωσσική επάρκεια στην Ελληνική. Αυτός ο τύπος δασκάλου δεν 

επικοινωνεί πάντα στην Ελληνική με τους μαθητές του. 

 Έχοντας αυτούς τους δύο τύπους δασκάλου -που ο μεν πρώτος λειτουργεί ως εκπρόσω-

πος της Ελλάδας και ως φορέας του ελλαδικού πολιτισμού και της ελλαδικής ελληνικότητας, ο 

δε δεύτερος ως φορέας της παροικίας και της διασπορικής ελληνικότητας- είναι φανερό ότι 

αυτή η κατάσταση υπαγορεύει, εκτός από την ανάγκη μιας συνεχούς και συστηματικής επι-

μόρφωσης των εκπαιδευτικών, και την ανάγκη κατάρτισης εξειδικευμένων Προγραμμάτων 

Σπουδών και διαφοροποιημένων πακέτων εκπαιδευτικού υλικού που θα βοηθούν ιδιαίτερα τον 

εκπαιδευτικό στο έργο του (Δαμανάκης, 2004:60). 
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   4.2.2. Οι μαθητές 

  

 Με βάση τα κριτήρια της εθνοτικής προέλευσης και της γλώσσας, οι μαθητές των 

διαφόρων μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό μπορούν να διακριθούν στις 

ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

α) Ομοεθνείς ελληνόγλωσσοι 

β) Ομοεθνείς χωρίς γνώση της Ελληνικής 

γ) Αλλοεθνείς αλλόγλωσσοι (Δαμανάκης, 2004: 60) 

 Η παραπάνω διαφοροποίηση εμπεριέχει μεν στοιχεία παιδαγωγικά και διδακτικά 

αξιοποιήσιμα, δεν αρκεί όμως σε καμιά περίπτωση για την οριοθέτηση των 

κοινωνικοπολιτισμικών, γλωσσικών και μαθησιακών προϋποθέσεων και αναγκών των 

μαθητών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, λόγω του ότι οι συνθήκες αγωγής και εκπαίδευσης 

τους είναι πολυσύνθετες και πολυεπίπεδες.  

 Μελετώντας κανείς το νόμο 2413/1996 διαπιστώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας της 

Ελλάδας στηρίζει την εκπαιδευτική του πολιτική κυρίως σε τρία κριτήρια: 

α) Εθνοτικό Κριτήριο:  

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές ελληνικής καταγωγής, αλλά και 

αλλοεθνείς που επιθυμούν να μάθουν Ελληνικά. 

β) Θεσμικό Κριτήριο:  

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση συνήθως διαφοροποιείται σε δύο βαθμίδες: πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια, και σε δύο μορφές: Ημερήσια Σχολεία και Τμήματα Διδασκαλίας της 

Ελληνικής. 

γ) Γεωγραφικό Κριτήριο:  

Κατά καιρούς λαμβάνονται ειδικά εκπαιδευτικά μέτρα για μια συγκεκριμένη χώρα διαμονής 

(π.χ. Γερμανία)  

Αν στα παραπάνω κριτήρια προστεθούν: το ηλικιακό, το κοινωνικοπολιτισμικό και το 

παιδαγωγικό, τότε προκύπτουν τα ακόλουθα κριτήρια οριοθέτησης των ομάδων-στόχων: 

 

α) Εθνοτικό κριτήριο  

β,) Θεσμικό κριτήριο  
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γ) Γεωγραφικό κριτήριο  

δ) Ηλικιακό κριτήριο  

ε) Κοινωνικοπολιτισμικό κριτήριο 

στ) Παιδαγωγικό κριτήριο ( Δαμανάκης, 2004: 61). 

 

4.2.2.1.  Ομάδες- Στόχοι 

 

 Με βάση τα παραπάνω κριτήρια προκύπτουν οι παρακάτω ομάδες- στόχοι των 

μαθητών: 

1. Ομοεθνείς μαθητές της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με έστω περιορισμένη 

επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική. 

2. Ομοεθνείς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περιορισμένη επικοινωνιακή ε-

πάρκεια στην Ελληνική. 

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

λάχιστες  ή «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις. 

4. Αλλοεθνείς - αλλόγλωσσοι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης που μαθαίνουν την Ελληνική. 

 Συγκρίνοντας κανείς τις δύο τελευταίες ομάδες θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι από 

παιδαγωγικής και διδακτικής απόψεως δεν έχει νόημα μια διαφοροποίηση μεταξύ τους, και ότι 

και στις δύο περιπτώσεις η Ελληνική θα πρέπει να προσφέρεται ως Ξένη Γλώσσα. Κάτι τέτοιο 

ισχύει σ’ ό,τι αφορά τη μεθοδολογία, παραβλέποντας ότι οι παραπάνω δύο ομάδες μαθητών 

διαφοροποιούνται τουλάχιστον ως προς την πρόσληψη της Ελληνικής. 

 Για τον ελληνικής καταγωγής μαθητή το πιθανότερο είναι ότι η Ελληνική δεν 

προσλαμβάνεται και δεν αφομοιώνεται μόνο ως επικοινωνιακό μέσο, αλλά και ως πολιτισμικό 

χαρακτηριστικό στοιχείο της παροικίας του και ως συνθετικό στοιχείο της δικής του 

εθνοπολιτισμικής προέλευσης και ταυτότητας. Αντίθετα, ο αλλοεθνής την προσλαμβάνει ως 

επικοινωνιακό μέσο και ως στοιχείο πολιτισμικού εμπλουτισμού. Αυτό σημαίνει ότι η 

μεθοδολογία διδασκαλίας της Ελληνικής σε αυτές τις ομάδες-στόχου μπορεί να είναι η ίδια, 

αλλά η στοχοθεσία της διαφοροποιείται εκ των πραγμάτων. Οι παραπάνω ομάδες-στόχοι 
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εμφανίζονται λίγο ως πολύ σ’ όλες τις χώρες διαμονής. Η πληθυσμιακά κυρίαρχη ομάδα, 

εξαρτάται κυρίως από την ιστορική εξέλιξη των παροικιών σε κάθε χώρα, την εκπαιδευτική 

πολιτική της κάθε χώρας διαμονής και φυσικά τις εκάστοτε συνθήκες κοινωνικοποίησης του 

ατόμου. Σε χώρες, για παράδειγμα, που δεν έχουν εντάξει την Ελληνική στο «κανονικό» 

σχολικό τους πρόγραμμα, δεν εμφανίζεται καθόλου η τέταρτη ομάδα-στόχος. Από την άλλη θα 

πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα όρια μεταξύ των ομάδων δεν είναι απόλυτα, αλλά ρευστά. Το 

γεγονός ωστόσο ότι οι παραπάνω ομάδες-στόχοι εμφανίζονται λίγο ως πολύ σ’ όλες τις χώρες 

διαμονής δίνει τη δυνατότητα, να ληφθούν ως βάση για την κατάρτιση των Προγραμμάτων 

Σπουδών, και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, οι ομάδες-στόχοι και όχι οι χώρες 

διαμονής (γεωγραφικό κριτήριο). 

Αντιμετωπίζοντας μεθοδολογικά τις ομάδες 3 και 4 ως μια ομάδα-στόχο καταρτίσθηκαν, λοι-

πόν, τρία Προγράμματα Σπουδών για τη Γλώσσα και ένα Πρόγραμμα Σπουδών για τα Στοιχεία 

Ιστορίας και Πολιτισμού, καθώς και τέσσερις σειρές εκπαιδευτικού υλικού για: 

 τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (ΕΔΓ) στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

 τη διδασκαλία της ΕΔΓ σε Ταχύρρυθμα Τμήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

 τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΕΞΓ) στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, 

 τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια- εκπαίδευση (Δαμανάκης, 2004:64-65). 

 Η παρούσα εργασία θα διαπραγματευτεί τα Προγράμματα Σπουδών που αφορούν τη 

διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (ΕΔΓ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

αφήνοντας έξω τη δευτεροβάθμια καθώς και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας 

(ΕΞΓ)  στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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5
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 Το ΠΣ για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σχεδιάστηκε για τη 

διδασκαλία του μαθήματος στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρακάτω 

θα γίνει αναφορά μόνο στο κομμάτι που αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευσης καθώς αυτό 

αποτελεί τομέα ενασχόλησης της παρούσας εργασίας. 

 Σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση των ομάδων- στόχων των μαθητών το 

συγκεκριμένο ΠΣ απευθύνεται στην 1
η
 ομάδα- στόχο δηλαδή  σε ομοεθνείς μαθητές της 

προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με περιορισμένη έστω επικοινωνιακή επάρκεια στην 

Ελληνική που ηλικιακά οριοθετείται από 5-6 χρονών έως 12. Το υλικό που συνοδεύει το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει τίτλο "Πράγματα και Γράμματα" και χωρίζεται σε 3 

επίπεδα που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλυτικά τα επίπεδα υλικού ορίζονται 

ως εξής: 

 1° επίπεδο: Αναφέρεται κατά προσέγγιση στην Προδημοτική - 2
α
 τάξη και εστιάζει στο 

προαναγνωστικό στάδιο, στον αλφαβητισμό και στη βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. 

2° επίπεδο: Αναφέρεται κατά προσέγγιση  στην 3
η
 και 4

η
 τάξη και εστιάζει στην εμπέδωση 

και διεύρυνση των βασικών δεξιοτήτων παραγωγής του προφορικού και γραπτού λόγου. 

3° επίπεδο: Αναφέρεται κατά προσέγγιση στην 5
η
 και 6

η
 τάξη και εστιάζει στην καλλιέργεια 

και ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής του προφορικού και γραπτού λόγου. 

Υπάρχει και το 4
ο
 επίπεδο που αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά στην  παρούσα 

εργασία δεν θα προβούμε στην ανάλυση του καθώς εστιάζουμε μόνο στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. 
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5.1 Μεθοδολογικές επισημάνσεις 

 

5.1.1. Εισαγωγικές επισημάνσεις 

 

 Η διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών για την Ελληνική ως Δεύτερη γλώσσα και 

η παραγωγή του διδακτικού υλικού παίρνει ως αφετηρία την ύπαρξη ενός γλωσσικού και 

πολιτισμικού ελάχιστου, που προέρχεται από το στενότερο κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών, 

και οικοδομεί πάνω σε αυτό την προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας ως διδακτέου. Με άλλα 

λόγια, πρωταρχικός σκοπός δεν είναι η κατάκτηση απλών και βασικών επικοινωνιακών δομών, 

αλλά η εμπέδωση, η συστηματοποίηση και η περαιτέρω καλλιέργεια των γλωσσικών γνώσεων 

και δεξιοτήτων που διαθέτουν οι μαθητές και οι οποίες προσεγγίζουν τη νόρμα σε ποικίλους 

βαθμούς. Από εδώ προκύπτει και μια έμφαση στην ρητή επισήμανση των γλωσσικών 

φαινομένων και στη μεθοδική παρουσίαση του γλωσσικού συστήματος, κυρίως στα 

υψηλότερα επίπεδα. Επίσης, με βάση την παραπάνω παραδοχή, προκύπτει ότι το υλικό, η 

μεθοδολογία και η όλη προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας δεν μπορεί παρά να 

αντανακλά σε κάποιο βαθμό τη διγλωσσία και τη διπολιτισμικότητα των ομογενών μαθητών. 

Η δι-πολιτισμική διάσταση αξιοποιείται μέσω της παρουσίας στο υλικό αναφορών, κειμένων, 

εικόνων που σχετίζονται με τα βιώματα των μαθητών από την Ομογένεια και τα οποία 

συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας μαθητοκεντρικής προσέγγισης και διδασκαλίας.  

 Η αποδοχή του διγλωσσικού κεφαλαίου των μαθητών ως γενική αρχή της προσέγγισης 

έχει δυο μεθοδολογικές συνέπειες. Όσον αφορά το ίδιο το υλικό, σε κάποιες προφορικές 

δραστηριότητες προβλέπεται ότι καλούνται οι μαθητές να εντοπίσουν μία αντίστοιχη δομή 

στην άλλη γλώσσα που κατέχουν (π.χ. τους δίνονται παροιμίες σχετικές με τη δουλειά και τους 

ζητούμε να βρουν αντίστοιχες στην άλλη γλώσσα). Ωστόσο, σε γενικές γραμμές η παρουσία 

της κυρίαρχης στο περιβάλλον γλώσσας στα βιβλία είναι μηδαμινή. Όσον αφορά την χρήση 

της γλώσσας αυτής στην τάξη, γίνεται αποδεκτή ως όργανο επικοινωνίας, στον βαθμό που 

στοχεύει στη διασαφήνιση και στην ευχερέστερη συνειδητοποίηση στοιχείων και φαινομένων 

της Ελληνικής και διαφορών ανάμεσα στους δύο κώδικες. Σκόπιμο, ωστόσο, είναι η χρήση της 

να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν και να γίνεται εκεί όπου πραγματικά απαιτείται για την 

απρόσκοπτη υλοποίηση των στόχων της διδασκαλίας. Άλλωστε, στόχος είναι η συνειδητή 
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διγλωσσία, δηλαδή η κατανόηση εκ μέρους των μαθητών όχι μόνον της διαφορετικής 

οργάνωσης των δυο γλωσσικών συστημάτων αλλά και των περιστάσεων στις οποίες μπορεί να 

κάνει χρήση του ενός και του άλλου. Με αυτήν την έννοια, σκόπιμο είναι οι δυο γλώσσες να 

έχουν σαφώς κατανεμημένους ρόλους κατά τη διδασκαλία, όσο το δυνατόν νωρίτερα 

(Δαμανάκης, 2004: 85). 

 

5.1.1.1. Η χρήση των κειμένων 

 

 H πρόταση του έργου Παιδεία Ομογενών ως προς τη χρήση κειμένων για τη γλωσσική 

διδασκαλία περιλαμβάνει την αξιοποίηση τριών ειδών κειμένων: 

(α) κείμενα επικοινωνιακού τύπου (διάλογοι, τηλεφωνική συνομιλία) 

(β) κείμενα πεζά μη λογοτεχνικά (περιγραφικά, πληροφοριακά, αφηγηματικά, διαφημίσεις, 

κείμενα από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, κ.λπ.) 

(γ) λογοτεχνικά κείμενα (πεζά, ποιητικά, θεατρικά). 

Τα επικοινωνιακού τύπου κείμενα διακρίνονται από την αμεσότητα του προφορικού λόγου 

και, ως εκ τούτου, κρίνονται ως τα πλέον κατάλληλα για τους μαθητές που παρακολουθούν 

την Ελληνική ως Δεύτερη γλώσσα, καθώς σε αυτά ενυπάρχει μια ορισμένου βαθμού οικείωση 

με τον προφορικό λόγο. Εύλογο είναι ότι οι καταστάσεις στις οποίες αναφέρονται αντλούνται 

από βιωματικές καταστάσεις των μαθητών της αντίστοιχης ηλικίας. 

 Τα πεζά μη λογοτεχνικά κείμενα είναι εκείνα που επιτρέπουν την επαφή του παιδιού με 

τον κόσμο της πραγματικότητας και το πολιτισμικό του περιβάλλον. 

 Τέλος, τα λογοτεχνικά κείμενα υπό μορφή πεζού, ποιητικού και θεατρικού λόγου, 

προσφέρονται για διδασκαλία λόγω της αισθητικής απόλαυσης και της συγκινησιακής 

λειτουργίας που προκαλείται από την επαφή με αυτά και ενδείκνυνται για την ουσιαστική 

κατάκτηση της γλώσσας και την αρτιότητα του παραγόμενου λόγου. Με τα κείμενα αυτά ο 

αναγνώστης έρχεται σε επαφή και με την ποιητική διάσταση της γλώσσας πέρα από την 

χρηστική/επικοινωνιακή της διάσταση. 

 Στο πρώτο επίπεδο 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 
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‘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. 

 Από το δεύτερο επίπεδο και ύστερα, πλάι στα ‘πεποιημένα’ κείμενα κάνουν την 

εμφάνισή τους σε όλο και μεγαλύτερη αναλογία αυθεντικά κείμενα. Ευρεία χρήση αυθεντικών 

κειμένων γίνεται ιδιαίτερα στο τέταρτο επίπεδο με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με 

καινούρια κειμενικά είδη αλλά και με κείμενα που ανήκουν σε υψηλότερα επίπεδα ύφους. Τα 

κείμενα αυτά είναι προσαρμοσμένα σε κάποιον βαθμό στο επίπεδο γλωσσομάθειας των 

μαθητών, έτσι ώστε να προσφέρουν καινούριες γνώσεις χωρίς να αποθαρρύνουν εντελώς τον 

μαθητή. 

Επίσης, από το δεύτερο επίπεδο και πέρα γίνεται χρήση και ορισμένων ειδών λογοτεχνικών 

κειμένων, συνήθως από την παιδική λογοτεχνία, αλλά όχι μόνο. Στο δεύτερο επίπεδο 

εμφανίζονται σύντομα πεζά κείμενα και ποιήματα, τα οποία μάλιστα, προτιμούνται, χάριν του 

ρυθμού, της ομοιοκαταλήξίας και του μέλους -για όσα είναι μελοποιημένα-, χωρίς 

μεγαλύτερες αξιώσεις προσέγγισης σε αυτό το επίπεδο. Στο τρίτο και στο τέταρτο επίπεδο τα 

λογοτεχνικά κείμενα πολλές φορές αποτελούν και το πυρηνικό κείμενο, εκείνο δηλαδή το 

οποίο προβάλλει το εκάστοτε διδακτέο γλωσσικό φαινόμενο, και αποτελούν τη βάση για μια 

δραστηριότητα παραγωγής/κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. 

 Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των κειμένων, στο παραχθέν υλικό λήφθησαν υπόψη 

αφενός οι αρχές της κειμενικότητας (λ.χ. οι αρχές της συνοχής, της συνεκτικότητας, της 

αποδεκτότητας, της πληροφορικότητας κ.λπ.) και αφετέρου το κατά πόσο μπορούν να 

οδηγήσουν τους μαθητές σε μία βίωση αξιών αλλά και σε έναν προβληματισμό γύρω από το 

ιδιαίτερο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον τους (π.χ. δι-πολιτισμικη ταυτότητα, δια- και 

πολυ-πολιτισμικότητα, διακρίσεις και ίσες ευκαιρίες) αλλά και γύρω από ζητήματα 

παγκόσμιου ενδιαφέροντος για νεαρά άτομα. 

 Παρόμοια περιεχόμενα δίνουν το έναυσμα για μια ενεργό συμμετοχή του παιδιού στη 

διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Η διδασκαλία κειμένων από τη Μυθολογία, την 

Ιστορία, τη ζωή της κοινότητας και το σύγχρονο πολιτισμικό περιβάλλον του παιδιού 

δημιουργεί προσβάσεις για τη βίωση των εννοιών του τόπου, του χρόνου και της δράσης των 
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ανθρώπων. Με δεδομένη αυτή τη λειτουργία των κειμένων, θεωρείται πολύ σημαντική η 

χρήση κειμένων τα οποία προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα της Ομογένειας και 

εκφράζουν τη ζωή και το πολιτισμικό περιβάλλον της. Σε πολλές περιπτώσεις τα κείμενα αυτά 

βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση περιεχομένου με κείμενα που προέρχονται από την Ελλάδα 

και αναφέρονται σ’ αυτήν (Δαμανάκης, 2004: 85-87). 

 

5.1.1.2. Οι δραστηριότητες 

 

 Στο πρώτο επίπεδο το υλικό αποσκοπεί στο να εισαγάγει αβίαστα, διαισθητικά και 

προοδευτικά τους μικρούς μαθητές-αποδέκτες του στον αλφαβητισμό στην Ελληνική, αλλά 

και στους φωνολογικούς, μορφοσυντακτικούς και σημασιολογικούς κανόνες της γλώσσας. Η 

επίτευξη αυτού του σκοπού επιδιώκεται μέσω της ανάγνωσης μικρών αυτοτελών κειμένων 

ποικίλων τύπων και της γλωσσικής επεξεργασίας τους μέσω απλών γλωσσικών ασκήσεων και 

δραστηριοτήτων. Οι ασκήσεις αυτές αποσκοπούν στη συνειδητοποίηση της τμηματικής δομής 

του λόγου και στην αναγνώριση και ταύτιση λέξεων και συλλαβών, με τις οποίες ο μαθητής 

ενεργεί και δρα πάνω στον έντυπο γραπτό ελληνικό λόγο: καλείται να χρωματίσει, να 

ψαλιδίσει, να τοποθετήσει, να κυκλώσει, να ενώσει, να διαγράψει, να ακολουθήσει 

οπτικογραφοκινητικά ένα διάγραμμα, να γράψει, να ζωγραφίσει, να συμπληρώσει φράσεις, 

λέξεις και συλλαβές. Επίσης, υπάρχουν ασκήσεις στις οποίες ο μαθητής διαβάζει φράσεις και 

σύντομα κείμενα και ελέγχεται ως προς το αν κατανοεί το περιεχόμενό τους. 

 Οι δραστηριότητες από το δεύτερο επίπεδο και πέρα λαμβάνουν συνήθως υπόψη τους 

τα κείμενα ως πεδίο άσκησης για την κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας. Σταθερή 

δραστηριότητα ελέγχου του βαθμού πρόσληψης του νοήματος του κειμένου είναι οι ερωτήσεις 

κατανόησης του περιεχομένου (προφορικές και γραπτές), που ανήκουν σε ποικίλα είδη. 

Επίσης, στο τρίτο και στο τέταρτο επίπεδο πολλές ενότητες περιλαμβάνουν δραστηριότητες 

κατανόησης προφορικού λόγου, που στηρίζονται σε κείμενα πολλών ειδών (διαλογικά, 

περιγραφικά, αφηγηματικά), τα οποία είναι άλλοτε αυθεντικά με ελάχιστες τροποποιήσεις και 

άλλοτε κατασκευασμένα. 

 Για την παραγωγή λόγου και την άσκηση στα καινούρια φαινόμενα, ανάλογα με το 

επίπεδο, δίνεται έμφαση σε άλλου τύπου δραστηριότητες, λ.χ. στα τρία πρώτα επίπεδα 
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προτείνονται παιχνίδια ρόλων / παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπως είναι τα παιχνίδια γλώσσας 

(κρυπτόλεξο, κατασκευές, συνέχιση ιστορίας, κρυμμένοι θησαυροί κ.τ.λ.), ενώ δεν λείπουν και 

οι δραστηριότητες που μιμούνται πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας (π.χ., η 

αλληλογραφία και η επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου). 

Γενικά, άξονες της δόμησης των δραστηριοτήτων αποτελούν η εργασία των μαθητών σε 

ζεύγη και ομάδες, η ενθάρρυνση του μαθητή να ανακαλύπτει τη γνώση και η δραματοποίηση. 

Η τελευταία προσφέρεται για την δυνατότητα του μαθητή να χρησιμοποιήσει το λεξιλόγιο και 

την λεκτική πράξη, προκειμένου να μετασχηματίσει σε ζωντανό διάλογο μια περιγραφή και 

μια αφήγηση, όπου πλέον ο ίδιος γίνεται δρών πρόσωπο και επαρκής παραγωγός λόγου 

(Δαμανάκης, 2004:87-88). 

 

 

5.2. Η διδασκαλία της μορφοσύνταξης 

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών για την Ελληνική 

ως Δεύτερη Γλώσσα δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι η Ελληνική χρησιμοποιείται, έστω 

και σε αποκλίνουσα μορφή, από τους μαθητές στους οποίους στοχεύουν το Πρόγραμμα 

Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό. Εδώ έγκειται και μια σημαντική διαφορά με τη 

στοχοθεσία και, εν μέρει και τη μεθοδολογία, της διδασκαλίας της Ελληνικής ως Ξένης 

Γλώσσας. 

 Στην περίπτωση των ομογενών, δεν είναι δυνατόν να προδιαγράψει κανείς με απόλυτη 

ακρίβεια το πότε θα έρθει ο μαθητής για πρώτη φορά σε επαφή με κάποια συγκεκριμένη 

συντακτική δομή, λέξη και γραμματικό τύπο. Κατά συνέπεια, επιλέχθηκε μια σπειροειδής 

διάταξη της διδακτέας ύλης, πράγμα που σημαίνει ότι η παρουσίαση του συστήματος 

εξελίσσεται από επίπεδο σε επίπεδο, με επανάληψη και εμπλουτισμό της διδασκαλίας 

ορισμένων φαινομένων σε υψηλότερα επίπεδα από αυτό στο οποίο εμφανίστηκαν για πρώτη 

φορά. Πιο συγκεκριμένα, η εμφάνιση και η διδασκαλία των μορφοσυντακτικών φαινομένων 

ακολουθεί μία πορεία από το γνωστό στο άγνωστο, από το απλούστερο προς το συνθετότερο, 

από το συχνότερα εμφανιζόμενο στο σπανιότερο. Ως «απλούστερα φαινόμενα» νοούνται 

εκείνα που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στον επικοινωνιακό λόγο και μέσω απλών 
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δομών εκπέμπουν πλήρες νόημα, όπως π.χ. η λειτουργία του ουσιαστικού στη φράση «Με 

λένε....», η χρήση του Αορίστου σε περιγραφικό και αφηγηματικό λόγο, η παρουσία της 

έγκλισης της Προστακτικής και της Υποτακτικής στον λόγο για τη λειτουργία και κατανόηση 

του ανάλογου ρηματικού τύπου αλλά και της κλητικής πτώσης. 

 Επιπλέον, κατά την επιλογή των μορφοσυντακτικών φαινομένων προς διδασκαλία 

έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών, οι οποίες έχουν εντοπίσει τα 

γραμματικά λάθη που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα σε κείμενα μαθητών της 

Ομογένειας. Έτσι, η προτεινόμενη ύλη της Γραμματικής έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στις προβληματικές περιοχές του γλωσσικού συστήματος και 

να εμπεδώνει τη σωστή χρήση 

 Συνοψίζοντας, η συγκεκριμένη σειρά διδασκαλίας που προτείνεται αφορά την 

παρουσίαση βάσει συστήματος με σκοπό την επισήμανση και την εμπέδωση κάποιων 

γλωσσικών τύπων και φαινομένων που ενδεχομένως να κατέχουν οι μαθητές σε κάποιο βαθμό, 

σίγουρα όμως ασυστηματοποίητα και χωρίς επίγνωση. 

 Ανάμεσα στα επίπεδα υπάρχουν διαφοροποιήσεις που αναλύονται παρακάτω: 

 Στο πρώτο επίπεδο και στα υπόλοιπα υπάρχει μία διαφοροποίηση ως προς την έμφαση που 

δίδεται στη συστηματική παρουσίαση του γλωσσικού συστήματος. Η διδασκαλία της γλώσσας 

στο πρώτο επίπεδο επικεντρώνεται στον αλφαβητισμό των μικρών μαθητών. Η διαδικασία 

αυτή υλοποιείται μέσω της επίτευξης στόχων όπως οι ακόλουθοι: 

• Να μάθουν οι μικροί μαθητές να αντιστοιχούν φθόγγους (φωνήματα) και γράμματα 

(γραφήματα) σε κανονικής και ακανόνιστης ορθογραφικής δομής λέξεις (π.χ. πατάτα- 

κατσαρόλα, Ναυσικά) 

• Να προφέρουν, να διαβάζουν και να γράφουν σωστά δισυμφωνικά και τρισυμφωνικά 

συμπλέγματα της ελληνικής στο πλαίσιο λέξεων και φράσεων και να τα διακρίνουν από 

παραπλήσιους φωνητικούς φθόγγους και γραφήματα (στ/τσ, τσ/τζ, σβ, σγ, σμ, αν/αφ, αβ και 

εν/εφ, εβ). 

•Να τονίζουν σωστά τις λέξεις στον προφορικό λόγο και να τοποθετούν το τονικό σημάδι 

στην τονιζόμενη συλλαβή, όταν γράφουν. 

•Να διαβάζουν προτάσεις και σύντομα κείμενα με χαρακτήρες διαφόρων μορφών. 



59 
 

Ταυτόχρονα, στο πρώτο επίπεδο επιδιώκεται να εισαχθούν οι μικροί μαθητές αβίαστα, 

διαισθητικά και προοδευτικά στους φωνολογικούς, μορφοσυντακτικούς και σημασιολογικούς 

κανόνες της ελληνικής γλώσσας. Όσον αφορά τη μορφοσύνταξη, κάποιοι από τους στόχους 

είναι, για παράδειγμα, οι εξής: 

• Να μπορούν οι μαθητές να συντάσσουν απλές φράσεις-προτάσεις από λέξεις που τους 

δίνονται. 

• Να μπορούν να διακρίνουν τους δυο αριθμούς της ελληνικής και να είναι σε θέση να 

μετασχηματίζουν λέξεις και απλές φράσεις από τον ενικό στον πληθυντικό και 

αντιστρόφως. 

•Να χρησιμοποιούν σωστά τα οριστικά και αόριστα άρθρα διατυπώνοντας και γράφοντας 

απλές φράσεις-προτάσεις με συμφωνία υποκειμένου-ρήματος και άρθρου-επιθέτου-

ουσιαστικού, κ.α. 

  

 Η συστηματική διδασκαλία της Γραμματικής (Μορφοσύνταξη), ξεκινάει από το 

δεύτερο επίπεδο και αναπτύσσεται μέχρι το τρίτο, με βάση τα γνωρίσματα που 

προαναφέρθησαν. Όλο το προτεινόμενο φάσμα της διδακτέας ύλης στα τρία επίπεδα 

εμφανίζεται στους σχετικούς πίνακες που ακολουθούν στο παράρτημα της εργασίας και οι 

οποίοι σε μεγάλο βαθμό ακολουθούν τη διάρθρωση της ύλης του εκπαιδευτικού υλικού του 

έργου Παιδεία Ομογενών (Δαμανάκης, 2004: 88-89). 

  

 

5.3.  Διδασκαλία των λεκτικών επικοινωνιακών πράξεων 

 

 Όσον αφορά τις λεκτικές επικοινωνιακές πράξεις έγινε μία επιλογή και ταξινόμηση 

επικοινωνιακών περιστάσεων και λεκτικών πράξεων, που να σχετίζονται με την ηλικιακή 

ομάδα στην οποία απευθύνεται το υλικό. Η ταξινόμηση σε κατηγορίες παρουσιάζεται 

συνοπτικά παρακάτω, ενώ στο παράρτημα της εργασίας παρουσιάζεται σχετικός  πίνακας με 
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παραδείγματα των φράσεων και προτάσεων με τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν ενδεικτικά 

οι επικοινωνιακές αυτές πράξεις σε κάθε ένα από τα τρία επίπεδα. 

 

 

 Κοινωνικές επαφές κι επικοινωνία 

 Απευθύνω τον λόγο σε κάποιον, τραβώ την προσοχή του. 

 Χαιρετώ και απαντώ σε χαιρετισμούς. 

 Καλωσορίζω και αποχαιρετώ κάποιον. 

 Εκφράζω τυπικό ενδιαφέρον για την υγεία και την διάθεση κάποιου. Απαντώ. 

 Συστήνομαι και απαντώ σε συστάσεις. Συστήνω κάποιον σε άλλον. 

 Εύχομαι (σε γενέθλια/ ονομαστική γιορτή, θρησκευτική εορτή, γάμο/ γέννηση/ 

βάφτιση, σε ασθενή για ανάρρωση). 

 Προσκαλώ κάποιον. Αποδέχομαι και απορρίπτω μια πρόσκληση. 

 Ζητώ κάτι και προσφέρω κάτι σε κάποιον. Ευχαριστώ για την προσφορά. 

 Ευχαριστώ κάποιον για κάτι. 

 Ζητώ συγγνώμη, απολογούμαι για κάτι. 

 Ζητώ να επαναλάβει κάποιος κάτι, δηλώνω ότι δεν κατάλαβα. 

 Εξηγώ κάτι σε κάποιον. 

 Ζητώ κάποιον στο τηλέφωνο και απαντώ σε αυτόν που καλεί. 

 Κλείνω μια τηλεφωνική συνομιλία. 

 Αρχίζω ένα γράμμα. 

 Κλείνω ένα γράμμα. 

 

 

 

Πληροφορίες 

 Ζητώ πληροφορίες και αναφέρομαι σε πρόσωπα και πράγματα. 

 Αναφέρομαι στον χαρακτήρα κάποιου και στις ιδιότητες κάποιου πράγματος. 
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 Περιγράφω την εξωτερική εμφάνιση προσώπου και πράγματος. 

 Συγκρίνω ιδιότητες. 

 Τοποθετώ ένα γεγονός < μια δραστηριότητα στον χρόνο. 

 Δίνω πληροφορίες για τον χώρο. Τοποθετούμαι στον χώρο. 

 Δίνω οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να πάει κάπου. 

 Ζητώ και δίνω πληροφορίες για το ποσό/ τον βαθμό. 

 Ζητώ και δίνω πληροφορίες για τον τρόπο. 

 Ζητώ και δίνω πληροφορίες για τον κτήτορα. 

 Ζητώ και δίνω πληροφορίες για προϊόντα. 

Απόψεις και κρίσεις 

 Λέω τη γνώμη μου. 

 Ζητώ τη γνώμη του άλλου. 

 Κάνω αναφορά σε λόγο άλλου. 

 Εκφράζω την πιθανότητα/ κάτι το απίθανο να γίνει. 

 Διατυπώνω υποθέσεις (για το πραγματικό και το μη πραγματικό) 

 Ζητώ να μάθω εάν κάτι αληθεύει/ εκφράζω αβεβαιότητα. 

 Επιβεβαιώνω, διαβεβαιώνω. 

 Απευθύνομαι στη μνήμη του συνομιλητή μου/ Λέω τι θυμάμαι, τι 

ξεχνώ για κάτι/ Υπενθυμίζω κάτι σε κάποιον. 

 Εκφράζω τη συμφωνία μου με κάποιον. 

    Εκφράζω την διαφωνία μου με κάποιον. 

    Εκφράζω αναγκαιότητα/ υποχρέωση. 

    Εκφράζω την πρόθεση να κάνω κάτι. 
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Έκφραση συναισθημάτων 

 

 Εκφράζω προτίμηση και απαρέσκεια. 

 Εκφράζω χαρά, ευχαρίστηση, επιδοκιμασία, υπερηφάνεια. 

 Εκφράζω λύπη, στεναχώρια, φόβο, ανησυχία. 

 Εκφράζω αποδοκιμασία, θυμό, αγανάκτηση. 

 Εκφράζω την ευχή/ την επιθυμία να γίνει κάτι.  

 Δίνω εντολές/ οδηγίες για την εκτέλεση ενός έργου/ μίας πράξης. 

 Ζητώ την έγκριση κάποιου να κάνω κάτι. Επιτρέπω-απαγορεύω. 

 Δίνω συμβουλές. Κάνω παραινέσεις. 

 Καθησυχάζω κάποιον. 

 Υπόσχομαι να κάνω κάτι. 

 Προτείνω σε κάποιον να κάνει κάτι/ να κάνουμε κάτι μαζί. 

 Αποδέχομαι και απορρίπτω μια πρόταση /Αντιπροτείνω ( Δαμανάκης, 2004: 90-92) 
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5.4  Διδασκαλία του λεξιλογίου 

 

 Το προτεινόμενο για διδασκαλία λεξιλόγιο ανήκει σε ορισμένες θεματικές περιοχές, 

που καλύπτουν όλες τις πλευρές της καθημερινής ζωής των μαθητών ηλικίας πέντε έως 

δώδεκα ετών. Είναι ευνόητο ότι οι περισσότερες από αυτές (π.χ. διαπροσωπικές σχέσεις, 

χόμπι/ ενδιαφέροντα/ ασχολίες, ψυχαγωγία, μετακινήσεις/ ταξίδια) εμφανίζονται σε 

περισσότερα από ένα επίπεδα, με διαβάθμιση κάθε φορά του παρεχομένου λεξιλογίου. 

 Ειδικότερα, στο πρώτο επίπεδο κατά τη διδασκαλία του λεξιλογίου ακολουθήθηκε η 

αρχή ότι τα «πράγματα» που περιβάλλουν τον μικρό μαθητή πρέπει να περάσουν στα 

«γράμματα» (λέξεις, φράσεις, προτάσεις) της ελληνικής γλώσσας, την οποία μαθαίνει. Έτσι, 

κατακτώντας το λεξιλόγιο του πρώτου επιπέδου ο μικρός μαθητής μαθαίνει να αναφέρεται 

στον εαυτό του και στους οικείους άλλους, αλλά και να μιλάει για ζητήματα που σχετίζονται 

με τις καθημερινές ανάγκες του (τροφής, στέγασης, ένδυσης, υπόδησης, προστασίας, 

ασφάλειας, επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, διασκέδασης και ομαδικότητας). Όλα αυτά 

προσφέρονται μέσα από εμπειρίες και βιώματα μικρών παιδιών που ενεργούν και δρουν στο 

σπίτι, στην αγορά, στους χώρους των παιχνιδιών και στον κόσμο της φαντασίας και του 

παραμυθιού καθώς και μέσα από ευχάριστες οικογενειακές και κοινωνικές περιστάσεις 

(γιορτές, γενέθλια, γέννηση - βάφτιση, επισκέψεις κ.ά.). Η κατάκτηση της σημασίας γίνεται 

προοδευτικά με την συνειρμική σύνδεση της μορφής των λέξεων (σημαινόντων) με τα 

σύμβολα-εικόνες των αντικειμένων (σημαινόμενων) και την εικονική παράσταση της φράσης/ 

πρότασης στην οποία εντάσσεται η καινούρια λέξη/ έννοια. Επίσης, ήδη από το πρώτο επίπεδο 

δίνεται βαρύτητα στην εξοικείωση και την κατάκτηση σημασιολογικών σχέσεων όπως είναι τα 

αντίθετα: επιρρημάτων που δηλώνουν έννοιες χώρου και χρόνου (π.χ. πάνω - κάτω, δεξιά - 

αριστερά), επιθέτων και μετοχών (π.χ. όμορφος - άσχημος, ζεστός - κρύος, χαρούμενος - 

λυπημένος), και ρημάτων (π.χ. ανοίγω - κλείνω, μιλώ - σωπαίνω). 
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 Στα επόμενα επίπεδα ακολουθήθηκε μία πορεία ως προς την επιλογή και τον 

εμπλουτισμό του λεξιλογίου η οποία παίρνει ως αφετηρία το περιορισμένο φάσμα χρήσης στον 

άμεσα επικοινωνιακό λόγο και προχωρεί σε όλο και περισσότερο εξειδικευμένες χρήσεις. 

Συγκεκριμένα, με βάση ένα άτυπα καθορισμένο «βασικό» λεξιλόγιο για κάθε θεματική 

ενότητα, προωθείται στα μεγαλύτερα επίπεδα η εξοικείωση των μαθητών με λεξιλόγιο που 

ανήκει σε υψηλότερα επίπεδα ύφους και πιο τυπικές περιστάσεις (έντυπος και ηλεκτρονικός 

τύπος, αιτήσεις και επίσημες επιστολές, εκλαϊκευμένα επιστημονικά κείμενα) (Δαμανάκης, 

2004: 92). 

 Σε σχετικό πίνακα στο παράρτημα 1 της εργασίας παρουσιάζονται οι θεματικές 

περιοχές στις οποίες εμπίπτει το λεξιλόγιο που προτείνεται να διδαχθεί, καθώς και μια 

ενδεικτική κατανομή των επιμέρους εννοιών σε επίπεδα. Η κατανομή αυτή παρακολουθεί σε 

γενικές γραμμές την υπάρχουσα κατανομή στα βιβλία της σειράς «Πράγματα και Γράμματα» 

του έργου Παιδεία Ομογενών. 
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6
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 Το ΠΣ  για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη γλώσσα απευθύνεται στην 3
η
 και 4

η
 

ομάδες- στόχους όπως έχουν οριστεί κι αναφερθεί προηγουμένως στην εργασία. Συγκεκριμένα 

απευθύνεται σε ομοεθνείς μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς καθόλου γλωσσικές και 

με ελάχιστες η και «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις (3
η
 ομάδα-στόχος) και 

σε αλλοεθνείς - αλλόγλωσσους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που μαθαίνουν την 

ελληνική (4
η
 ομάδα-στόχος). Ηλικιακά η διάρκεια σπουδών καλύπτει τους μαθητές από 6 έως 

12 ετών, περίπου δηλαδή στις ηλικίες των μαθητών που φοιτούν στο ελληνικό σχολείο. Το 

υλικό που συνοδεύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει τίτλο "Μαργαρίτα" και 

χωρίζεται σε 3 επίπεδα που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλυτικά τα επίπεδα 

υλικού ορίζονται ως εξής: 

1° επίπεδο:  Αναφέρεται κατά προσέγγιση  στην1
η
 και 2

α
 τάξη και στοχεύει στη βασική 

ανάπτυξη των στοιχειωδών δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου / 

αλφαβητισμός. 

2° επίπεδο: Αναφέρεται κατά προσέγγιση στην 3
η
 και 4

η
 τάξη και στοχεύει στην ανάπτυξη 

βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων και καλλιέργεια της εκφραστικής επάρκειας και των 

δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου /  αλφαβητισμός. 

3° επίπεδο: Αναφέρεται κατά προσέγγιση στην 5
η
 και 6

η
 τάξη και στοχεύει στην καλλιέργεια 

της γλωσσικής επάρκειας, την ανάπτυξη και εμπέδωση των δεξιοτήτων παραγωγής 

προφορικού και γραπτού λόγου. 
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6.1. Γενικά κριτήρια του Προγράμματος Σπουδών 

 

 Κατά την εφαρμογή του ΠΣ για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη γλώσσα 

λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: 

1. Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας όπου διδάσκεται η γλώσσα, το πρόγραμμα και ο 

αριθμός ωρών διδασκαλίας. 

2. Οι σκοποί του σχολείου όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη / ξένη και οι 

μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. 

3. Το στάδιο της γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών (ηλικία). 

4. H ψυχολογική/συναισθηματική τους κατάσταση. 

5. Το άμεσο φυσικό , πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον της παροικίας και της χώρας 

στην οποία διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. 

6. Το φυσικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον της Ελλάδας. 

7. Τα ενδιαφέροντα, οι επικοινωνιακές ανάγκες και η κοινωνική κατάσταση των μαθητών 

(Δαμανάκης, 2004: 157). 

 

6.2. Ειδικά κριτήρια του Προγράμματος Σπουδών 

 

 Κατά την εφαρμογή του ΠΣ για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη γλώσσα 

λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: 

1. Επιλογή των επικοινωνιακών περιστάσεων με γνώμονα την αυθεντικότητα και την 

ποικιλία του γλωσσικού υλικού. 

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις 4 επικοινωνιακές δεξιότητες ( κατανόηση προφορικού λόγου, 

παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου) δίνεται 

έμφαση στον προφορικό λόγο. 

3. Το γλωσσικό σύστημα (γραμματική-συντακτικό) δε διδάσκεται ως αυτοσκοπός, αλλά ως 

μέσο για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας του μαθητή. 

4. Οι αρχές λειτουργίας του γλωσσικού κώδικα (κανόνες) κατακτούνται από τους ίδιους 

τους μαθητές με φυσικό τρόπο, χωρίς να θεωρείται απαραίτητη η διατύπωσή τους. 

5. Ο αριθμός, ο βαθμός δυσκολίας και το είδος των γλωσσικών φαινομένων σε μια ενότητα 
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καθορίζονται από την περίσταση επικοινωνίας μέσα από την οποία γίνεται η διδασκαλία τους 

και όχι με βάση την παραδοσιακή σειρά παρουσίασης των γραμματικών φαινομένων. 

6. Εφόσον η μάθηση ορίζεται ως μία μόνιμη μεταβολή της δυνητικής συμπεριφοράς ενός 

ατόμου, η οποία οφείλεται στην εμπειρία, ο παραγόμενος λόγος πρέπει να διαθέτει βιωματικό 

και επικοινωνιακό φορτίο. 

7. To μαθησιακό υλικό προϋποθέτει τη δραστηριοποίηση των μαθητών ως ισότιμων μελών 

της τάξης - ομάδας. 

8. Το μαθησιακό υλικό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εντοπίζουν και να διορθώνουν 

τα λάθη τους, να αξιολογούν στο σύνολο τη μαθησιακή διαδικασία και το αποτέλεσμά της και 

να κατακτούν στρατηγικές επανόρθωσης της επικοινωνίας (Δαμανάκης, 2004: 157-158).
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6.3. Επικοινωνιακές καταστάσεις - Γλωσσικές λειτουργίες 

 

 Οι επικοινωνιακές καταστάσεις, οι οποίες καθορίζονται με βάση τη συχνότητα 

εύρεσης τους στην κοινωνική ζωή, τα ενδιαφέροντα των μαθητών και ειδικότερα το 

γενικό στόχο, συγκροτούνται από γλωσσικές λειτουργίες και παρασύρουν κάποιες 

από αυτές στη βάση της συχνότητάς τους η και το αντίστροφο. 

 Οι επικοινωνιακές καταστάσεις είναι οι ίδιες σε όλα τα επίπεδα και οι 

διαφοροποιήσεις εξαρτώνται από τις γλωσσικές λειτουργίες που τις συγκροτούν, ίδιες 

ή και διαφορετικές, πιο σύνθετες για το κάθε επίπεδο. 

 Με βάση τις γλωσσικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και το 

γενικό στόχο, οι επικοινωνιακές καταστάσεις (ειδικές έννοιες- θέματα) οριοθετούνται 

ως εξής: 

1. Κοινωνικότητα 

2. Σπίτι - Σχολείο - Περιβάλλον 

3. Καθημερινή ζωή 

4. Ελεύθερος χρόνος - Διασκέδαση 

5. Διαπροσωπικές σχέσεις 

6. Ταξίδια - Διακοπές 

7. Κλιματολογικές συνθήκες - Χρόνος - Εποχές 

8. Αγορά - Μαγαζιά 

9. Τρόφιμα – Ποτά 

10. Υγεία – Άθληση (Δαμανάκης, 2004:159). 

 Στο παράρτημα 2 της εργασίας αναφέρονται αναλυτικά οι στόχοι του ΠΣ για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη γλώσσα ανά κατηγορία στόχων και ανά επίπεδο 

υλικού της κάθε τάξης. 
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7
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) της 

ελληνικής γλώσσας είναι το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα σήμερα στο ελληνικό 

σχολείο και απευθύνεται σε μαθητές που διδάσκονται την ελληνική ως πρώτη 

γλώσσα. Το ΔΕΠΠΣ δημοσιεύτηκε στα ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003 και 

περιλαμβάνει τα ΑΠΣ όλων των γνωστικών  αντικειμένων της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (Δημοτικό - Γυμνάσιο). Τα Αναλυτικά Προγράμματα περιλαμβάνουν τις 

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

παρούσα εργασία θα αναλύσουμε μόνο το μέρος που αφορά τη διδασκαλία του 

μαθήματος της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στις τάξεις 

του δημοτικού σχολείου. 

 

7.1 Γενικές επισημάνσεις 

 

 Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. εκσυγχρονίζουν το περιεχόμενο σπουδών της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο και εισάγουν αρκετές 

καινοτομίες για τα δεδομένα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Οι 

σπουδαιότερες από τις καινοτομίες που διαφοροποιούν το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. 

από τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και αναβαθμίζουν την ποιότητα της 

Εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

1. Καθιερώνουν τη διαθεματική προσέγγιση στη σχολική γνώση, επιλογή που 

είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες επιστημολογικές, ψυχολογικές και διδακτικές 

θεωρίες. 

2. Δεν αρκούνται στην απλή παράθεση της «διδακτέας ύλης», αλλά 

αντιστοιχίζουν στόχους – περιεχόμενο – διδακτικές δραστηριότητες στο 

επίπεδο κάθε διδακτικής ενότητας. Έτσι, βοηθούν τους συγγραφείς αλλά και 

τους εκπαιδευτικούς της τάξης να εφαρμόσουν ποικίλες εναλλακτικές 

προσεγγίσεις, πέραν του καθιερωμένου μονόλογου και της ερωταπόκρισης. 

3. Καθιερώνουν την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects) στα πλαίσια όλων 

των μαθημάτων. Με τον τρόπο αυτό (α) διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για 

προωθημένες διαθεματικές προσεγγίσεις και (β) αναπτύσσονται στους 
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μαθητές οι γνωστικο-κοινωνικές δεξιότητες του επιστημονικού τρόπου 

σκέψης. Οι δεξιότητες αυτές είναι αναγκαίες για την αυτό-ρυθμιζόμενη 

μάθηση, που προϋποθέτει η διαβίου εκπαίδευση. 

4. Καθιερώνουν την ευέλικτη ζώνη που συμβάλλει στη σύνδεση της σχολικής 

γνώσης με τα βιώματα των μαθητών και τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής. 

5. Συνδέουν οργανικά την αξιολόγηση με τις υπόλοιπες διαδικασίες της 

διδασκαλίας, προτείνοντας ποικίλες μορφές και τεχνικές αξιολόγησης. 

6. Παραθέτουν τις παραμέτρους για τη συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων, 

ώστε να διασφαλιστούν οι προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη 

βιβλιογραφία. 

7. Βελτιώνουν τον αναγνωστικό, μαθηματικό και φυσικοεπιστημονικό 

αλφαβητισμό (γραμματισμό) (Αλαχιώτης, χ.χ.). 

 

7.2 Ειδικές επισημάνσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας 

 

 Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τα Α.Π.Σ. και τα περισσότερα αντίστοιχα 

βιβλία γράφτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και ήδη αποτελούσε κοινή 

απαίτηση και προσδοκία η συγγραφή νέων βιβλίων, που θα βελτίωναν τις 

διαπιστωμένες αδυναμίες τους. Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε γραπτώς στις ετήσιες 

εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων, αλλά και προφορικά από εκπαιδευτικούς και 

Σχολικούς Συμβούλους στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργάνωσε το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπου επισημαίνεται ότι πρέπει να γίνει συγγραφή νέων 

βιβλίων για να αντιμετωπισθούν νέες επιστημονικές μεθοδολογικές αδυναμίες και 

κενά. Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά τις αλλαγές και τα νέα στοιχεία των Α.Π.Σ. στο 

μάθημα της γλώσσας επισημαίνουμε τα εξής: 

 Η ειδοποιός διαφορά των σημερινών προγραμμάτων γλωσσικής διδασκαλίας 

του Δημοτικού από όλα τα προηγούμενα  συνίσταται στη διαφορετική φιλοσοφία και 

στάση, στην υιοθέτηση, κατανόηση και προσαρμογή νεότερων (δοκιμασμένων) 

διδακτικών αντιλήψεων και συμπεριφορών, στον εμπλουτισμό του περιεχομένου και 

στην εισαγωγή νέων στόχων, τους οποίους επέβαλαν οι αντικειμενικές ανάγκες των 

καιρών. Όλα αυτά, χωρίς να μεταβάλλεται ο βασικός προσανατολισμός της 

γλωσσικής διδασκαλίας και της ελληνικής παιδείας γενικότερα. Η διαφορά 

εντοπίζεται, μεταξύ άλλων, στους εξής τομείς: 



71 
 

 Ο κεντρικός στόχος της διδασκαλίας, η επικοινωνιακή δεξιότητα, 

εξειδικεύεται για πρώτη φορά, αποκτώντας συγκεκριμένο περιεχόμενο: να καταστεί ο 

μαθητής ικανός να χρησιμοποιεί τα γλωσσικά μέσα με τρόπο αποτελεσματικό και 

κατάλληλο για την κάθε ειδική περίσταση επικοινωνίας. Γι’ αυτό η γλωσσική πράξη 

προτείνεται πλέον και ως μονάδα επικοινωνίας, παράλληλα με την πρόταση. Επειδή η 

προσαρμογή του λόγου στις διάφορες περιστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση 

διαφοροποιημένου λόγου, δηλαδή διαφορετικά γλωσσικά μέσα κάθε φορά, το νέο 

πρόγραμμα προτείνει και τη διδασκαλία διάφορων ειδών λόγου, οδηγώντας τον 

μαθητή να κατανοήσει με συστηματικές πρακτικές διαδικασίες ότι η επιλογή του 

κατάλληλου γλωσσικού μέσου είναι συνάρτηση της πρόθεσης και του αποτελέσματος 

του λόγου. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα προτείνει τρόπους εμπλοκής του μαθητή στα 

δρώμενα, ώστε να παρεμβαίνει με τον λόγο του στην εξωτερική πραγματικότητα· 

δίνει έμφαση στην παραγωγή λόγου, θέτοντας ως τελικό στόχο του σχολείου την 

ικανότητα δόμησης κειμένου με στοιχειώδεις νοηματικές ενότητες· αποκαθιστά τον 

συνοπτικό λόγο ως βασική διδακτική πρακτική και μέσο μάθησης. Επίσης, στο 

πλαίσιο της προσέγγισης του διαφοροποιημένου λόγου, εισάγει πρόβλεψη για την 

εξοικείωση του μαθητή με την ύπαρξη κοινωνικών και τοπικών ελληνικών 

ιδιωμάτων. Με το νέο πρόγραμμα, στο οποίο τονίζεται, εκτός άλλων ήδη 

προαναφερθέντων, η σημασία υιοθέτησης της φωνημικής μεθόδου για τη διδασκαλία 

της ελληνικής γλώσσας, είναι σαφές ότι βελτιώνεται ο αναγνωστικός αλφαβητισμός 

 Επιπλέον, το σημερινό Πρόγραμμα, ως πρόγραμμα γενικής γλωσσικής 

παιδείας παρουσιάζει τη λογοτεχνία ως ιδιαίτερο τομέα του προγράμματος και 

προτείνει ειδικότερες ενδεικτικές πρακτικές προσέγγισής της (π.χ. «πολυτροπικές»)· 

προτείνει «άνοιγμα» στη λογοτεχνία των γειτονικών λαών, εισάγει την πρόσβαση στα 

μέσα πληροφόρησης και, ειδικότερα, στη διαχείριση της πληροφορίας, την 

επεξεργασία κειμένου με Η/Υ και τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πρόσβασης στην 

πληροφορία, θέτει τις βάσεις για μια «κριτική γλωσσική επίγνωση», λαμβάνει υπόψη 

τις δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν κατά τη διδασκαλία μαθητές με άλλη 

μητρική γλώσσα, πλην της ελληνικής, καθώς και μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες, προτείνει τρόπους αξιολόγησης, τους οποίους εντάσσει στη φιλοσοφία του. 

Τέλος, το σύνολο των αντίστοιχων διαδικασιών προτείνεται να λαμβάνουν χώρα 

συστηματικά πλέον,  κατά τη διδασκαλία των διάφορων μαθημάτων του ωρολογίου 

προγράμματος, της ευέλικτης ζώνης και της σχολικής ζωής.  
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 Οι στόχοι επιδιώκονται με ποικιλία διδακτικών ενεργειών, οι οποίες ωθούν 

τον μαθητή να βιώνει ενεργά τη γλώσσα στην πολλαπλότητά της, ώστε να την 

αξιοποιεί πραγματιστικά, αλλά και να την απολαμβάνει αισθητικά ( Αλαχιώτης, χ.χ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

7.3. Σκοπός διδασκαλίας της γλώσσας 

 

 Η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στο Δημοτικό αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και 

αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό 

και τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη 

κοινωνία τους.  

 Για την επίτευξη του σκοπού δεν υιοθετείται μία ορισμένη θεωρία της 

γλώσσας, αλλά επιχειρείται μία επιλεκτική και συνδυαστική εφαρμογή θεωριών, με 

γνώμονα τις ανάγκες της διδακτικής. Κατά συνέπεια, η γλώσσα αντιμετωπίζεται στη 

φυσική της πολυπλοκότητα, στο μέτρο που αφορά το παιδί και υπαγορεύει το 

περιεχόμενο της γλωσσικής παιδείας.  

 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τόσο τη συγχρονική όσο και τη 

διαχρονική διάσταση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτή θεωρείται στοιχείο 

εθνικής ταυτότητας, φορέας μακραίωνης πολιτισμικής παράδοσης και 

γραμματολογίας, δίαυλος επικοινωνίας στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια 

κοινότητα. Στους στόχους του Προγράμματος αξιοποιείται ο ετερογενής χαρακτήρας 

της ελληνικής γλώσσας, με τις κοινωνικές, γεωγραφικές και υφολογικές παραλλαγές 

της. Τέλος, με δεδομένο το πολυπολιτισμικό στοιχείο της σύγχρονης ελληνικής 

κοινωνίας, η γλώσσα προτείνεται ως μέσο ένταξης των αλλοδαπών στην κοινωνία 

αυτή (ΔΕΕΠΣ, 2003: 14). 

 

7.4. Ειδικοί σκοποί διδασκαλίας της γλώσσας 

 

 Σύμφωνα με το γενικό σκοπό της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας, ο 

μαθητής επιδιώκεται να μάθει να χειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα την ελληνική 

γλώσσα: να την καταλαβαίνει, να την ομιλεί, να τη διαβάζει, να τη γράφει με άνεση, 

ώστε να συμμετέχει ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία του.  

Αναλυτικότερα:  
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- Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας, αλλά και ως σύστημα σκέψης, 

για να ανακαλύπτει και να κατανοεί νέες γνώσεις και εμπειρίες και να ικανοποιεί έτσι 

τις πρακτικές, συναισθηματικές, πνευματικές και κοινωνικές του ανάγκες.  

- Να κατανοεί ως σημασία και ως πρόθεση το περιεχόμενο κάθε είδους λόγου με το 

οποίο έρχεται σε επαφή και να χρησιμοποιεί τα γλωσσικά μέσα με τρόπο, ώστε να 

παράγει λόγο αποτελεσματικό και κατάλληλο για κάθε ειδική περίσταση 

επικοινωνίας.  

- Να είναι σε θέση να εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο.  

- Να συνειδητοποιήσει ότι:  

(α) διαθέτει την ικανότητα να περιγράφει, να τροποποιεί την εξωτερική 

πραγματικότητα αλλά και να δημιουργεί πραγματικότητα με το λόγο του, στο μέτρο 

που μεταχειρίζεται τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα και ότι (β) η δυνατότητα αυτή είναι 

συνάρτηση της γνώσης και της συνειδητής χρήσης του γλωσσικού συστήματος.  

- Να αποκτήσει τις βάσεις μιας κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, ώστε να μπορεί να 

αξιολογεί αντικειμενικά τα μηνύματα.  

- Να γνωρίσει και να αγαπήσει ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων, έτσι ώστε να 

ευαισθητοποιηθεί και να αποζητά μόνος του τη συντροφιά του καλού λογοτεχνικού 

βιβλίου.  

- Να αποκτήσει αίσθηση και γνώση της γλωσσικής του παράδοσης και να ενισχύσει 

το γλωσσικό του αυτοσυναίσθημα. Να χρησιμοποιεί δημιουργικά τα διαχρονικά 

στοιχεία που λειτουργούν στη σημερινή ζωντανή γλώσσα.  

- Να συνειδητοποιήσει την κοινωνική και τη γεωγραφική ποικιλία της ελληνικής 

γλώσσας.  

- Να εξοικειωθεί με την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών έτσι ώστε:  

α) να αποκτήσει ευχέρεια πρόσβασης στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του 

Διαδικτύου και των πολυμέσων και  

β) να μπορεί να επεξεργάζεται στοιχειωδώς κείμενα σε Η/Υ.  

- Να κατανοήσει τη θέση που κατέχει η γλώσσα, γενικά, στον πολιτισμό ενός λαού, 

τη σημασία της για τα έθνη, και να έρθει σε επαφή και με γλωσσικής υφής 

πολιτισμικά στοιχεία άλλων λαών.  

- Να εκτιμά και να σέβεται τη γλώσσα του άλλου και να συμβιώνει αρμονικά με 

αλλόγλωσσους.  

Όσον αφορά τον αλλοδαπό μαθητή, τον ενταγμένο σε τάξη, στην οποία 

χρησιμοποιείται η ελληνική ως μητρική γλώσσα, αυτός πρέπει:  
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- Μέσα σε πλαίσιο φυσικής επικοινωνίας να εσωτερικεύσει αβίαστα ορισμένες 

δύσκολες γι' αυτόν γλωσσικές δομές της ελληνικής γλώσσας.  

- Να βιώσει μέσα από τη γλώσσα τον ελληνικό πολιτισμό και να υιοθετήσει θετική 

στάση απέναντί του (ΔΕΕΠΣ, 2003:17-18). 

 Στο παράρτημα 3 της εργασίας παρατίθενται αναλυτικά οι στόχοι και οι 

θεματικές ενότητες του γλωσσικού μαθήματος για κάθε τάξη φοίτησης των μαθητών.  
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8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω και αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής ως πρώτης, ως 

δεύτερης  και ως ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα θα γίνει μία προσπάθεια να 

εντοπιστούν τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των ΠΣ και να επισημανθούν οι 

ομοιότητες και οι διαφορές που παρουσιάζουν. 

  Στο σημείο αυτό θα ήταν καλό να επισημανθεί πως η συγγραφή των ΠΣ του 

έργου της Παιδείας Ομογενών  βασίστηκε στο γεγονός της ισοτιμίας γλωσσών. Ο 

όρος ελληνική ως δεύτερη χρησιμοποιήθηκε, όχι για να εκφράσει τη δευτερεύουσα 

θέση και σημασία της ελληνικής αλλά για να σηματοδοτήσει  την ύπαρξη και μίας 

άλλης γλώσσας επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, καθώς και την αναγκαιότητα 

προσέγγισης μίας διαφορετικής διδακτικής και μεθοδολογίας, που διαφοροποιείται 

σημαντικά όταν η ελληνική γλώσσα διδάσκεται ως πρώτη, ως δεύτερη κι ως ξένη 

γλώσσα στους μαθητές. Επάνω σε αυτήν την παραδοχή της ισοτιμίας γλωσσών είναι 

γραμμένα τα Προγράμματα Σπουδών του έργου της Παιδείας Ομογενών 

ακολουθώντας την από παιδαγωγικής αλλά και διδακτικής άποψης. 

 Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε ως βάση ότι για τους μαθητές και τα άτομα που 

κοινωνικοποιούνται κάτω από διγλωσσικές συνθήκες και οι δύο γλώσσες είναι εξίσου 

σημαντικές κι ο στόχος της εκάστοτε διδασκαλίας είναι να επιτευχθεί κατά το δυνατό 

ισοδύναμη υψηλή ανάπτυξη και των δύο γλωσσών που θα οδηγήσει σε μια 

αμφιδύναμη διγλωσσία οποία έχει θετικές επιπτώσεις στη γνωστική εξέλιξη του 

ατόμου αποτελώντας παράλληλα τον ιδανικό τύπο διγλωσσίας και τον απώτερο 

στόχο κάθε δίγλωσσης εκπαίδευσης. 

  

 

8.1 Γενικά στοιχεία σύγκρισης 

  Ξεκινώντας τη μελέτη των ΠΣ του έργου της Παιδείας Ομογενών το πρώτο 

στοιχείο διαφοροποίησης που εντοπίστηκε αφορά το στόχο που ορίζεται σε κάθε 

πρόγραμμα. Η στοχοθεσία που αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 
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γλώσσας ορίζεται ότι προσφέρει στον ομογενή ένα αντικείμενο που με αφετηρία τις 

προϋποθέσεις του μαθητή, δεν περιορίζεται στην καλλιέργεια επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων και στον πολιτισμικό εμπλουτισμό αλλά επιδιώκει να τον βοηθήσει να 

καλλιεργήσει το πολιτισμικό του κεφάλαιο, και μέσα από μία διαδικασία 

αυτοπροσδιορισμού να διαμορφώσει μια εθνοπολιτισμική ταυτότητα της οποίας ένα 

σκέλος θα συναρτάται με την ελληνική πολιτισμική παράδοση και με κάποιες 

τουλάχιστον εκφάνσεις του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Αντίθετα, η 

στοχοθεσία της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας προσφέρει στον 

αλλοεθνή ένα αντικείμενο που δεν επιθυμεί να οδηγήσει τον μαθητή και να 

συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνοπολιτισμικής του ταυτότητας, αλλά στοχεύει 

κυρίως στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στον πολιτισμικό 

εμπλουτισμό του. Τέλος, όσον αφορά το ΔΕΕΠΣ και το σκοπό του για τη διδασκαλία 

της ελληνικής ως πρώτη αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να 

χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά 

και δημιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά 

στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους. 

 Από τα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί και η διαφοροποίηση που υπάρχει στα 

ΠΣ ως προς τις ομάδες στόχους που απευθύνονται καθώς η διδασκαλία της ελληνικής 

ως  δεύτερης γλώσσας αφορά ομοεθνείς μαθητές ενώ η διδασκαλία της ελληνικής ως 

ξένης προσφέρεται σε αλλοεθνείς πληθυσμούς όσο και σε ομοεθνείς φυσικά 

λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά στοιχεία αφετηρίας. 

 Κοινό σημείο εντοπισμού και των τριών προγραμμάτων αποτελεί η χρήση της 

επικοινωνιακής μεθόδου, η οποία, εκκινώντας από τα πορίσματα της εφαρμοσμένης 

γλωσσολογίας, χρησιμοποιήθηκε για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών και στην 

συνέχεια για την διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, εφ’ όσον κοινός στόχος και στις 

δύο περιπτώσεις είναι η διασφάλιση στον μαθητή επαρκούς επικοινωνιακής 

ικανότητας. Βασική επιδίωξη της μεθόδου και στα τρία ΠΣ είναι να φθάσει ο 

μαθητής από την γλωσσική ικανότητα στην γλωσσική πλήρωση, αφού το ζητούμενο 

στην διδασκαλία της γλώσσας είναι όχι απλώς η κατανόηση αλλά και περαιτέρω η σε 

βάθος κατάκτηση της γλώσσας και η εφαρμογή αυτής της κατάκτησης. 
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8.2. Σύγκριση Προγραμμάτων Σπουδών  

 

8.2.1.  Άσκηση στον προφορικό λόγο 

 Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου των μαθητών αποτελεί έναν από τους 

στόχους κάθε προγράμματος σπουδών. Στην περίπτωση όμως των παιδιών του 

απόδημου ελληνισμού ο στόχος αυτός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, επειδή ο 

κοινωνικός περίγυρος είναι ξενόγλωσσος. Τα γλωσσικά ερεθίσματα που δέχονται οι 

μαθητές στην ελληνική γλώσσα και οι δυνατότητες χρήσης της περιορίζονται στην 

οικογένεια και στα τμήματα διδασκαλίας της Ελληνικής. Αντίθετα, τα ερεθίσματα 

στη γλώσσα της χώρας υποδοχής είναι πολλά, συνεχόμενα και διαρκή. 

 Μελετώντας τα ΠΣ της Παιδείας Ομογενών παρατηρούμε ότι η συστηματική 

άσκηση των μαθητών- κυρίως στα τρία πρώτα επίπεδα που εντάσσεται η διδασκαλία 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση - στον προφορικό λόγο είναι αναγκαία και οφείλει να 

στοχεύει στην ενεργοποίηση του "παθητικού" ελληνόγλωσσου κεφαλαίου των 

μαθητών και στην παροχή βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, κυρίως στους 

μαθητές που έρχονται στο σχολείο με ελάχιστες γνώσεις στην ελληνική. 

 Κάθε μαθητής πρέπει να αποκτήσει όσο το δυνατό πιο νωρίς την αίσθηση ότι 

μπορεί να επικοινωνεί στην ελληνική και ότι διαθέτει ευχέρεια λόγου. Σε περίπτωση 

που ο παραπάνω στόχος δεν επιτευχθεί στην πρώιμη σχολική ηλικία, δημιουργούνται 

στο άτομο "επικοινωνιακές αναστολές", οι οποίες δεν ξεπερνιούνται εύκολα στα 

επόμενα σχολικά έτη. 

 Συγκρίνοντας την άσκηση στον προφορικό λόγο των ελληνοπαίδων του 

εξωτερικού με εκείνη των ελληνοπαίδων στην Ελλάδα, μπορούμε προβούμε στην 

εξής διαπίστωση: ενώ στην Ελλάδα η άσκηση στον προφορικό λόγο, ως μέρος της 

διδακτικής - μαθησιακής διαδικασίας, στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνιακής 

ετοιμότητας των μαθητών, στο εξωτερικό έχει ως στόχο να καταστήσει τους μαθητές 

ικανούς να επικοινωνούν στην ελληνική και να συμβάλει στη "διατήρηση" της 

ελληνικής ως κώδικα επικοινωνίας στην παροικία. Η διαφορά αυτή συνεπάγεται και 

διαφορετικές μεθοδολογικές διαδικασίες σε κάθε περίπτωση αφού στοχεύουν σε 

διαφορετικές ικανότητες για τους μαθητές. 

 Σ’ αυτό το σημείο, θέλουμε να υπογραμμίσουμε, επίσης, ότι η τάση 

ορισμένων συγγραφέων να διδάσκουν, μέσω του διδακτικού υλικού, συστηματικά τη 
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γραμματική οδηγεί μάλλον στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Οι 

μαθητές μαθαίνουν μεν μηχανικά τους γραμματικούς κανόνες, αδυνατούν όμως να 

επικοινωνήσουν στην ελληνική. 

 Η παραπάνω διαπίστωση μας οδηγεί στη διατύπωση της θέσης ότι η 

προτεραιότητα στη διδασκαλία της ελληνικής πρέπει, επομένως, να έχει η προώθηση 

της επικοινωνιακής επάρκειας, ιδιαίτερα στον προφορικό λόγο, και όχι η διδασκαλία 

των γραμματικών και συντακτικών κανόνων της γλώσσας κάτι το οποίο υπάρχει και 

στα ΠΣ  της Παιδείας Ομογενών που μελετήθηκαν . 

 

  

8.2.2.   Άσκηση στο γραπτό λόγο 

 Ο γραπτός λόγος έπεται τόσο χρονικά όσο και ιεραρχικά του προφορικού. Οι 

επικοινωνιακές αναστολές, που αναφέρθηκαν παραπάνω, δεν εμφανίζονται μόνο 

στον προφορικό λόγο αλλά και στον γραπτό, και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό. 

 Θεωρητικά, στόχος της διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας 

οφείλει να είναι η πλήρης επάρκεια του μαθητή στη γραπτή επικοινωνία. Ωστόσο, η 

εκπαιδευτική πράξη, η εμπειρία και τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι ένα 

τέτοιο στόχο τον επιτυγχάνει μόνο μια μικρή μειοψηφία μαθητών. Γι’ αυτό είναι 

σημαντικός και αναγκαίος ο προσδιορισμός ενός μίνιμουμ γλωσσικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχει ο ελληνικής καταγωγής μαθητής του εξωτερικού, 

ώστε να μπορεί να επικοινωνεί και μέσω του γραπτού λόγου. Ο προσδιορισμός αυτός 

μπορεί να γίνει με βάση ένα θεωρητικό γλωσσολογικό σκεπτικό, όπως αυτό στο 

οποίο στηρίζεται η πρόταση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (1997) για την 

“Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας”, καθώς και με βάση τη δομή της 

ελληνικής γλώσσας. 

 Η συγκράτηση / διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στους Έλληνες της 

διασποράς αποτελεί μέρος της στοχοθεσίας της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στο 

εξωτερικό, πράγμα που τη διαφοροποιεί σημαντικά από τη διδασκαλία της Ελληνικής 

ως Μητρικής Γλώσσας στην Ελλάδα. Στην περίπτωση της μητρικής γλώσσας η 

γλωσσική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τη σύμπτωση της γλώσσας της οικο-

γένειας και της γλώσσας του σχολείου. Το αναπτυσσόμενο άτομο κατακτά με φυσικό 

τρόπο τη μητρική του γλώσσα και ερχόμενο στο σχολείο διαθέτει ήδη μια 

επικοινωνιακή επάρκεια αντίστοιχη του σταδίου ανάπτυξής του και της κοινωνικής 

του προέλευσης. Αυτή η επικοινωνιακή επάρκεια διαφοροποιείται βέβαια ανάλογα με 
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την κοινωνική (ταξική) προέλευση του ατόμου, κατά κανόνα όμως αντιστοιχεί στις 

απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος. 

 Επομένως το ζητούμενο, στην περίπτωση της διδασκαλίας της Ελληνικής ως 

Μητρικής Γλώσσας, είναι η καλλιέργεια της ήδη υπάρχουσας επικοινωνιακής 

επάρκειας και η σταδιακή εκμάθηση, από το άτομο, των μηχανισμών και των 

τεχνικών που θα το οδηγήσουν σε μια γλωσσική πληρότητα στον προφορικό και στο 

γραπτό λόγο. 

 Αντίθετα, στην περίπτωση των ελληνοπαίδων εξωτερικού πρέπει σε αρκετές 

περιπτώσεις να καταστούν τα παιδιά ικανά να επικοινωνούν στοιχειωδώς, έτσι ώστε 

να μπορέσουν να συμπράττουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, πράγμα που 

επιχειρείται κατ’ αρχή μέσω της άσκησης του προφορικού λόγου. Αυτό σημαίνει ότι 

η άσκηση των δεξιοτήτων ακρόαση και ομιλία έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

περίπτωση της διδασκαλίας της Ελληνικής ως Γ2, και ότι αυτές οι δεξιότητες πρέπει 

να αναπτυχθούν σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεδομένου ότι η γλωσσική πληρότητα 

στον προφορικό λόγο αποτελεί τη βάση για την εκμάθηση του γραπτού. 

 Επίσης ως προς τα περιεχόμενα και τη διαμόρφωση μέσω αυτών της 

κοινωνικοπολιτισμικής ταυτότητας του ατόμου υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ ΕΜΓ και ΕΔΓ. Στην περίπτωση της ΕΜΓ τα περιεχόμενα αντλούνται κυρίως, 

αν όχι αποκλειστικά, από τη χώρα προέλευσης και στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας 

κατά κανόνα μονοπολιτισμικής ταυτότητας και στη δημιουργία μιας εθνικής 

συνείδησης αντίστοιχης προς τα “εθνικά ιδεώδη” του έθνους - κράτους.  Αντίθετα, 

στην περίπτωση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως Γ2 σε μαθητές που ζουν 

σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα και κοινωνικοποιούνται διπολιτισμικά- διγλωσσικά 

τα περιεχόμενα αντλούνται από τη χώρα προέλευσης, την παροικία και τη χώρα 

υποδοχής και στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας ταυτότητας αντίστοιχης προς τις 

διπολιτισμικές-διγλωσσικές βιοτικές συνθήκες των παιδιών. 

 Το ελληνόπουλο του εξωτερικού μπορεί, και πρέπει, να αποκτήσει συνείδηση 

της διπολιτισμικότητας και της διγλωσσίας του και είναι δεκτικό στα μηνύματα της 

διαπολιτισμικής αγωγής. Στην περίπτωση της διδασκαλίας της Ελληνικής ως Ξένης 

Γλώσσας σε αλλόφωνα παιδιά στο εξωτερικό, πρωταρχικός στόχος είναι η ανάπτυξη 

βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων που καθιστούν το άτομο ικανό να επικοινωνεί στην 

ελληνική. Βέβαια, μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας έρχεται το άτομο σε επαφή 

με την Ελλάδα, την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό και μέσω αυτής 

της επαφής και μάθησης αναπτύσσει ένα νέο γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο. 
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Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το άτομο αναπτύσσει, ή οφείλει να αναπτύξει, μια νέα 

πολιτισμική ταυτότητα που να αποκλίνει από εκείνη των λοιπών μελών της 

κοινωνικοπολιτισμικής του ομάδας. 

 Από τις παραπάνω αναλύσεις προκύπτει ότι, η Ελληνική ως Μητρική Γλώσσα 

λειτουργεί ως συνθετικό στοιχείο ενός κυρίαρχου πολιτισμού, απευθύνεται στα μέλη 

αυτού του πολιτισμού και στοχεύει στην ενδυνάμωση της πολιτισμικής τους 

ταυτότητας και προπάντων στην καλλιέργεια της επικοινωνιακής τους επάρκειας. 

 Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα στο εξωτερικό λειτουργεί ως συμπληρωματικό 

στοιχείο σ’ έναν κυρίαρχο πολιτισμό, απευθύνεται στα μέλη του και στοχεύει να τα 

καταστήσει ικανά να επικοινωνούν στην Ελληνική. 

 Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα αποτελεί ένα από τα συνθετικά στοιχεία 

μιας διπολιτισμικής - διγλωσσικής κατάστασης η οποία αποτελεί το πλαίσιο 

κοινωνικοποίησης του ελληνόπουλου της διασποράς και δεν είναι απαλλαγμένη από 

αντιφάσεις και συγκρούσεις. Στόχος της ΕΔΓ είναι να καταστήσει το ελληνόπουλο 

της διασποράς ικανό να επικοινωνεί στην Ελληνική και να το βοηθήσει να 

επεξεργαστεί τα διπολιτισμικά βιώματα του, τις εμπειρίες και τις παραστάσεις του, να 

τα συνθέσει και να αποκτήσει μια διπολιτισμική ταυτότητα. 

 Οι διαφορετικές αφετηρίες, οι διαφορετικοί στόχοι και τα σε μεγάλο βαθμό 

διαφορετικά περιεχόμενα των τριών τύπων διδασκαλίας της Ελληνικής συνεπάγονται 

και διαφορετικές μεθοδολογίες, οι οποίες αποτυπώνονται ορθώς στα ΠΣ που 

μελετήθηκαν.  

 

 

8.3. Συμπεράσματα σύγκρισης 

   Μέσα από τη μελέτη του ανάλογου ΠΣ γενικότερος στόχος της διδασκαλίας 

της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στους μαθητές της Ομογένειας είναι να 

καταστούν αυτοί πρωτίστως ικανοί να χειρίζονται την γλώσσα με την κατά το 

δυνατόν μεγαλύτερη ευχέρεια στον προφορικό λόγο κατά την επικοινωνία τους με 

τους ομόγλωσσους τους και, δευτερευόντως, να εκφράζουν γραπτώς τις σκέψεις τους 

σε οποιαδήποτε δεδομένη περίσταση. Αυτό σημαίνει κατάκτηση του κώδικα σε 

φωνολογικό, μορφολογικό, μορφοφωνολογικό, δομικό, σημασιολογικό και 

λεξιλογικό επίπεδο. 

 Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου κατά την παραγωγή του διδακτικού 

υλικού λήφθηκε υπόψη ότι οι μαθητές της Ομογένειας αποτελούν μια ιδιαίτερη 
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περίπτωση. Δεν είναι, δηλ., ως δέκτες, όμοιοι με τους μαθητές των ελλαδικών 

σχολείων, οι οποίοι, έχοντας ήδη εκμάθει τον γλωσσικό κώδικα, προβαίνουν πλέον 

στην κατάκτησή του, στην συνειδητοποίηση, δηλ., των μηχανισμών που διέπουν την 

λειτουργία του, αλλά με την διαβίωσή τους σε ένα διαφορετικό περιβάλλον με τις 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι κοινωνικοοικονομικές, πολιτισμικές, πολιτικές 

συνθήκες κάνουν μερικώς μόνο χρήση της Ελληνικής, στα πλαίσια περισσότερο του 

στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, το οποίο και πάλι δεν παύει να επηρεάζεται 

από το ξενόγλωσσο. 

 Θεωρούμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη διδακτική της γλώσσας ως ξένης 

από τη διδακτική της γλώσσας ως δεύτερης. Στην πρώτη περίπτωση, η γλώσσα 

αντιμετωπίζεται περισσότερο ως "δεξιότητα" (skill) παρά ως "γνώση". Δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στο τι μπορεί να κάνει ο μαθητής και μικρότερη στους 

γλωσσικούς τύπους που είναι σε θέση να χειριστεί. 

 Στη διδακτική της δεύτερης γλώσσας, αντίθετα, ο σκοπός είναι να 

αφυπνίσουμε και να συστηματοποιήσουμε τη λανθάνουσα γλωσσική ικανότητα και 

να διευρύνουμε τον υπάρχοντα κώδικα εμπλουτίζοντάς τον σταδιακά σε λεξιλόγιο, 

δομικά σχήματα και είδη κειμένου. 

 Μελετώντας τα ΠΣ του έργου της Παιδείας Ομογενών διαπιστώθηκε ο 

πολυδιάστατος χαρακτήρας τους στα οποία το γλωσσικό και το πολιτισμικό 

περιεχόμενο, οι επικοινωνιακές δραστηριότητες και το γενικό αναλυτικό πρόγραμμα 

περί γλώσσας συνυπάρχουν επιδιώκοντας να εκπληρώσουν στο μέγιστο τον στόχο 

σχεδιασμού τους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Συνοψίζοντας  και συνδέοντας τα  ΑΠΣ που διερευνήσαμε με το θεωρητικό 

μέρος της εργασίας μας συμπεραίνουμε ότι και τα τρία  είναι σύγχρονα  ΑΠ και 

διέπονται από τις αρχές και τα κριτήρια των ΑΠ που αναφέρουμε στο  Κεφάλαιο 2 

του θεωρητικού μας μέρους, σχετικά με τη σύνταξή τους.  

  Ως προς το είδος τους θα χαρακτηρίζαμε το ΑΠΣ του Δημοτικού και τα ΠΣ 

της Παιδεία Ομογενών ανοικτά και ως προς τη μορφή και των τριών προγραμμάτων 

θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε σύνθετη δηλαδή, γραμμική και ενίοτε 

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 ως μοντέλο των 

σκοπών, των στόχων και των περιεχομένων και επιπλέον και ως μοντέλο της 

διαδικασίας και  μελλοντικών καταστάσεων. Τα ΠΣ της Παιδείας Ομογενών 

χαρακτηρίζονται ως  μοντέλα των σκοπών, των στόχων και διαδικασίας.   

 Δομικά και τα τρία προγράμματα αναφέρονται στα ίδια τέσσερα βασικά  

στοιχεία δηλαδή,  στους σκοπούς που επιδιώκουν, στα περιεχόμενα τα οποία θα 

διδαχθούν, στις μεθόδους διδασκαλίας, στους τρόπους αξιολόγησης. 

 Ως προς τη θεωρία τους διέπονται και τα τρία τόσο από τη θεωρία της 

Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας όσο και  από τη θεωρία Μελέτης Παιδιού. 

Επιπρόσθετα τα ΠΣ  της Παιδείας Ομογενών και από τη  Θεωρία Κοινωνικής 

Αναδόμησης. 

 Ως προς τον προσανατολισμό, τα Αναλυτικά Προγράμματα που συγκρίνουμε 

στην εργασία μας έχουν μαθητοκεντρικό προσανατολισμό. 

 Προβαίνοντας σε αντιστοίχιση  των επιπέδων κάθε ΠΣ διαπιστώνουμε ότι το 

ΑΠΣ του Δημοτικού Σχολείου των Α΄ και Β΄ τάξεων, αντιστοιχεί με το ΠΣ Παιδεία 

Ομογενών, στις τάξεις Προδημοτική έως 2α Τάξη για την διδασκαλία της ΕΔΓ και με 

το ΠΣ Παιδεία Ομογενών, στις τάξεις 1η έως 2α Τάξη για τη διδασκαλία ΕΞΓ και 

αφορά στις ηλικίες των 5/6-8 ετών. Επίσης, το ΑΠΣ του Δημοτικού Σχολείου των Γ΄ 

και Δ΄ τάξεων, αντιστοιχεί με το ΠΣ Παιδεία Ομογενών, στις τάξεις 3η έως 4η Τάξη 

για την διδασκαλία τόσο της ΕΔΓ όσο και της ΕΞΓ και αφορά στις ηλικίες των 8-10 

ετών. Τέλος, το ΑΠΣ του Δημοτικού Σχολείου των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, αντιστοιχεί με 

το ΠΣ Παιδεία Ομογενών, στις τάξεις 5η έως 6η Τάξη για την διδασκαλία της ΕΔΓ  

και της ΕΞΓ και αφορά στις ηλικίες των 10-12ετών. Με τα παραπάνω είναι φανερή 
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μια πλήρη αντιστοιχία όσον αφορά τα επίπεδα των μαθητών σε κάθε ΠΣ στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Όσον αφορά τα ερευνητικά ερωτήματα που κληθήκαμε να ερευνήσουμε μέσα 

από τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος διαπιστώσαμε τη σημαντικότητα 

συγγραφής και ύπαρξης των ΠΣ του έργου της Παιδείας Ομογενών καθώς αποτελεί 

την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια παρουσίασης ΠΣ για τη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης κι ως ξένης γλώσσας. Το περιεχόμενο των ΠΣ επικυρώνει τη 

διαφορετική πορεία διδασκαλίας της ελληνικής, τις μεθόδους αλλά και τα 

διαφορετικά περιεχόμενα όταν διδάσκεται σε μαθητές που έχουν την ελληνική ως 

δεύτερη γλώσσα αλλά κι όταν τη διδάσκονται ως ξένη γλώσσα. Οι διαπιστώσεις 

αυτές έχουν προεκτάσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως πρώτης γλώσσας κι 

έτσι επικυρώνεται το γεγονός της αναγκαιότητας ύπαρξης κι επιλογής του 

κατάλληλου ΠΣ όταν οι δάσκαλοι καλούνται να διδάξουν την ελληνική σε μαθητές 

της ομογένειας αλλά και των σχολείων στην Ελλάδα.  

 Τέλος, ενισχύεται η αρχική υπόθεση του χρήσιμου εργαλείου των ΠΣ τόσο 

για τους εκπαιδευτικούς που πλέον έχουν στα χέρια τους μία πυξίδα διδασκαλίας που 

τους ορίζει το τι πρέπει να διδαχτούν και να μάθουν οι μαθητές ανάλογα με το τι 

ρόλο έχει γι’ αυτούς η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (πρώτη, δεύτερη, ξένη) 

όσο και για τους ίδιους τους μαθητές που έχουν πια ένα ξεκάθαρο τοπίο επιπέδου 

γνώσης της γλώσσας που πρέπει να κατέχουν ώστε να πάρουν μέρος επιτυχώς στις 

εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας τους εφόσον επιθυμούν κι επιδιώκουν 

κάτι τέτοιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1 

 

Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας 

Γλωσσικοί και κοινωνικοπολιτισμικοί σκοποί 

 

Πρώτο επίπεδο 

[Προδημοτικη έως 2
α
 τάξη] 

Προαναγνωστικό στάδιο/ 

Αλφαβητισμός/ Βασική 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

παραγωγής προφορι- 

κού και γραπτού λόγου 

 

Δεύτερο επίπεδο 

[3
η
-4

η
 τάξη] 

Εμπέδωση και διεύρυνση των 

βασικών δεξιοτή- 

των παραγωγής προφορικού και 

γραπτού λόγου 

 

Τρίτο επίπεδο 

[5
η
-6

η
 τάξη] 

Καλλιέργεια και αναπτυξη των 

δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού 

και προφορικού λόγου 

 
 

Σκοποί του πρώτου επιπέδου 

είναι: 

1 Να εξοικειωθούν τα νήπια 

και τα παιδιά με φυσικό και 

παιγνιώδη τρόπο με τον 

ελληνικό λόγο (προφορικό και 

γραπτό) και να αναπτύξουν ένα 

πρώτο βασικό επίπεδο των 

τεσσάρων επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων στα ελληνικά. 

2. Να εκτιμήσουν και να 

αγαπήσουν οι μαθητές τα 

στοιχεία του ελληνικού 

πολιτισμού και της ελ-

ληνικότητας, τα οποία 

μεταφέρονται με όχημα την 

ελληνική γλώσσα, και να 

προσεγγίσουν διαισθητικά τη 

διγλωσσία τους και τη 

Σκοποί του δεύτερου επιπέδου 

είναι: 

1| Να βελτιώσουν οι μαθητές τις 

βασικές δεξιότητες ακρόασης, 

ανάγνωσης, κατανόησης και έκ-

φρασης (προφορικής και 

γραπτής) που έχουν κατακτήσει 

στο πρώτο επίπεδο, έτσι ώστε 

να είναι σε θέση να συζητούν, 

να κατανοούν και να εκφράζουν 

γραπτώς και προφορικώς τις 

εμπειρίες τους από διάφορες 

όψεις της καθημερινής ζωής. 

2α Να γνωρίσουν και να 

βιώσουν αξίες και πρότυπα 

μέσα από τα κείμενα της 

ελληνικής ιστορίας, της 

θρησκευτικής και της λαϊκής 

παράδοσης, καθώς και του 

πολιτισμού της χώρας διαμονής, 

έτσι ώστε να αρχίσουν να 

Σκοποί του τρίτου επιπέδου 

είναι: 

 

 1 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.) 

 

2α Να εξοικειωθούν οι μαθητές 

προοδευτικά με στοιχεία της 

ελληνικής πολιτισμικής 

κληρονομιάς και της ορθόδοξης 



89 
 

διπολιτισμικότητά τους συνειδητοποιούν τη διπολιτι-

σμική τους ταυτότητα. 

2β Μέσα από την ελληνική 

γλώσσα, να έλθουν σε επαφή με 

θέματα και προβλήματα που 

απασχολούν την ανθρωπότητα. 

 

παράδοσης μέσα από την προ-

σέγγιση και μελέτη κειμένων 

ποικίλων τύπων. 

 

2β Να εμπλουτιστεί το 

πολιτισμικό κεφάλαιο των 

μαθητών με στοιχεία από τις 

εκφάνσεις του σύγχρονου 

ελληνικού πολιτισμού στην 

Ελλάδα και στη Διασπορά, 

ώστε αυτοί να διαμορφώσουν 

την εθνο- πολιτισμική 

ταυτότητά τους, εφόσον η 

ελληνικότητα συνιστά όψη της 

διπολιτισμικότητάς τους και η 

ελληνική γλώσσα συνιστώσα 

της διγλωσσίας τους 

 

 

 

Γλωσσικοί στόχοι 

 

Πρώτο επίπεδο 

 

Δεύτερο επίπεδο 

 

Τρίτο  επίπεδο 

 

Επιδιώκεται να κατακτήσουν οι 

μαθητές ένα βασικό επίπεδο 

ελληνικών, ώστε να είναι σε 

θέση να κατανοούν ακροώμενοι 

και να διαβάζουν με κατανόηση 

σύντομα κείμενα, καθώς και να 

παράγουν πρωτίστως στον 

προφορικό και δευτερευόντως 

στον γραπτό λόγο απλές 

κατανοητές προτάσεις 

δηλωτικές των αναγκών, των 

ενδιαφερόντων και των 

βιωμάτων τους. 

Ως προς τον προφορικό λόγο, 

επιδιώκεται ανάπτυξη της 

ικανότητας των μαθητών: 

• να κατανοούν ακροώμενοι 

συζητήσεις, ερωτήσεις, ιστορίες 

και μαγνητοφωνημένα κείμενα 

με απλές γλωσσικές δομές, 

• να συζητούν και να 

απαντούν σε ερωτήσεις, 

χρησιμοποιώντας δομές 

αντίστοιχες με αυτές των 

φυσικών ομιλητών, για θέματα 

που αφορούν τον εαυτό τους, 

την οικογένειά τους, το σχολικό 

περιβάλλον, τα ενδιαφέροντά 

τους, και την καθημερινότητά 

Ως προς τον προφορικό λόγο, οι 

μαθητές θα πρέπει: 

• να είναι σε θέση να 

κατανοούν μια μαγνητοφω-

νημένη 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 
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τους, και 

• να αναπαράγουν προφορικά 

το νόημα μιας απλής ιστορίας. 

Ως προς τον γραπτό λόγο, 

στόχος είναι οι μαθητές: 

• να μπορούν να κατανοούν 

ένα αυθεντικό < λογοτεχνικό 

κείμενο με απλές δομές και 

• να το αποδίδουν σύντομα 

γραπτά < να συντάσσουν 

απαντήσεις σε σχετικές με το 

γραπτό κείμενο ερωτήσεις. 

Επίσης, όσον αφορά την 

προσωπική παραγωγή γραπτού 

λόγου, θα πρέπει οι μαθητές να 

μπορούν: 

• να ολοκληρώνουν μια 

δεδομένη ιστορία και να 

συντάσσουν μικρά κείμενα με 

αντικείμενο διαπροσωπικές 

σχέσεις (επιστολές σε φιλικά < 

συγγενικά πρόσωπα, ευχετήριες 

κάρτες < μηνύματα, 

προσκλήσεις κ.λπ.) 

απασχολούν παιδιά της ηλικίας 

τους, (λ.χ. για τη διαχείριση του 

ελεύθερου χρόνου), 

• να εκφράζουν τη γνώμη τους 

για βιβλία που διαβάζουν, και 

• να διατυπώνουν τον 

προβληματισμό και τα 

επιχειρηματά τους πάνω σε 

γεγονότα και προβλήματα του 

περίγυρού τους. 

Ως προς το γραπτό λόγο, οι 

μαθητές πρέπει να είναι σε 

θέση: 

• να αποδίδουν σε απλό 

κείμενο το νόημα μιας απλής 

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. 

 

 

Κοινωνικοπολιτισμικοί στόχοι  

Πρώτο επίπεδο 

 

Δεύτερο επίπεδο 

 

Τρίτο  επίπεδο 

 

• Οι μαθητές να προσεγγίσουν 

διαισθητικά την αλληλεπίδραση 

των δυο πολιτισμών (ελληνικού 

και χώρας διαμονής) και τη δική 

τους διπολιτισμικότητα, μέσω 

της ενασχόλησης και της 

λεκτικής σηματοδότησης 

αντικειμένων της φύσης και του 

διπολιτισμικού ή 

πολυπολιτισμικού 

περιβάλλοντος τους. 

• Να προσεγγίσουν βιωματικά 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές 

εκφάνσεις του πολιτισμού, τόσο 

της χώρας προέλευσης όσο και 

της χώρας διαμονής, να 

βιώσουν τα περιεχόμενά του 

ελληνικού πολιτισμού (θέατρο, 

λαϊκή μουσική και χοροί, 

παράδοση) και να νιώσουν την 

αναγκαιότητα συμμετοχής τους 

στα δρώμενα της κοινότητας. 

• Να διαμορφώσουν οι 

μαθητές άποψη για την 

• Να συνειδητοποιήσουν οι 

μαθητές την οικουμενικότητα 

του 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 
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/ διαισθητικά τη διαχρονική 

παρουσία πολιτισμικών 

στοιχείων του Ελληνισμού και 

να εξοικειωθούν με στοιχεία της 

ελληνικής λαϊκής παράδοσης 

συγκρίνοντάς τα με εκείνα της 

χώρας διαμονής τους 

(ονοματοδοσία προσώπων, 

ελληνικό εδεσματολόγιο, 

θρησκευτικές γιορτές, 

παραδοσιακές φορεσιές). 

• Να εξοικειωθούν με τη 

σημασία μεγάλων εθνικών και 

θρησκευτικών εορτών και με 

συναφή σύμβολα και έθιμα. 

καθημερινή ζωή στην Ελλάδα 

και στη χώρα διαμονής τους και 

πάνω σε θέματα όπως: 

ελεύθερος χρόνος (διακοπές, 

χόμπι, παιχνίδι), υγεία (δια-

τροφή), οικογενειακή ζωή 

(καταγωγή, συγγενείς, 

σημαντικά οικογενειακά 

γεγονότα), κοινωνικός 

περίγυρος (φίλοι, παροικιακή 

ζωή), περιβάλλον (μόλυνση, 

προστασία), το άτομο 

(επαγγελματικές 

δραστηριότητες) και οικονομία 

(λαϊκή αγορά, ψώνια). 

• Να προσεγγίσουν 

διαισθητικά την αρχή της οι-

κουμενικής και ειρηνικής 

συνύπαρξης των λαών. 

του σύγχρονου ελληνικού 

πολιτισμού. 

• Να συνειδητοποιήσουν την 

αλληλεξάρτηση των σύγχρονων 

κοινωνιών και την 

αναγκαιότητα διεθνούς 

αλληλεγγύης, 

αλληλοκατανόησης και συνερ-

γασίας 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. 

 

Μορφολογικά και συντακτικά στοιχεία 

 

 Πρώτο επίπεδο Δεύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

Φ
Ω

Ν
Ο

Λ
Ο

Γ
ΙΑ

 

Βασικά στοιχεία του φωνολογικού και 

γραφικού συστήματος (φωνήματα - 

γραφήματα, συμπλέγματα και δίψηφα). 

Συλλαβισμός, πάθη φωνηέντων, σημεία 

στίξης. 

Εμπέδωση των 

φωνολογικών 

στοιχείων του 

προηγούμενου 

επιπέδου. 

Εμπέδωση της χρήσης 

των άρθρων. 
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Μ
Ο

Ρ
Φ

Ο
Λ

Ο
Γ

ΙΑ
 

Ο
υ

σ
ια

σ
τ
ικ

ά
 

Πρώτο επίπεδο 

 
 

 
 
 
 
 
 

Δεύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γνωριμία με τα τρία γένη 

της ελληνικής. 

Γνωριμία με τους δύο 

αριθμούς της ελληνικής 

 

Γνωριμία με τα άρθρα (το 

οριστικό και το αόριστο).] 

 

Εμφάνιση των: 

- αρσενικών 

ισοσύλλαβων σε -ης, -

ας, -ος, και 

ανισοσύλλαβων σε –

άς. 

- θηλυκών ισοσύλλαβων σε 

-α και -η. 

- ουδέτερων 

ισοσύλλαβων σε -ι και 

-ο, και 

ανισοσύλλαβων σε –

μα. 

Διάκριση φυσικού και 

γραμματικού γένους 

των ουσιαστικών 

Εμπέδωση των αριθμών 

της ελληνικής 

Εμπέδωση της χρήσης 

του οριστικού και 

αόριστου άρθρου 

Σχηματισμός και κλίση 

των: 

- αρσενικών 

ισοσύλλαβων σε -ης, -ας, 

-ος, και ανισοσύλλαβων 

σε -άς, -ης, -ές, -ούς. 

- θηλυκών 

ισοσύλλαβων σε -α και -

η 

και θηλυκών 

ανισοσύλλαβων σε -ού 

και -ιά 

- ουδέτερων 

ισοσύλλαβων σε -ι και-ο. 

 
H έννοια των κυρίων 

ονομάτων 

Ανάκληση και 

εμπέδωση των 

προαναφερθέντων. 

Σχηματισμός και 

κλίση των : 

-θηλυκών 

ισοσύλλαβων σε -

ούλα, -ίτσα, -ίλα , 

και ανισοσυλλάβων 

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 σόμπαν). 

 



93 
 

Μ
Ο

Ρ
Φ

Ο
Λ

Ο
Γ

ΙΑ
 

 

Ε
π

ίθ
ετ

α
 

Εμφάνιση των επιθέτων σε -ος, 

-η, -ο. 

Σχηματισμός και κλίση 

των επιθέτων σε:  

-ός, -η, -ό 

-ος, -ηΙ(-α), -ο. 

Εμπέδωση των 

προαναφερθέντων 

οξύτονων, πα-

ροξύτονων και 

προπαροξύτονων 

επιθέτων 

Σχηματισμός και 

κλίση των επιθέτων 

σε : 

-ύς, -ιά, -ύ, 

-ής, -ιά, 

-ης, -α, -ικο, 

-ής, -ής, -ές, 
-ος, -ος, -ο. 

Π
α

ρ
α

θ
ετ

ικ
ά

 

Εμφάνιση των παραθετικών 

όλων των βαθμών 

(μονολεκτικός και 

περιφραστικός τύπος). 

Σχηματισμός και χρήση 

των παραθετικών. 

Μονολεκτικός 

σχηματισμός σε -ότερος, 

-η, -ο και -ύτερος, -η, -ο, 

σε - ότατος, -η, -ο και σε 

-ύτα- τος, -η, -ο. 

Περιφραστικός 

σχηματισμός (πιο, ο 

πιο). 

Δομές σύγκρισης. 

Εμπέδωση του 

σχηματισμού των 

ομαλών παραθε-

τικών των 

επιθέτων. 

 

Σχηματισμός 

ανωμάλων 

παραθετικών. 

Α
ρ

ιθ
μ

η
τ
ικ

ά
 

Εμφάνιση των απόλυτων 

αριθμητικών ως το 100 και των 

τακτικών ως το 10. 

Εμπέδωση και χρήση 

των απόλυτων και 

τακτικών αριθμητικών 

ως το 100.   

 

Σχηματισμός και χρήση 

των 

πολλαπλασιαστικών. 

Εμπέδωση όλων 

των 

προαναφερθέντων 

αριθμητικών. 
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Α
ν
τ
ω

ν
υ

μ
ίε

ς 

Εμφάνιση των προσωπικών, 

κτητικών, και κάποιων 

ερωτηματικών αντωνυμιών 

(ποιος, πόσος). 

Σχηματισμός και χρήση 

των προαναφερθεισών 

αντωνυμιών, καθώς και 

των δεικτικών, 

αναφορικών και 

ερωτηματικών 

αντωνυμιών. 

 

Το αναφορικό που. 

Εμπέδωση όλων 

των 

προαναφερθεισών 

αντωνυμιών. 

Σχηματισμός και 

χρήση των 

αόριστων αντωνυ-

μιών. 

Μ
Ο

Ρ
Φ

Ο
Λ

Ο
Γ

ΙΑ
 

Ρ
ή

μ
α

τ
α

 

Εμφάνιση των ρημάτων σε -

ίζω, -ώνω, -αίνω, -ένω στον 

Ενεστώτα της Οριστικής. 

Σχηματισμός, κλίση και 

ορθογραφία του Ενε-

στώτα, του 

Παρατατικού, του 

Συνοπτικού και του 

Διαρκή Μέλλοντα, του 

Αορίστου στην Ενερ-

γητική και στην 

Παθητική φωνή 

(Οριστική και 

Προστακτική). 

Σχηματισμός, κλίση και 

ορθογραφία του Συνο-

πτικού Μέλλοντα και 

του Αορίστου στα 

ανώμαλα ρήματα, π.χ. 

παίρνω-πήρα- θα πάρω, 

έρχομαι - ήρθα- θα έρθω. 

Εμφάνιση και χρήση 

συντελικών χρόνων. 

 

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 

Μ
ετ

ο
χ
ές

 

Εμφάνιση των μετοχών σε -

ώνταςί-οντας και σε -(σ)μένος. 

Εμφάνιση και χρήση των 

μετοχών σε - ώντας / 

όντας και σε - (σ) μένος. 

Σχηματισμός και 

χρήση των μετοχών 

σε –ώντας, -όντας 

και σε -(σ)μένος. 
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Εμφάνιση κάποιων 

συχνόχρηστων τοπικών, χρο-

νικών, τροπικών, βεβαιωτικών 

και διστακτικών επιρρημάτων. 

Σχηματισμός και χρήση 

των τοπικών, χρονικών 

και τροπικών 

επιρρημάτων. 

Σχηματισμός των 

παραθετικών στα 

επιρρήματα. 

Εμπέδωση των 

προαναφερθέντων. 

Σχηματισμός και 

χρήση των 

ερωτηματικών και 

ποσοτικών 

επιρρημάτων. 

Επισήμανση 

διαφορών ανάμεσα 

στα πού και που, 

πώς και πως 

Π
ρ

ο
θ

έσ
ει

ς Εμφάνιση προθέσεων. Οι προθέσεις από, σε και 

με. 

Οι 

προαναφερθείσες 

προθέσεις + για, 

κατά, παρά και 

προς. 

Ε
π

ιφ
ω

νή
μ

α
τ
α

 

Εμφάνιση συχνόχρηστων 

επιφωνημάτων. 

Χρήση των 

επιφωνημάτων και 

επιφωνηματικών 

εκφράσεων. 

-------------- 

 

Μ
Ο

Ρ
Φ

Ο
Λ

Ο
Γ

ΙΑ
 

Π
α

ρ
α

γ
ω

γ
ή

 

Πρώτο επίπεδο Δεύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

Εμφάνιση: 

(α) ουσιαστικών 

παράγωγων από 

ουσιαστικά και ρήματα 

(διαβάζω > διάβασμα. 

(β) υποκοριστικών σε -

άκος, -ίτσα, -ούλα, -άκι. 

(γ) μεγεθυντικών 

(δ) επαγγελματικών 

ουσιαστικών 

(παράγωγων από 

ρήματα) και 

(ε) επιθέτων παράγωγων 

από ουσιαστικά. 

 

Ουσιαστικά παράγωγα 

από ουσιαστικά 

(επώνυμα από 

δηλωτικά 

επαγγελμάτων, 

ονόματα που δηλώνουν 

καταγωγή). 

Ουσιαστικά παράγωγα από 

ουσιαστικά (ποδηλασία > 

ποδηλάτης). 

 

Ουσιαστικά παράγωγα από 

ρήματα (γράφω > γράμμα). 

 

Επίθετα παράγωγα από 

ουσιαστικά (-ικός,-ική - 

(ικιά), -ικό, -ερός, -ερή, -

ερό, -ινος,-ινη,-ινο). 

 

Πατριδωνυμικά (Ρόδος > 

Ροδίτης). 
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ύ
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Εμφάνιση: 

(α) προσδιοριστικών 

συνθέτων ουσιαστικών 

(τυρόπιτα, αετοφωλιά). 

 

(β) ρημάτων με πρώτο 

συνθετικό το ξε- και το 

ξανα- (σκεπάζω > 

ξεσκεπάζω, πίνω > 

ξαναπί- νω). 

 

(γ) προσδιοριστικών 

συνθέτων ρημάτων με 

πρώτο συνθετικό 

επίρρημα (σιγοτραγουδώ, 

γλυκοτραγουδώ). 

 
 

Σύνθετα από επίθετα 

και ουσιαστικά. 

Σύνθετα με πρόθεση + 

ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα. 

 

Σύνθετα με πρώτο 

συνθετικό τα προθήματα: 

α-, ξε-, παν-, τηλε-. 

 

Σύνθετα κτητικά 

αντικειμενικά, 

(καλόκαρδος, με-

γαλόσωμος, 

καντηλανάφτης, 

χασομέρης. 

 

Σ
Υ

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
 

Ο
ν
ο
μ

α
τ
ικ

ές
 κ

α
ι 

ρ
η

μ
α

τ
ικ

ές
 φ

ρ
ά

σ
ει

ς 

Πρώτο επίπεδο Δεύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

Υ- Ρ -Α Ποιος κάνει κάτι  

Υ-συνδ. Ρ-Κατηγορούμενο 

Ποιος είναι τι. 

Υ-Ρ-Αντ. (+ Επίρρημα) Πότε 

κάνει κάποιος κάτι. 

 

Η θέση των όρων στην 

πρόταση. Συνάρτηση με τη 

σημασία. 

Ερωτηματική πρόταση. Τύποι 

ερώτησης-απάντησης. 

 

Εμφάνιση ομοιόπτωτων 

ονοματικών προσδιορισμών. 

 

Γνωριμία με την καταφατική 

και αποφατική πρόταση – 

Μετασχηματισμοί. 

 

Σχηματισμός της απλής 

πρότασης. Συμφωνία των 

όρων και λειτουργία. 

 

Δομή της ονοματικής και 

ρηματικής φράσης. 

 

Συμφωνία υποκειμένου και 

κατηγορουμένου. 

 

Δομή και χρήση του 

ονοματικού προσδιορισμού 

(συμφωνία επιθέτου με 

ουσιαστικό), του 

εμπρόθετου και του 

επιρρηματικού 

προσδιορισμού. 

 

Καταφατικές, ερωτηματικές 

Εμπέδωση των 

προαναφερθέντων. 
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και αποφατικές προτάσεις. 

Σ
υ

ν
τ
α

κ
τ
ικ

ή
 λ

ει
τ
ο

υ
ρ

γ
ία

  
τ
ω

ν
 π

τ
ώ

σ
εω

ν
 

Η γενική κτητική. Παρατακτική σύνδεση 

προτάσεων και συστατικών 

(με συμπλεκτικούς και 

αντιθετικούς συνδέσμους). 

Σύνδεση προτάσεων καθ’ 

υπόταξη (τελικές, ειδικές 

και αναφορικές).  

 

Λειτουργία του ευθέους και 

πλάγιου λόγου. 

 Μετατροπή του ενός είδους 

λόγου στο άλλο (δηλώσεις 

και ερωτήσεις). 

Σύνδεση 

επιρρηματικών 

δευτερευουσών 

προτάσεων 

(υποθετικές, 

χρονικές, 

αιτιολογικές, παρα- 

χωρητικές, 

αποτελεσματικές). 

 

Πλάγιες 

ερωτηματικές 

προτάσεις. 
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Επικοινωνιακές περιστάσεις / Λεκτικές πράξεις και ενδεικτικοί τρόποι πραγμάτωσης τους 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΛΕΚΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-

ΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Πρώτο επίπεδο Δεύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΑΦΕΣ KAI 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

   

1.1. Απευθύνω το 

λόγο σε κάποιον 

και τραβώ την 

προσοχή 

Παρακαλώ τι θέλετε/τι θα 

θέλατε;  

 

Κοσμά/ Παιδί μου, έλα εδώ μια 

στιγμή . 

 

Παιδιά, ακούστε με λίγο. 

 

Κυρία, τι είναι αυτό; 

 Κοσμά/ Παιδί μου, έλα εδώ μια στιγμή. Κύριε Χρηστίδη/κύριε Γιάννη, κάμας; 

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; 
 

Μπορώ να σας πω 

λίγο; 

 

Να σας πω λίγο; 

 

Μου λέτε σας 

παρακαλώ... 
 
 

1.2 Χαιρετώ και 

απαντώ σε 

χαιρετισμούς. 

Καλημέρα σας. 
Γεια σας. 

 

 

Γεια σου Βασίλη. 

 

- Καλημέρα, κύριε Πέτρο 

 

 

Γεια σου, Άννα. -Γεια! 

 

Χαίρετε! -Χαίρετε, κύριε 

Γιώργο! 

Δώσε χαιρετισμούς στον 

Κώστα και φίλησε μου τα 

ανιψάκια μας. 

Σας στέλνω πολλά 

χαιρετίσματα από 

την Αμερική! 

Χαιρετίσματα 

στους γονείς σου! 

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! 

 

 

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! 

 

Γεια χαρά! 

 

Καλό 

Σαββατοκύριακο! 
 
Καλό σας ταξίδι και 

καλή διαμονή! 
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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 

Πώς είσαι; - Πώς να είμαι; 

Χάλια!/ Υπέροχα! 

Πώς πάει η γυναίκα 

σου; 

- Πολύ καλά, 

ευχαριστώ. 

 
Εσείς, πώς 

είστε/πάτε; 

- Δόξα τω θεώ, 

καλά. 

 

Ο θείος σου ο 

Αλέκος, τι κάνει; -

Καλά είναι! 
1.5 Συστήνομαι και 

απαντώ σε συστάσεις. 

Συστήνω κάποιον. 

 

Με λένε Κώστα/Εμένα με λένε 

Κώστα. Εσένα; 

 

Παιδιά, αυτή είναι η Χριστίνα. 

- Γεια σου, Χριστίνα. 

Γεια σου, είμαι ο 

Κώστας/εγώ είμαι ο 

Κώστας. 

Εμένα με λένε Δημήτρη, 

αλλά με φωνάζουν Τζίμη. 

Παιδιά, να σας γνωρίσω τη 

Χριστίνα. 

Ονομάζομαι 

/Λέγομαι Μαρία 

Ιωάννου. Είμαι η 

καινούρια σας 

δασκάλα. 

1.6 Εύχομαι (σε γενέ-

θλια/ ονομαστική 

γιορτή, θρησκευτική 

εορτή, 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 

καινούργιος χρόνος! 

Να σας/μας ζήσει! 

Ό,τι επιθυμείς! Ό,τι 

επιθυμείτε! 

Να ζήσεις, Μαρία, και 

χρόνια πολλά! Και του 

χρόνου! Και του χρόνου 

με υγεία! 
Για τις γιορτές του Πάσχα 

σας εύχομαι Χρόνια 

Πολλά και Καλή Ανά-

σταση! 

Σε καλό να μας 

βγει, γιε μου! 

Καλορίζικη! Να σε 

χαίρονται οι γονείς 

σου και ο θεός να 

σ’ αξιώσει να ’χεις 

πάντα όλα τα καλά! 

Να ζησετε παιδιά 

μου! Καλορίζικο το 

νεογέννητο/ το 

αντρόγυνο! 

Να ζησει το 

νεοφώτιστο! 
Ο Θεός και η 

Παναγία μαζί σας, 

παιδί μου! 

Περαστικά. 

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 

Όποια παιδιά θέλετε, ελάτε 

αύριο στο σπίτι μου να 

κολυμπήσουμε στην 

πισίνα. 
- Υπέροχα! 

/Καταπληκτικά! / Ωραία 

ιδέα!. 

Έρχεσαι αύριο στο σπίτι 

μου;/ Θέλεις να έρθεις 

Θα ήθελες να 

έρθεις αύριο στο 

σπίτι μου να φάμε; 

-Πολύ ευχαρίστως. 

/ -Σ’ευχαριστώ (για 

την πρόσκληση) 

αλλά δυστυχώς 
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το απόγευμα σε προσκαλώ (να 
έρθεις) στο πάρτι γενεθλίων μου 
θα γίνει στο σπίτι μου, οδός.. 

αύριο στο σπίτι μου; /Έλα 

αύριο στο σπίτι μου!/ Αν 

θέλεις, έλα αύριο στο σπίτι 

μου. 

-Δεν μπορώ. Αύριο 

έρχεται ο αδερφός μου από 

Αμερική. 

- Κρίμα! Μια άλλη φορά, 

τότε. 

 

 

αύριο δεν μπορώ. 

Μια άλλη μέρα 

ίσως. 

 
Γραπτή 

πρόσκληση: 
Ο Σύλλογος 

Κρητών 

Στουτγάρδης σας 

προσκαλεί στο 

κόψιμο της 

βασιλόπιτας την 

Πέμπτη 12 Ιανου-

άριου στις 8.00 το 

βράδυ στο κέντρο 

Αστέρια. 
1.8. Ζητώ ή προσφέρω 

κάτι σε κάποιον. 

Ευχαριστώ για την 

προσφορά. 

 

 

 

 

Μου δίνεις/Μου δίνετε λίγο 

νερό, σας παρακαλώ; 

- Ορίστε. 

 

Τι θα πιεις; Πορτοκαλάδα, 

βυσσινάδα, χυμό μήλου; 

- Λίγη πορτοκαλάδα. 

 

Ορίστε τα ποτά σας/η 

πορτοκαλάδα σου. 

- Ευχαριστώ. 

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. 

Μπορώ να έχω λίγο 

ψωμί, σας 

παρακαλώ; 

- Βεβαίως/Ορίστε. 

 

Λίγο ψωμί ακόμα; / 

Θα ήθελες λίγο 

ψωμί ακόμα; 

 

Ορίστε τα ρέστα 

σας και ευχαριστώ. 

-Εγώ ευχαριστώ. 

1.9. Ευχαριστώ 

κάποιον για κάτι. 

Ευχαριστώ.  

Ευχαριστώ πολύ. 

Ευχαριστούμε!  

Σ’ ευχαριστώ! 

Σας ευχαριστώ για 

την φιλοξενία. 

Σ’ευχαριστώ που με 

βοήθησες! 

1.10. Ζητώ συγνώμη, 

απολογούμαι για κάτι. 

Συγνώμη! 

Με συγχωρείτε, δεν το 

’ξερα. 

Με συγχωρείς! Δεν σε 

είδα. 

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. 

Τι είναι το «πεζοδρόμιο»; Δεν καταλαβαίνω τι λέει 

εδώ. 
Δεν καταλαβαίνω αυτή τη 

λέξη. 

Πώς είναι στα ελληνικά 

το.; 

Πώς λέμε στα ελληνικά ... 

; 

Τι θα πει εξημερωμένος; 

(Συγνώμη) το 

ξαναλές; 

Δεν άκουσα/Δεν 

κατάλαβα. Μου το 

ξαναλέτε; 

Πιο αργά, 
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- Εξημερωμένος θα πει... 

- Πώς να σου εξηγήσω; 
Να, ας πούμε ότι... 

παρακαλώ. 

Μου εξηγείς αυτή 

τη λέξη; 

Να αγοράσουμε 

ένα.. πώς το λένε; 

Πώς το είπαμε αυτό 

που θα πάρουμε; 

Πώς γράφεται το 

«δόρυ»; 

 

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; 

-Ορίστε; 

-Γεια σας. Είστε ο κύριος 

Σωτήρης;  

- Ναι, ο ίδιος. 

 
-Παρακαλώ; 

-Μου δίνετε την Ιφιγένεια, 

σας παρακαλώ; Είμαι η 

φίλη της η Μαρία. 

-Ένα λεπτό να τη φωνάξω, 

κορίτσι μου./ Μισό λεπτό 

να δω εάν είναι εδώ. 
 
 

- Ναι; 

- Μπορώ να μιλήσω 

στην Ιφιγένεια 

(παρακαλώ); 

Περιμένετε λίγο να 

τη φωνάξω. [....] 

Ναι, με α- κούτε; 

Έρχεται. 

 
-Λέγετε; 

- Την Ιφιγένεια θα 

ήθελα, παρακαλώ. 

Η 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. 
1.13. . Κλείνω μια 

τηλεφωνική συνομιλία. 
Έλα. Γεια! 

Γεια σας κυρία Έλλη. 

Θα (την) ξαναπάρω 

αργότερα. 

Γεια σας/ Ευχαριστώ, γεια 

σας! 

 

 

 

 σας./ Ευχαριστώ, γεια σας 

Πείτε του/της σας 

παρακαλώ ότι../ 
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1.14. Αρχίζω ένα 

γράμμα.  
 Αγαπημένη μου γιαγιά... 

Αγαπημένε μου θείε.. 

Αγαπημένε μου φίλε Σω-

τήρη. 

Αγαπημένη μου Ελένη. 

Ελένη μου… 

τ

ή 

Αγαπητοί μου 

γονείς/ παππού και 

γιαγιά. 

Αγαπητοί μου 

συγχωριανοί, 

1.15. Κλείνω ένα 

γράμμα. 
 Με (πολλή) αγάπη, ο 

εγγονός σας, Δημήτρης. 

Φιλιά, Μάρθα. 

Σας φιλώ, ο 

εγγονός σας… 

Πολλούς 

χαιρετισμούς σε 

όλους, ο αδερφός 

σου ο Γιώργος. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΛΕΚΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-

ΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Πρώτο επίπεδο Δεύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

   

2.1. Ζητώ πληροφορίες 

και αναφέρομαι σε 

πρόσωπα και 

πράγματα. 

Ποιος είναι αυτός; Τι είναι 

αυτό; Που μένεις; Από που 

είσαι; Πόσων χρονών είναι; Τι 

χρώμα είναι το αυτοκίνητο 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 3 

χρονών. Δεν πηγαίνει ακόμη 

σχολείο. 

 

Πόσα αδέρφια έχεις; 

Αυτός είναι ο παππούς 

σου; Θέλεις τίποτε; Είναι 

κανείς που δεν έφαγε; 

Ποια είναι τα χόμπι της; 
Γιατί μαθαίνεις ελληνικά; 

 

Μένει με τους γονείς της 

στο σπίτι που είναι 

απέναντι μας και θα πη-

γαίνετε στο ίδιο σχολείο. 

Είμαι 11 χρονών. Μένω 

στην Αθήνα και πηγαίνω 

στην Ε’ τάξη. Μαθαίνω 

αγγλικά. 

 

Η καταγωγή μου είναι από 

την Ελλάδα//ελληνική 

Κατάγομαι από την 

Ελλάδα 

 

Για ποιον λόγο δεν 

...; 

 

Όποιος και να ήταν 

στη θέση σου, το 

ίδιο θα έκανε. 

 

Πώς έγινε και έχεις 

συγγενείς σε τόσα 

μέρη; 

- Στη Ρόδο 

γεννήθηκε η γιαγιά 

από του πατέρα μου 

την πλευρά. Στο 

Καστελόριζο 

γεννήθηκαν οι 

γονείς της μητέρας 

μου... 

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. 

 

 

Είναι ευγενικό παιδί. 

Σπουδαίο παιδί.  
Είναι πολύ καλός γιατρός. 

 

Είναι ήσυχα παιδιά. Δεν 

κάνουν καθόλου φασαρία. 

Ο γαλατάς ήταν 

καλός, πονετικός. 

 

Του Φώτη δεν του 

αρέσουν τα αστεία. 

Νευριάζει όλη την 

ώρα με το 

παραμικρό. 

 

Ζούσε σε ένα 

πελώριο σπίτι 

περιτριγυρισμένο α-

πό κήπο. 
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Τα πλασματάκια 

έσφιγγαν τα 

δάχτυλά του, 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. 

Είναι κούκλες, μελαχρινές, 

ξανθιές με γαλάζια μάτια ... 

 

Ο Πέτρος έχει σγουρά μαλλιά. 

Έχει μόνο ένα δοντάκι και γελά 

σαν κοριτσάκι. 

 

Ο Γιώργος είναι ψηλός και 

αδύνατος. Έχει μαύρα 

μαλλιά και φοράει γυαλιά. 

Ο Δημήτρης είναι κοντός 

και χοντρός. Έχει μούσι, 

φοράει πουκάμισο και 

τζιν. 

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. 

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). 

 

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. 

Οι σχολικές 

διακοπές στην 

Ελλάδα διαρκούν 

περισσότερο 

/λιγότερο από όσο 

στη χώρα που ζω. 

 

Ο Τάσος είναι πιο 

μεγάλος από τα 

αδέρφια του / 

Είναι ο 

μεγαλύτερος από 
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όλα τα αδέλφια 

του. 

Όσο αυξάνεται το 

δολάριο, τόσο 

αυξάνονται και οι 

τιμές των καυσίμων 

 

 

2.5. Τοποθετώ ένα γε-

γονός ή μια 

δραστηριότητα στον 

χρόνο. 

Τι μέρα έχουμε σήμερα; /είναι 

σήμερα; 

-Σήμερα είναι Σάββατο. 

 

-Πότε έχουμε.../είναι η γιορτή; 

- Την Πέμπτη είναι ο χορός του 

σχολείου. 

- Στις 25 έχουμε Χριστούγεννα. 

- Τον επιτάφιο τον στολίζουμε 

τη Μεγάλη Παρασκευή. 

 

-Τι ώρα ξυπνάς κάθε μέρα; 

- Στις επτά και μισή. 

 

Πότε/Τι ώρα πηγαίνεις σχολείο; 

-Στις οκτώ και είκοσι. 

 

 

 

 

 

 

 

Στις διακοπές του Πάσχα 

θα πάμε στην Ελλάδα. 

 

Το 1940 οι Έλληνες 

πολέμησαν για την 

ελευθερία τους. 

 

Θα είμαστε στην Κρητη 

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. 

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 τα πήρε 

ο λόρδος Έλγιν τον 

δέκατο ένατο 

αιώνα. 

Αυτοί μιλούσαν 

μέσα στην τάξη 

χθες, όλη την ώρα. 

Θα φτάσει σε δύο 

περίπου ώρες 

2.6 Δίνω πληροφορίες. 

Τοποθετούμαι στον 

χώρο. 

Η Νόρα ζει στην Αθήνα. 

Η Αθηνά ζει στον Καναδά. 
 

Το βιβλίο είναι πάνω/κάτω/ 

δεξιά/ αριστερά στο / από… 
 
 

Το βιβλιοπωλείο είναι 

μπροστά από/ απέναντι 

από/κοντά στο... 

 
Είμαστε μέσα στο/πίσω 

από/κάτω α- 
αριστερά στο / από.. 
πό/ κοντά σε / ανάμεσα σε/ 

δίπλα σε... 

Η Νέα Ζηλανδία είναι 

κοντά στην Αυστραλία και 

Η Ελλάδα δυτικά 

βρέχεται από το ... 

και ανατολικά από 

το... 
Βορειοδυτικά 

συνορεύει με την.., 

βόρεια με τη ...και 

ανατολικά με την... 

Όπου και να πάω, 
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μακριά από την Ευρώπη. 

 

σε θυμάμαι. 

2.7. Δίνω οδηγίες για 

το 
πώς μπορεί κάποιος να 
πάει κάπου. 
 

 Βγες από την πόρτα και 

πήγαινε αριστερά, μέχρι το 

φανάρι. Πέρνα απέναντι, 

στρίψε δεξιά, μετά 

αριστερά και θα δεις. 

 

Θα κατεβείς στην 

τέταρτη στάση και 

θα περάσεις 

απέναντι./ 

Κατεβαίνεις στην 

τέταρτη στάση και 

περνάς απέναντι. Η 

στάση είναι δύο 

βήματα από το 

σπίτι. 

 

2.8 Ζητώ και δίνω 

πληροφορίες για το 

ποσό/τον βαθμό. 
 

Είναι πολύ ψηλό. 

 
Είμαι λίγο κουρασμένη. 

 
Δεν ακούει καθόλου. 
 

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. 

 

Είναι μάλλον 

ακριβό/ υπερβολικά 

ακριβό. 

Τόσο νερό θα με 

τρόμαζε! είπε. 

2.9. Ζητώ και δίνω 

πληροφορίες για τον 

τρόπο. 
 

Πώς να το γράψω; 

 
Δείξε μου πώς να το κάνω. 
 

Όπως και να το 

μαγειρέψεις, νόστιμο είναι. 

Όταν μιλάς έτσι, δεν σε 

καταλαβαίνω. 

Μου μιλούσε γλυκά και 

τρυφερά. 

 

Έμαθα να μιλώ 

όπως έμαθα να 

τρώω και να περ-

πατώ. 

 

Οι γκρεμοί 

κατέβαιναν 

απότομοι, σαν να 

τους είχες κόψει με 

σπαθί 

 

Τον χτύπησε με 

δύναμη.  
2.10. Ζητώ και δίνω 

πληροφορίες για τον 

κτήτορα. 
 

Ποιανού/ποιανης είναι αυτή η 
ζακέτα; 

 
-Της Μαρίας./ -Δικιά μου είναι. 

 
Το αυτοκίνητό μας είναι 

κόκκινο. 
 

Τίνος είναι αυτό το 

μολύβι; 
-Δικό μου είναι. 
 

Σε ποιον ανήκει 

αυτό το σπίτι; 

- Στον θείο μου. 

 

Μας ανήκει η μισή 

του περιουσία. 
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2.11. Ζητώ και δίνω 

πληροφορίες για 

προϊόντα.  

Αυτά τα μποτάκια στη βιτρίνα, 

τι νούμερο είναι; Πόσο κάνουν; 

 
-Ποια, αυτά τα κόκκινα; 

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 σου; Πόσο έ-

χει /κάνει το κιλό; 

 

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. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΛΕΚΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-

ΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Πρώτο επίπεδο Δεύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ 

ΚΡΙΣΕΙΣ 

 

   

3.1. Λέω τη γνώμη 

μου. 
Δεν μου αρέσει! Μμμ! Πολύ νόστιμο το 

φαΐ! 
Νομίζω ότι αυτό το 
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σπίτι είναι του 

Γιώργου.  

Πιστεύω πως δε θα αργήσει να έρθει. 

3.2. Ζητώ τη γνώμη 

του άλλου. 

Θέλω να φύγω. Εσύ; 

Εμένα μου αρέσουν τα 

λουλούδια. Εσένα; 

Εσύ, μαμά, τι λες; 

Ωραίο δεν είναι; /Ωραίο, ε; 

Δεν έχω δίκιο; 

Άδικο έχω;  

Πώς σας φαίνεται; 

3.3. Κάνω αναφορά σε 

λόγο άλλου. 

Είπε ότι είναι άρρωστη. 

Ο δάσκαλος μας μάς είπε 

πως αύριο θα πάμε σε ένα 

Μουσείο. 

-Διάβασα/ Ακόυσα/ 

Μου είπαν/ Η 

εφημερίδα γράφει 

Η τηλεόραση είπε/ 

Είπαν στην 

τηλεόραση ότι 

αύριο έχουν 

απεργία οι οδηγοί 

των λεωφορείων. 

3.4. Εκφράζω την 

πιθανότητα/ κάτι το 

απίθανο να γίνει. 

 

 

 

Μπορεί να μην του αρέσει 

αυτό το φαγητό. 

 
- Αποκλείεται να μην του 

αρέσει ο μουσακάς! 

Μπορεί να άργησε 

να ξυπνήσει.  

-Μπορεί. 

 

Ίσως (να) έχει 

ανάγκη τα χρήματα. 

- Ίσως. 

 

Ίσως (να) λέει την 

αλήθεια. 

-Αποκλείεται! 

 

3.5. Διατυπώνω υποθέ-

σεις (για το 

πραγματικό και το μη 

πραγματικό). 

Αν θέλεις να ’ναι ευτυχισμένο, 

πρέπει να το αφήσεις ελεύθερο. 

Αν είχα ένα αδελφάκι, θα 

παίζαμε μαζί. 

Αν δεν φοβόσουν, θα 

πήγαινες έξω και θα 

άνοιγες. 

Αν ήξερα ότι θα 

τρόμαζες, δεν θα 

σου είχα κάνει τη 

φάρσα. 

3.6. Ζητώ να μάθω εάν 

κάτι αληθεύει/ 

εκφράζω αβεβαιότητα. 

O Γιάννης είναι από την 

Ελλάδα. -Ναι; Αλήθεια; 

Μήπως έκανες λάθος 

παιδάκι μου; 

Άραγε ξέρει πού 

βρίσκομαι; 

Μη μου πεις ότι 

ασχολείσαι με 

ωροσκόπια και 

προβλέψεις; 

 

Φοβάμαι πως δεν 

θα τα καταφέρω. / 
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Φοβάμαι μήπως δεν 

τα καταφέρω. 

 

. 

3.7. Επιβεβαιώνω, δια-

βεβαιώνω. 
O Γιάννης είναι από την 

Ελλάδα, το ξέρεις; 
-Το ξέρω! / Ναι, βέβαια. 

Έχετε κλείσει δύο 

εισιτήρια για Νέα Υόρκη. 
- Μάλιστα. 

Γεννηθήκατε στις 

13 Δεκεμβρίου 

1967. 

-Ακριβώς. 

3.8 Απευθύνομαι στη 

μνήμη του συνομιλητή 

μου/ Λέω τι θυμάμαι, 

τι ξεχνώ για κάτι/ 

Υπενθυμίζω κάτι σε 

κάποιον. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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! 

Γιώργο, θυμάσαι 

πέρυσι; Ήμασταν 

στην Ελλάδα. 

- 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. 

 

3.9. Εκφράζω τη 

συμφωνία μου με 

κάποιον. 

 

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. 

Είναι πολύ ακριβά 

εδώ. 

-Έχεις δίκιο/ Έτσι 

είναι. 

Δεν έχω διάθεση να 

χορέψω. 

-Ούτε (κι) εγώ. 

3.10. Εκφράζω τη δια-

φωνία μου με κάποιον. 

Δεν θέλω! Μ’ αρέσει αυτός ο καιρός. 

- Εμένα όχι. / Εμένα 

καθόλου./ -Άπαπα! Καιρός 

είναι αυτός;/- Εγώ προτιμώ 

τη ζέστη. 

Μας έχει αφήσει 

μόνους! 

-Δεν έχεις δίκιο!/ 

Μην το λες! /Δεν 

είναι έτσι! 

3.11. Εκφράζω 

αναγκαιότητα/ 

Δεν πρέπει να τρώμε πολλά 

γλυκά, γιατί χαλάνε τα δόντια 

Να μην οδηγείς πάνω στο 

πεζοδρόμιο!  

Απαγορεύεται να 

τραβάτε 
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υποχρεωση. 

 

 

 

 

 

μας. 

 

 

 

 

 

 

Μην ενοχλείς τα πουλιά 

στη φωλιά τους και μην 

κλέβεις τα αβγά τους! 

 

 

 

φωτογραφίες εδώ. 

 

Δεν επιτρέπεται να 

τρέχεις! 

 

(Δεν) είναι ανάγκη 

να του μιλήσω. 

 

3.12. Εκφράζω την 

πρόθεση να κάνω κάτι. 

 

 

 

Όταν τελειώσω το 

σχολείο, θα ταξιδέψω στην 

Ελλάδα. 

 

 

Σκέφτομαι/λέω να 

του ζητήσω 

συγνώμη. 

Θα πάω να του 

μιλήσω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΛΕΚΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-

ΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Πρώτο επίπεδο Δεύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

4. ΕΚΦΡΑΣΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

 

   

4.1. Εκφράζω προτίμηση 

και απαρέσκεια. 
 

 

Δεν μ’ αρέσουν αυτά τα 

παπούτσια. 
Τα μαύρα μου αρέσουν πιο 

πολύ. 

 
Αγαπώ τη θάλασσα. 

 
Τι όμορφο πουλόβερ! 
Τι νόστιμο φαγητό ! 
Όμορφο που είναι! 
 

Καταπληκτικό 

αυτοκίνητο! 
. 
Ποπό! Φοβερό είναι! 

-Σιγά το φοβερό 

αυτοκίνητο. Το δικό μας 

είναι καλύτερο! 
 

 

Σ’αρέσει; 
-Έτσι κι έτσι./Δεν μου 

αρέσει καθόλου./ Καθόλου 

δεν μου αρέσει. 

Περνάτε καλά; 

-Θαυμάσια! 

/Υπέροχα!/ Τέλεια! 

Όλα είναι 

φανταστικά! 

-Μπα, χάλια! 

/Απαίσια!/ Φρίκη! 

 

Η μεγάλη του 

αγάπη ήταν η 

θάλασσα. 

 

Προτιμώ να 
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 ταξιδεύω με τρένο 

παρά με λεωφο-

ρείο./ Προτιμώ το 

τρένο από το 

λεωφορείο. 

 

4.2. Εκφράζω χαρά, 

ευχαρίστηση, 

επιδοκιμασία, 

υπερηφάνεια. 

 

Μπράβο! / Ζήτω! 
Τι καλά που μιλάει τα 

ελληνικά! 

 

Πετάω από τη χαρά μου 

που θα πάμε στην Ελλάδα! 
. 

Είμαι πολύ χαρούμενη που 

θα πάμε στην Ελλάδα. 

 
Πόσο χαίρομαι που σε 

ακούω! 

 

Θεέ μου, τι υπέροχο 

θέαμα! 

 
Χαρά μου που 

μπόρεσα να σας 

βοηθήσω! 

 
Νιώθω υπερήφανος 

που είμαι Έλληνας! 

 

 
 

4.3. Εκφράζω λύπη, στε-

ναχώρια, φόβο, 

ανησυχία. 

 

Αχ! Τι κρίμα! 
Βοήθεια! 

 

Κρίμα που δεν θα έρθεις! 

 

Φοβάμαι! Φοβάμαι το 

σκοτάδι. 
 

Λυπάμαι που σε 

στεναχώρησα. 

 

Πολύ λυπήθηκα 

που δεν μπόρεσες 

να έρθεις. 

 Φοβάμαι μήπως 

κάτι συμβεί και δε 

φύγουμε τελικά. 

Ανησυχώ για την 

υγεία της 

 
4.4. Εκφράζω αποδοκι-

μασία, θυμό, αγανάκτη-

ση. 

 

Τι χάλια είναι αυτά; 

Τι πράγματα είναι αυτά; 

Πώς έγινες έτσι; 

 

Δεν ντρέπεσαι λίγο; 

/ Ντροπή σου! 

 
Θα σε κανονίσω 

εγώ! 

 
Αλίμονο σου 

κακομοίρη μου! 

 
Φύγε να μη σε 

βλέπω! 
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4.5. Εκφράζω την ευχή/ 

την επιθυμία να γίνει 

κάτι 

 

Τι καλά να έβρεχε αύριο! 

Πόσο θα ήθελα να πετάξω! 

 

Ας έρθει ο μπαμπάς μου 

και ας μη μου φέρει και 

δώρο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αχ, να μπορούσα 

να πετάξω! 

 
Μακάρι να 

μπορούσα να 

πετάξω! 

 
 

Το όνειρο του είναι να γίνει Το όνειρο του είναι 

να γίνει αεροπόρος. 

Ονειρεύεται να 

γίνει μπαλαρίνα. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΛΕΚΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-

ΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Πρώτο επίπεδο Δεύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

5. ΛΕΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

   

5.1. Εκφράζω παράκλη-

ση. Προσφέρω τη 

βοήθειά μου. 

Σε παρακαλώ, μαμά, έλα... 

Έρχεστε λίγο εδώ; 

Κώστα, έλα να με 

βοηθήσεις. 

 
Βοήθεια, γιατρέ, χάνομαι. 

Χρειάζομαι τη 

βοήθεια σου. 

Έχεις την καλοσύνη 
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Μου δίνεις λίγο το μολύβι 

σου; Να, πάρε το δικό μου/ - 

Θα σου δώσω εγώ. 

 

 

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; 

να σηκώσεις αυτή 

τη βαλίτσα σε 

παρακαλώ;/ Μου 

κάνεις τη χάρη να 

σηκώσεις αυτή τη 

βαλίτσα, σε 

παρακαλώ; 

 
-Ευχαρίστως. 

/Πολύ ευχαρίστως./ 

Βεβαίως. 

5.2. Προσφέρομαι να 

κάνω κάτι για κάποιον. 

 Να σε βοηθήσω; Να σου φέρω μια 

ασπιρίνη; 

- Αχ, ναι, σε 

παρακαλώ. 

Να σας βοηθήσω 

με τις βαλίτσες; 

Να’ σαι καλά, παιδί 

μου. 

5.3. Δίνω εντολές/ οδη-

γίες για την εκτέλεση ε-

νός έργου/ μίας πράξης. 

Άιντε ετοιμάσου. 

Τηλεφώνησέ του. 

Σώπαινε, σταμάτα πια. 

Άναψε την κουζίνα! 

/Μπορείς/ Θέλεις να 

ανάψεις την κουζίνα, σε 

παρακαλώ; 

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. 

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, ν’ανέβω κι εγώ; 

- Άντε, ανέβα κι εσύ. 

Να την πάω βόλτα; 

-Μα και βέβαια να την πας. 

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. 

 

Μπορούμε να πάμε 

να παίξουμε στο 

πάρκο; 

 

Αποκλείεται! 

Τέτοια ώρα δεν 

είναι κανείς εκεί!/ -

Μόνο αν 

υποσχεθείτε ότι θα 

γυρίσετε σε μισή ώ-

ρα./ -Εντάξει, αλλά 
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με έναν όρο: να 

γυρίσετε σε μισή 

ώρα. 

 

5.5. Δίνω συμβουλές. 

Κάνω παραινέσεις. 

 

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. 

 

 

Καλύτερα να 

βάλεις το άλλο 

παντελόνι. Σου 

πηγαίνει 

περισσότερο. 

Κάνε υπομονή! 

Μην αγνοήσετε τις 

εκκρεμότητες που 

υπάρχουν. 

5.6. Καθησυχάζω κάποι-

ον. 

 Θα νιώσεις μόνο ένα μικρό 

τσίμπημα. 

 

Όλα θα πάνε καλά. Έλα 

τώρα, ηρέμησε. 

Τώρα αρχίζουν τα 

δύσκολα, αλλά 

εσείς μη φοβάστε. 

Μη στενοχωριέσαι! 

Δεν είναι κάτι τόσο 

τρομερό/ φοβερό! 

5.7. Υπόσχομαι να κάνω 

κάτι. 

 Θα με πάρεις μαζί σου την 

άλλη φορά; 

- Σου το υπόσχομαι.  

Σας υποσχόμαστε 

ότι του χρόνου θα 

πάρουμε κα-

λύτερους βαθμούς. 

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. 

 

 

Τι λέτε, πάμε το Σάββατο; 

-Εντάξει. Το Σάββατο στις 

έντεκα./ 

- Να πάμε. Έγινε./ 

Μπα, δεν έχω όρεξη./ 

- Το Σάββατο δε γίνεται. 

 

Τι λες; Να αγοράσουμε 

και μια κόκκινη μπλούζα; 

 

-Γιατί όχι; /-Καλύτερα όχι. 

Πάμε μια βόλτα; 

-Δεν πάμε καμιά 

βόλτα;/ 
-Δεν θα πάμε καμιά 

βόλτα; 

 

Και δεν πάμε; / 

Καλή ιδέα. / 

Φύγαμε!/ 

- Εγώ λέω να πάμε 
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πτω μια πρόταση  

Πήραμε αρκετά. 

 

σινεμά. 

 

 

Να καλέσουμε και 

τον Γιάννη; 

-Σύμφωνοι./ Δεν 

έχω αντίρρηση./ 

-Α, όχι! Δεν τον 

μπορώ./ 
-Εγώ θα 

προτιμούσα να 

καλέσουμε τον 

Πέτρο. 

 

 

Θεματικές περιοχές λεξιλογίου 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Πρώτο Δεύτερο Τρίτο 

 
επίπεδο επίπεδο Επίπεδο 

1. Διαπροσωπικές σχέσεις     

Ο εαυτός μου + + +  
Οι συγγενείς μου + + +  
Οι φίλοι/συμμαθητές μου + + +  
Ονομαστικές γιορτές, γενέθλια,     

γόμοι, βαφτίσεις + + +  

Σχέσεις παιδιών-γονέων,     

σχέσεις μεταξύ αδελφών + + +  
Οι σχέσεις των δύο φύλων   +  
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 επαρχία +  +  
Το περιβάλλον: χλωρίδα, πανίδα   +  
Ο κόσμος του μέλλοντος   +  
H μόλυνση και η προστασία του περιβάλλοντος  + +  
Κλιματολογικές συνθήκες, καιρικό φαινόμενα + + +  

3. Καθημερινές εργασίες     

Καθημερινές δραστηριότητες + +   

Σχολείο: μαθήματα και άλλες δραστηριότητες + + +  
Οι δουλειές του σπιτιού + + +  
Ο κόσμος της εργασίας + + +  
Ανεργία-επαγγελματικη αποκατάσταση     

επαγγέλματα μέλλοντος     
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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  + +  

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. Προϊόντα και αγορές     

Τρόφιμα, ποτά + + +  
Ρούχα και άλλα προσωπικά είδη + + +  
Καταστήματα + + +  
Αγορές + + +  
Η διαφήμιση   +  
Παραγγελία σε εστιατόριο + + +  

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 ιστορικό γεγονότα + + +  
Εθνικές επέτειοι + + +  
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Παράρτημα 2 

 

Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας 

 

Γλωσσικοί και κοινωνικοπολιτισμικοί σκοποί 

Γλωσσικοί στόχοι 

Πρώτο επίπεδο Δεύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

Βασική ανάπτυξη των 

στοιχειωδών δεξιοτήτων 

κατανόησης και παραγωγής 

προφορικού λόγου / 

αλφαβητισμός. 

Ανάπτυξη βασικών γλωσσικών 

δεξιοτήτων και καλλιέργεια της 

εκφραστικής επάρκειας και των 

δεξιοτήτων κατανόησης και 

παραγωγής προφορικού και 

γραπτού λόγου / αλφαβητισμός. 

Καλλιέργεια της γλωσσικής 

επάρκειας, ανάπτυξη και ε-

μπέδωση των δεξιοτήτων 

παραγωγής προφορικού και 

γραπτού λόγου. 

Το πρώτο επίπεδο στοχεύει να 

βοηθήσει το μαθητή: 

 

• να κατανοεί στοιχεία της 

ελληνικής γλώσσας και 

πολιτισμού και να διαμορφώνει 

απλές αλλά εκφραστικές προτά-

σεις και να αναπτύσσει τη 

δεξιότητα παραγωγής του 

προφορικού λόγου στην οποία 

δεξιότητα επικεντρώνεται η 

προσοχή στο πρώτο επίπεδο 

γλωσσομάθειας, 

• να κατανοεί απλές φράσεις 

(λεκτικές πράξεις) που έχουν 

σχέση με το άμεσο περιβάλλον 

του καθώς και με την 

καθημερινότητά του, 

• να δημιουργήσει και να 

διατηρήσει με επικοινωνιακό 

τρόπο έναν διάλογο, 

• να μπορέσει να περιγράφει με 

λιτό και στοιχειώδη τρόπο το 

άμεσο περιβάλλον του, 

• να μπορέσει να κατανοεί 

απλά γραπτά κειμενάκια, 

επιγραφές κ.λπ., 

• να βιώσει, να κατανοήσει και 

να αγαπήσει το σύγχρονο 

Το δεύτερο επίπεδο στοχεύει να 

βοηθήσει το μαθητή: 

• να καλλιεργήσει και να 

αναπτύξει περισσότερο την 

ικανότητα κατανόησης και πα-

ραγωγής προφορικού λόγου, 

• να διαμορφώσει μια εκφρα-

στική επάρκεια πάνω σε θέματα 

του άμεσου 

κοινωνικοπολιτισμικού 

περιβάλλοντος του, 

• να αποκτήσει την ικανότητα 

κατανόησης απλών γραπτών 

πολυτροπικών κειμένων, 

• να αναπτύξει τη δεξιότητα 

της ανάγνωσης σε απλά κεί-

μενα, 

• να γνωρίσει στοιχεία της 

ελληνικής μυθολογίας και των 

λαϊκών παραμυθιών, 

• να βελτιώσει τη γλώσσα μέσα 

από την εκμάθηση του ελ-

ληνικού τραγουδιού. 

Το τρίτο επίπεδο στοχεύει να 

βοηθήσει το μαθητή: 

• να καλλιεργήσει ακόμη 

περισσότερο τις γλωσσικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες 

(κατανόησης και παραγωγής 

προφορικού λόγου) και να 

αναπτύξει σταδιακά την 

κατανόηση και παραγωγή του 

γραπτού λόγου, 

• να μπορεί να λειτουργεί σε 

πιο σύνθετα γλωσσικά 

περιβάλλοντα, μέσα από 

κείμενα, εικόνες, διαφημίσεις 

κ.λπ., 

• παράλληλα να εμπλουτίσει το 

λεξιλόγιό του πάνω σε θέματα 

που άπτονται των περιστάσεων 

επικοινωνίας οι οποίες έχουν 

την ίδια θεματική σε όλα τα 

επίπεδα, 
να εμπλουτίσει τις γνώσεις του 

για τον ελληνικό πολιτισμό με 

στοιχεία από την ελληνική 

πολιτισμική παράδοση και τις 

πολλαπλές εκφάνσεις του 

σύγχρονου ελληνικού 
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ελληνικό πολιτισμό στοιχεία 

του οποίου διδάσκεται, μέσα α-

πό τις περιστάσεις επικοινωνίας 

οι οποίες περιέχονται στο 

διδακτικό του υλικό, 

• να αποδεχτεί τη 

διαφορετικότητα -ετερότητα 

μεταξύ των ανθρώπων, 
να δεχθεί τα οφέλη της 

διαπολιτισμικής προσέγγισης 

 

πολιτισμού. 

 

 

Κοινωνικοπολιτισμικοί στόχοι 

 

Πρώτο επίπεδο Δεύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

Το πρώτο επίπεδο στοχεύει να 

βοηθήσει το μαθητή: 

Το δεύτερο επίπεδο στοχεύει να 

βοηθήσει το μαθητή: 

Το τρίτο επίπεδο στοχεύει να 

βοηθήσει το μαθητή: 

• να προσεγγίσει μέσα από 

επικοινωνιακές περιστάσεις τη 

σύγχρονη ζωή στην Ελλάδα, 

• να αναγνωρίσει κοινά 

πολιτισμικά στοιχεία με τους 

δύο πολιτισμούς, 

• να αναγνωρίζει γεωγραφικά 

περιοχές και πόλεις της 

Ελλάδας, 

• να αποδεχθεί καταρχήν το 

διαφορετικό πολιτιστικό 

πλαίσιο που του φέρνει η 

εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας, 

• να προσεγγίσει και να 

κατανοήσει τη γλώσσα του 

σώματος όπως αυτή εμφαίνεται 

μέσα από την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας, 

• να μαθαίνει μέσα από το 

παιχνίδι και τη φαντασίωση. 

 

• να προσεγγίσει μέσα από 

περιστάσεις επικοινωνιακές τη 

σύγχρονη ζωή στην Ελλάδα, τα 

ήθη , τις γιορτές και τα έθιμά 

της, 

• να βιώσει φαντασιακά το 

ελληνικό περιβάλλον με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται (σπίτια, 

οικογένεια, αγορά, ελεύθερος 

χρόνος, ταξίδια κ.λπ.), 

• να αναγνωρίσει την 

οικουμενικότητα αξιών και 

βασικών ιδεών (οικολογία, 

ειρήνη, αγάπη, ζωοφιλία, 

διατροφικές συνήθειες κ.λπ.), 

να παίξει και να τραγουδήσει 

στους ρυθμούς ενός νέου 

πολιτισμού που τον μαγεύει και 

τον παρασύρει σε νέες 

συμπεριφορές 

• να οικειοποιηθεί βασικά 

κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία 

της Ελλάδας σε σύγκριση με 

αντίστοιχα της χώρας διαμονής 

του (παραμύθια, ήθη και έθιμα, 

γαστρονομικές συνήθειες, 

μουσική, χορός) και να 

αντιληφθεί την σύμπτωση των 

στοιχείων αυτών σε άλλους 

πολιτισμούς, 

• να προσεγγίσει εμμέσως, 

πλην σαφώς, την Τέχνη όπως 

αυτή εμφαίνεται στην 

καθημερινότητά μας, 

• να γνωρίσει πολιτισμικά α-

γαθά της σύγχρονης Ελλάδας 

και να τα αντιπαραβάλει με α-

ντίστοιχα της χώρας διαμονής. 
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Λεκτικές  πράξεις και τρόπος  πραγμάτωσης τους 

Πρώτο επίπεδο Δεύτερο επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

Ο μαθητής θα πρέπει: 

• να μάθει μερικούς από 

τους βασικούς και 

συχνούς χαιρετισμούς, 

• να μάθει να αυτο- 

συστήνεται, 

• να μάθει να χαιρετά 

σε οικείο ύφος, 

• να ζητά πληροφορίες 

για κάτι με την ε-

ρώτηση: «τι είναι αυ-

τό;», 

• να ζητά επιβεβαίωση 

με την ερώτηση: «Είναι 

+ ουσιαστικό;», 

• να επιβεβαιώνει η 

διαψεύδει μια πληρο-

φορία με : « Ναι/ Όχι. 

Είναι....»), 

• να κατανοεί τη ση-

μασία των τοπικών ε- 

πιρρημάτων:«πά- 

νω»,«κάτω», «μέσα», 

«έξω», 

να ανταλλάσσει και 

ειδικότερα να ζητά 

πληροφορίες για α-

ντικείμενα, 

• να απαντά σε ερω-

τήσεις εντοπισμού με 

ελλιπείς προτάσεις να 

προτρέπει κάποιον να δει 

με: « Δες!Να!», 

να χρησιμοποιεί τους 

χρονικούς 

προσδιορισμούς: το 

πρωί, το μεσημέρι, το 

απόγευμα, το βράδυ, 

• να  εκφράζει αρέσκεια 

και / < απαρέσκεια, 

• να ζητά κάτι από 

κάποιον «δώσε, φέρε», 

Ο μαθητής θα πρέπει: 

• να μάθει να 

αυτοσυστήνεται, 

• να μάθει να ρωτά για το 

όνομα κάποιου, 

• να μάθει να ρωτά για την 

καταγωγή κάποιου «από πού 

είσαι;», 

• να μάθει να απαντά στην 

ερώτηση «από πού είσαι;», 

• να μάθει να χρησιμοποιεί 

τους αριθμούς από το δέκα ως 

το είκοσι, 

• να μάθει να ρωτά και να 

απαντά για την ηλικία, 

• να μάθει να δίνει ευχές για 

τα γενέθλια, 

• να μάθει να εκφράζει 

συναισθήματα, 

• να μάθει να κάνει 

συστάσεις, 

• να μάθει να απαντά όταν 

ρωτούν τι κάνει, 

• να μάθει ρωτά για την 

ταυτότητα κάποιου, 

• να μάθει να απαντά σε 

σχετική ερώτηση, 

• να μάθει λεξιλόγιο σχετικά 

με τα μέλη της οικογένειας. 

να μάθει λεξιλόγιο σχετικό με 

τα επαγγέλματα. 

• να μάθει να προσφωνεί 

κάποιον, 

• να εκφράζει συναισθήματα 

«είναι καταπληκτική!», 

• να ρωτά για το επάγγελμα 

κάποιου «τι δουλειά κάνεις;», 

να προσφωνεί κάποιον 

«κύριε/ κυρία, 

• να μάθει τις ημέρες 

της εβδομάδας 

• να ρωτάει και να απαντάει 

για τον χρόνο, που αφορά στις 

Ο μαθητής θα πρέπει: 

• να δίνει πληροφορίες για τον εαυτό 

του, που αφορούν το ονοματεπώνυμο, 

την εθνικότητα, την ηλικία του, τις 

γνώσεις του, και τα ενδιαφέροντά του, 

π.χ. Με λένε Φρίξο. Είμαι Ελληνας, είμαι 

3 χρονών. Ξέρω ελληνικά. Ο αγαπημένος 

μου ήρωας είναι ο Χάρι Πό- τερ. 

• να ζητά και να δίνει πληροφορίες για 

άλλα πρόσωπα σχετικά με την ε-

θνικότητα και τις γνώσεις τους, π.χ. -

Από πού είσαι; Ξέρεις αγγλικά; 

• να μιλά για τους αγαπημένους του <- 

ρωες και τα αγαπημένα του αντικείμε-

να, π.χ. Ο αγαπημένος μου ήρωας είναι ο 

Χάρρυ Πότερ. 

• να χαιρετά και να καλοσωρίζει, π.χ. 

Γεια χαρά! Καλώς ήρθατε. 

• να χρησιμοποιεί τύπους ευγένειας, 

π.χ. Κυρία Δάφνη, από πού είστε; 

• να δίνει πληροφορίες για το βαθμό 

γνώσεών < ικανοτήτων του, π.χ. (γλώσ-

σες) Μιλώ ελληνικά λίγο. 

• να περιγράφει πρόσωπα βάσει των 

εξωτερικών τους χαρακτηριστικών, π.χ. 

Εχει μακριά ίσια μαλλιά και γαλάζια 

μάτια. Είναι κοντή και λεπτή. 

• να αρχίζει ένα γράμμα σε φίλους, π.χ. 

Αγαπημένε μου Φρίξο... 

• να τελειώνει ένα γράμμα σε φίλους, 

π.χ. Φιλιά, Ελένη. 

• να ρωτά για την αρέσκεια 

κάποιου και να εκφράζει και ο ίδιος 

αρέσκεια και απαρέσκεια, π.χ. Τι σου 

αρέσει να κάνεις; ή Ποια είναι τα χόμπι 

σου; Μου αρέσει η μουσική ή Μου αρέσει 

να διαβάζω βιβλία. ή Λατρεύω το σινεμά 

η Τρελαίνομαι για τα σπορ! 
 

• να εκφράζει την ποσοτική διαβάθμι- ση 

της αρέσκειας η απαρέσκειας του, π.χ. 

Μου αρέσει να βλέπω κινούμενα σχέδια 

πάρα πολύ! η Δεν μου αρέσει καθόλου το 

ποδόσφαιρο. 
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• να δίνει απλές εντολές 

«δες, έλα», 

• να επιβραβεύει κά-

ποιον «Μπράβο!», 

• να εκφράζει συγκα-

τάθεση «Εντάξει», 

•  

• να προσκαλεί κάποιον 

«έλα», 

• να προσφέρει κάτι με 

ευγενικό τρόπο 

«Ορίστε!», 

• να παρακινεί κάποιον 

«Γρήγορα ...!», 

• να εκφράζει τρόπο 

«γρήγορα», 

• να χρησιμοποιεί τους 

αριθμούς από το ένα έως 

το δέκα. 

 

 

ημέρες της εβδομάδας, 

• π.χ.- Τι μέρα είναι σήμερα; 

• - Σήμερα είναι Τρίτη <-

Τρίτη, 

• να κατανοεί το τακτικό 

πρόγραμμα μιας εβδομάδας, 

• να ρωτά και να απαντά για 

τον χρόνο, που έχει σχέση με 

καθημερινές συνήθεις η 

επαναλαμβανόμενες ενέργειες 

μιας εβδομάδας, 

• να αφηγείται σε απλό ύφος 

και σε περιορισμένη έκταση 

το πρόγραμμα μιας 

εβδομάδας του, 

• να ζητά και να δίνει 

πληροφορίες για τον χρόνο 

που σχετίζονται με επανα-

λαμβανόμενες και συνήθεις 

πράξεις, 

• π.χ.-Πότε πηγαίνεις στο 

σχολείο; 

- Κάθε μέρα 

- Πότε πηγαίνει η Μαρίνα 

στη γιαγιά της; 

- Την Δευτέρα το 

μεσημέρι, 

• να λέει τι θέλει όταν 

πηγαίνει για ψώνια στα 

μαγαζιά, 

• να ρωτά τι θέλουν οι άλλοι, 

• να εκφράζει αρέσκεια και 

απαρέσκεια «μου αρέσουν / 

δεν μου αρέσουν.», 

• να ρωτά για την ποσότητα 

«πόσα είναι;» 

• να ζητά πληροφορίες για 

τις επιθυμίες των άλλων, π.χ. 

Τι θέλεις; 

• να δίνει πληροφορίες για 

τις δικές του επιθυμίες, π.χ. 

(Δεν)Θέλω + ουσιαστικό, 

• να ζητά και να δίνει 

πληροφορίες 
σχετικά με το φαγητό, π.χ. 
- Τι τρως; 

• να ρωτά για την τιμή, π.χ. Πόσο κάνει; 

• να ζητά κάτι, π.χ. Θέλουμε δύο κιλά. 

• να δίνει εντολές/ να προτρέπει, π.χ. 

Αγοράστε, πιείτε ... 

• να προσφέρει κάτι με ευγενικό τρόπο 

Ορίστε!. 

• να εκφράζει ιδιότητα/ κρίση, π.χ. Οι 

πιο καλές ντομάτες. 

• να εκφράζει κρίση, π.χ. Η μπλούζα 

είναι πολύ ακριβή. 

• να ρωτά για τα σχέδια κάποιου, π.χ. 

Θα το αγοράσεις; 

• να επισύρει την προσοχή, π.χ. Για δες 

αυτό το μπλονζάκι. 

• να εκφράζει απογοήτευση, π.χ. Αχ, δεν 

μου κάνει. 

• να ζητά την άποψη κάποιου, π.χ. Έλα, 

πες, μου πάει; 

• να κάνει συγκρίσεις, π.χ. Είναι πιο 

μικρό από το κίτρινο. 

• να εκφράζει δυσάρεστα συναισθήματα 

για τον εαυτό του, π.χ. Πονάω, έχω 

πονοκέφαλο .Φοβάμαι τους γιατρούς. 

να εκφράζει προτροπή, εντολή, π.χ. Άνοιξε 

το στόμα σου. Βήξε λίγο, σε παρακαλώ. 

Πήγαινε στο μπάνιο και πλύνε τα δόντια 

σου! 

να εύχεται σε ασθενή: Περαστικά! 

 
• να δίνει συμβουλές, π.χ.-Να βουρτσίζεις 

τα  δόντια σου. Να μην τρως πολλά γλυκά. 

 
• να δίνει πληροφορίες-κανόνες, π.χ. 

Πίνω φυσικούς χυμούς. Δεν πίνω κόκα-

κόλα. 

 
• να διηγείται κάτι που έζησε: Χθες η 
αδελφή μου αρρώστησε και δεν πήγε στο 

σχολείο.... 

 
• να προτείνει/να δέχεται κάτι, π.χ. Τι 
λέτε; Πάμε κι εμείς; Και βέβαια θα πάμε. 

 
• να εκφράζει συμφωνία-βεβαιότητα, 
π.χ. Και βέβαια! 

 
• να ζητά διευκρινίσεις, π.χ. Τι σημαίνει η 

λέξη; 
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• να δίνει εντολές στον πληθυντικό και 

στον ενικό αριθμό, 

• να δίνει πληροφορίες για τον καιρό, 

• να εκφράζει απόφαση/ σχέδιο να κάνει 

κάτι, 

• να αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο. 

- (Τρώω)+ουσιαστικό 
- Τι πίνεις; 
- (Πίνω) + ουσιαστικό. 

 
• να δίνει οδηγίες μαγειρικής, 

π.χ. 
Βάζουμε/ βάζετε + 

ουσιαστικό, 

 
• να δίνει προσταγές, π.χ. φέρε 

+ ουσιαστικό, 

 
• να εκφράζει ευχές, π.χ. Καλή 

όρεξη! 

 
• να ζητά και να δίνει 

πληροφορίες για οικείες, 

καθημερινές ενέργειες 
που λαμβάνουν χώρα στο 

παρόν, μέσα σε ένα σπίτι, 

 
• να ζητά και να δίνει 

πληροφορίες για τον τόπο και 

συγκεκριμένα να ρωτά σε 

ποιο μέρος του σπιτιού 

βρίσκεται κάποιο πρόσωπο , 

 
• να δίνει εντολές, που 

σχετίζονται με καθημερινές 

πράξεις μέσα στους χώρους 

ενός σπιτιού, 

 
• να εκφράζει ευγνωμοσύνη: 
Ευχαριστώ 

 
• και να απαντά σε έκφραση 

ευγνωμοσύνης: 
Παρακαλώ. 

 
• να προτρέπει τον 

συνομιλητή του, 
π.χ. Πάμε μέσα; 
Παίζουμε; 

 
• να εκφράζει ευχαρίστηση/ 

ικανοποίηση για κάτι που 

ακούει < βλέπει, 

 
• να εκφράζει επιδοκιμασία 

και έπαινο, 

 

• να δίνει εντολές στον 

πληθυντικό και στον ενικό 

 
• να δηλώνει ότι δε γνωρίζει μία λέξη, 
π.χ. Δεν καταλαβαίνω. 

 
• να δίνει οδηγίες/ συμβουλές, π.χ. 
Μη(ν) βγαίνεις στο μπαλκόνι. 

 
• να απαγορεύει, π.χ. Μη(ν)βγάζετε  
φωτογραφίες. 

 
• να προσκαλεί γραπτώς, π.χ. Σας 
προσκαλούμε... 

 
• να εκφράζει προτίμηση, π.χ. Προτιμώ το 

αεροπλάνο. 

 
• να χαιρετά κάποιον που φεύγει, π.χ. 
Καλό ταξίδι. Να πας/πάτε στο καλό! 
• να διηγείται τα μελλοντικά του σχέδια, 

π.χ. Θα παίζουμε όλη την ημέρα./ Θα 

φτάσουμε το πρωί. 

 
• να εκφράζει επιθυμία και να ρωτά τον 

συνομιλητή του για τις επιθυμίες του, π.χ. 

Το όνειρο μου είναι να γίνω 
σκηνοθέτης. Θέλω να δω τον αγώνα. 

μπάσκετ. Τι θέλεις να αγοράσεις; Θέλεις 

να πάμε σινεμά; Θέλεις να πάρουμε ποπ-

κορν; 

• να εκφράζει αναγκαιότητα, π.χ. δρέπει 

να διαβάσω τα μαθήματα μου, και 

ικανότητα, π.χ. Μπορώ να τρέξω πιο 

γρήγορα 

• να λέει τι ξέρει ή δεν ξέρει για πρό-

σωπα/ πράγματα και γεγονότα, π.χ. Η 

ταινία αρχίζει στις 5:30. Ο συγγραφέας 

είναι ο Η.Μ., 
και να ρωτά τον συνομιλητή του αν ξέρει 

για πρόσωπα και γεγονότα, π.χ. Ποια 

ταινία παίζει στο σινεμά; 

να διηγείται την ιστορία μιας ταινίας, ενός 

βιβλίου. 
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αριθμό, 

• να δίνει πληροφορίες για 

τον καιρό, 

• να εκφράζει απόφαση/ 

σχέδιο να κάνει κάτι, 

• να αφηγείται σε τρίτο 

πρόσωπο. 
 

 
 
 
 

 

Μορφολογικά και συντακτικά στοιχεία 

 

 

Μ
Ο

Ρ
Φ

Ο
Λ

Ο
Γ

ΙΑ
 

Ο
υ

σ
ια

σ
τ
ικ

ά
 

Πρώτο επίπεδο Δεύτερο  επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

• Η κλητική 

προσφώνηση των ονομάτων, 

που συνοδεύουν χαιρετισμούς: 

• Καταλήξεις ονομαστικής και 

αιτιατικής αρσενικών, θηλυκών 

και ουδετέρων ουσιαστικών. 

Ονομαστική, ενικός και 

πληθυντικός ουσιαστικών. 

Συγκεκριμένα: α) αρσενικά σε -

ας, - ος, β) θηλυκά σε -α, γ) 

ουδέτερα σε -ι. Πληθυντικός: α) 

αρσενικά σε -ες, -οι, β) θηλυκά 

• Αιτιατική του 

χρόνου(την Δευτέρα, την 

Τρίτη κ.λπ.) 

• Αιτιατική ενικού 

πληθυντικού 

ουσιαστικών σε: -ος,-ας,-

ης,-α,-η,-ι,-ο,-μα). 

 

• Εμπέδωση των δύο 

αριθμών. 

 

• Εμπέδωση οριστικού 

και αόριστου άρθρου. 

• Κλητική και αιτιατική 

ενικού πληθυντικού των 

ουσιαστικών: -ος,-ης,-

ας,-α,-η,-ο,-ι,-μα. 

 

• Υποκοριστικά 

ουδετέρου σε: -άκι 

 

• Ανισοσύλλαβα 

ουσιαστικά. 

 

• Εμπέδωση της χρήσης 

των άρθρων. 

Φ
Ω

Ν
Ο

Λ
Ο

Γ
ΙΑ

 

Πρώτο επίπεδο Δεύτερο  επίπεδο Τρίτο επίπεδο 

Βασικά στοιχεία του 

φωνολογικού συστήματος 

(φωνήματα) τα οποία 

παρουσιάζονται στους 

διαλόγους των μαθημάτων. 

Στοιχεία του φωνολογικού 

συστήματος, φωνήματα - 

γραφήματα τα οποία 

παρουσιάζονται στα 

μαθήματα. 

Ανάγνωση, γραφή. 
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σε -ες, γ) ουδέτερα σε -α. 

 

• Γνωριμία με τους δύο 

αριθμούς της ελληνικής 

• Γνωριμία με τα άρθρα 

(το οριστικό και το αόριστο). 

 

 

Ε
π

ίθ
ετ

α
 • Επίθετα σε -ος,-η,-ο/-

ος,-α,-ο, ενικός αριθμός. 

• Επίθετα σε: -ος,-η,-ο/-

ος,-α,-ο, ενικός και 

πληθυντικός αριθμός. 

• Επίθετα σε: -ος,-η,-ο/-

ος,-α,-ο, ενικός και 

πληθυντικός αριθμός. 

Π
α

ρ
α

θ
ετ

ικ
ά

 

  • Σχηματισμός 

παραθετικών των 

επιθέτων (με το πιο). 

Α
ρ

ιθ
μ

η
τ
ικ

ά
 

 Εμφάνιση των 

απόλυτων και τακτικών 

αριθμητικών ως το 10. 

 Εμφάνιση των 

απόλυτων μέχρι το 100 

και των τακτικών 

αριθμητικών 10 ως το 

20. 

• Εμπέδωση όλων των 

προαναφερθέντων 

αριθμητικών. 

• Τακτικά αριθμητικά 

(πρώτος-η,-ο). 

• Απόλυτα αριθμητικά 

(ένας, μία, ένα, τρεις, 

τρία, τέσσερις, τέσσερα) 

100-1000. 

Μ
Ο

Ρ
Φ

Ο
Λ

Ο
Γ

ΙΑ
 

Α
ν
τ
ω

ν
υ

μ
ίε

ς 

• Προσωπικές αντωνυμίες: 

εγώ, εσύ, μου, σου. 

• Δεικτική αντωνυμία, αυτός,-

ή,-ό. 

• Ερωτηματική, τι. 

• Κτητικές: μου, σου 

κ.λπ. 

• Ερωτηματικές: ποιος, 

ποια, πόσα, πόσων. 

• Προσωπικές –

ονομαστικη (εγώ, εσύ 

κ.λπ.) 

• Αόριστη (κάθε). 

• Εμπέδωση όλων των 

προαναφερθεισών 

αντωνυμιών. 

 

• Ο αδύνατος τύπος της 

προσωπικής αντωνυμίας 

με... 
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Ρ
ή

μ
α

τ
α

 

 Εμφάνιση των 

ρημάτων είμαι ,φορώ, αρέσει, 

πηγαίνω, τρώω, παίζω, 

διαβάζω (ενεστώτας, 1ο και 

2ο πρόσωπο ενικού). 

 Προστακτική ενικού 

αριθμού(δες, έλα, φέρε, δώσε)  

 κοιμάμαι (1ο πρόσωπο 

ενικού, ενεστώτας). 

• Αρέσει- αρέσουν, 

απρόσωπα ρήματα 

(βρέχει, χιονίζει, φυσάει, 

κάνει ζέστη, κάνει κρύο, 

έχει ήλιο). 

• Ενεστώτας 

βαρύτονων ρημάτων (1ο 

και 2ο και 3ο πρόσωπο 

ενικού και πληθυντικού). 

• Το 2ο ενικό και 

πληθυντικό πρόσωπο 

προστακτικής 

αορίστου(πάρε, δες, 

βάλε, μπες, φέρε, έλα). 

• Τα ρήματα έρχομαι 

και φοβάμαι στο 1ο και 

2ο πρόσωπο του 

ενεστώτα. 

• Συνηρημένα ρήματα 

σε -άω ,3ο ενικό 

ενεστώτα. 

• Συνοπτικός 

μέλλοντας, 1ο πρόσωπο, 

των τριών ρημάτων, 

αφήνω, παίρνω, έρχομαι. 

 

• Εμπέδωση των 

προαναφερθέντων. 

• Ενεστώτας 

βαρύτονων και 

συνηρημένων ενεργη-

τικών ρημάτων. 

• Υποτακτική ενεστώτα 

και αορίστου των 

προαναφερθέντων 

ρημάτων. 

• Απρόσωπα ρήματα 

(πάει, κάνει). 

• Εξακολουθητικός και 

συνοπτικός μέλλοντας 

των προαναφερθέντων 

ρημάτων. 

• Παρατατικός του είμαι. 

Μ
ετ

ο
χ
ές

 

  -ώντας/ όντας • Εμπέδωση μετοχών 

Μ
Ο

Ρ
Φ

Ο
Λ

Ο
Γ

ΙΑ
 

Ε
π

ιρ
ρ

ή
μ

α
τ
α

  Γρήγορα, εντάξει, 

τοπικά(πάνω, κάτω, έξω, 

μέσα). 
 

 Πότε. • Εμπέδωση των 

προαναφερθέντων. 

• Πολύ, λίγο. 
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Π
ρ

ο
θ

έσ
ει

ς 

Χ
ρ

ή
σ

η
, 

σ
ύ
ν
τ
α

ξη
  

κ
α

ι 
σ

η
μ

α
σ

ία
 

 Σε.  Σε, από. • Με, για. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε
π

ιφ
ω

νή
μ

α
τ
α

/ 

επ
ιφ

ω
νη

μ
α

τ
ικ

ές
 ε

κ
φ

ρ
ά

σ
ει

ς 

 Συχνόχρηστα 

επιφωνήματα (Αί, μπράβο, 

ποπό). 

 Χρήση επιφωνημάτων 

και επιφωνηματικών 

εκφράσεων. 

• Εμπέδωση 

επιφωνηματικών 

εκφράσεων. 

 

   •  

 

 

 

 

 

Σ
Υ

Ν
Τ

Α
Ξ

Η
 

 

Πρώτο επίπεδο Δεύτερο  επίπεδο Τρίτο επίπεδο 
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Ο
ν
ο

μ
α

τ
ικ

ές
 κ

α
ι 

ρ
η

μ
α

τ
ικ

ές
 ε

κ
φ

ρ
ά

σ
ει

ς 

 Υ- Ρ -Α, Ποιος κάνει 

κάτι. 

 Υ-συνδ.Ρ-

κατηγορούμενο. 

 Ποιος είναι τι. 

 Ερωτηματική 

πρόταση. Βασικοί τύποι 

ερώτησης-απάντησης. 

 Καταφατικές, 

ερωτηματικές και 

αποφατικές προτάσεις με 

ρήματα στον ενεστώτα. 

 

 Σχηματισμός της απλής 

πρότασης. 

 Απλή δομή της 

ονοματικής και ρηματικής 

φράσης. 

  Συμφωνία υποκειμένου 

και κατηγορουμένου. 

  Δομή και χρήση του 

ονοματικού προσδιορισμού 

(συμφωνία επιθέτου με 

ουσιαστικό), του εμπρό-

θετου και του 

επιρρηματικού 

προσδιορισμού. 

  Καταφατικές, 

ερωτηματικές και 

αποφατικές προτάσεις, 

 Εμπέδωση των 

προαναφερθέντ

ων. 
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Σ
υ

ν
τ
α

κ
τ
ικ

ή
 λ

ει
τ
ο

υ
ρ

γ
ία

 τ
ω

ν
  

π
τ
ώ

σ
εω

ν 

 Κλητική προσφώνηση. 

 Αιτιατική ουδετέρου ως 

άμεσο αντικείμενο. 

 Γενική κτητική. 

  Γενική κτητική. 

 Αιτιατική ως 

αντικείμενο. 

 Παρατακτική 

σύνδεση προτάσεων 

και συστατικών (με 

συμπλεκτικούς 

συνδέσμους). 

 Σύνδεση προτάσεων 

καθ’ υπόταξη 

(τελικές,). 

 Λειτουργία του 

ευθέως λόγου. 

 Αφήγηση, δηλώσεις, 

αρέσκεια, απαρέσκεια, 

πληροφορίες, 

προσταγές-εντολές 

 

 Επανάληψη 

πτώσεων 

(ονομαστική 

υποκείμενο, 

κατηγορούμενο/ 

γενική κτητική/ 

αιτιατική 

αντικείμενο, χρόνου, 

εμπρόθετη). 

 Σύνδεση 

επιρρηματικών 

δευτερευουσών προτά-

σεων (χρονικές, 

αιτιολογικές). 

 Ερωτηματικές 

προτάσεις. 

 Ευχετική 

(απλές ευχές). 

 Προτροπή, 

κρίση, απαγόρευση, 

επιθυμία, διήγηση, 

διευκρίνιση, συμβουλή 
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Παράρτημα 3 

 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της ελληνικής 

γλώσσας στο δημοτικό σχολείο 

 

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Α΄- Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Σκοπός: Η λογική οργάνωση του προφορικού λόγου του μαθητή, η ορθή χρήση απλών δομών και 

απλού λεξιλογίου. 

 
Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να είναι σε 
θέση να:  

Θέτει σε λειτουργία μηχανισμούς ακουστικής 

και απαντητικής ετοιμότητας (ακροάται, 

παίρνει το λόγο, δεν ξεφεύγει από το θέμα). 

 Παρακολουθεί διάφορες μορφές του 

προφορικού λόγου και συμμετέχει αναλόγως. 

 Διηγείται πραγματικά ή φανταστικά γεγονότα. 

Περιγράφει πρόσωπα, πράγματα και 

καταστάσεις. Εκφράζει εντυπώσεις, σκέψεις, 

επιθυμίες, αισθήματα κτλ.  

Αναγνωρίζει και περιγράφει διαθέσεις, 

προθέσεις, συναισθήματα.  

Αφηγείται ιστορίες.  

Αρθρώνει, προφέρει και τονίζει σωστά.  

Διατυπώνει καταφατικές, αρνητικές, 

επιφωνηματικές και ερωτηματικές προτάσεις.  

Εκτελεί γλωσσικές πράξεις αναφοράς, 

προτροπής, υπόσχεσης κ.ά.  

Χρησιμοποιεί σωστά γραμματικούς τύπους και 

απλό λεξιλόγιο.  

Χρησιμοποιεί κατάλληλα τους ρηματικούς 

τύπους, για να τοποθετεί τα γεγονότα στο 

χρόνο.  

 

Βασικά είδη προφορικού λόγου: Αναφορικός 

λόγος (αφήγηση, περιγραφή κ.τ.ό.).  

 

Κατευθυντικός λόγος (παράκληση, οδηγία, 

πρόσκληση κ.τ.ό.).  

 

Γλωσσικές πράξεις. 

 

Χρήση του λόγου ανάλογη με την περίσταση. 

  

Λεξιλόγιο. 

 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 

Γ΄ - Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Σκοπός: Η άσκηση στην ακρόαση, η βελτίωση της ποιότητας της προφορικής έκφρασης του 

μαθητή, καθώς και της ταχύτητας, με την οποία διατυπώνει ένα σωστά δομημένο λόγο. 

Στόχοι  Θεματικές ενότητες  

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να είναι σε Είδη προφορικού λόγου. Αναφορικός λόγος 
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θέση να:  

Θέτει σε λειτουργία μηχανισμούς ακουστικής, 

απαντητικής ετοιμότητας και βιωματικής 

συμμετοχής.  

Ακροάται, διατυπώνει ερωτήματα, απαντάει, 

εξιστορεί, εξηγεί και να επιχειρηματολογεί με 

ακρίβεια και αυτοπεποίθηση.  

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 (πχ. 

αφήγηση περιστατικών, περιγραφή σπιτιού, 

πειράματος).  

Κατανοεί τη σκοπιμότητα των φραστικών 

επιλογών του ομιλητή (συντάκτη), η οποία 

καθορίζεται από την περίσταση επικοινωνίας.  

Περιγράφει και αφηγείται γεγονότα.  

Αφηγείται από μνήμης.  

Ανακοινώνει σε ακροατήριο.  

Αναλύει και αξιολογεί τις πληροφορίες που του 

δίνονται, εκτιμώντας όλα τα στοιχεία του 

λόγου (γλωσσικά, όπως η χρήση των 

μορφοσυντακτικών δομών, εξωγλωσσικά, όπως 

τα πρόσωπα και η περίσταση της ομιλίας, και 

παραγλωσσικά, όπως ο τόνος της φωνής, η 

στάση του σώματος κ.τ.ό.).  

Συμμετέχει σε συζητήσεις.  

Εντοπίζει τα κύρια σημεία στο λόγο των 

ομιλητών. τα συγκρατεί στη μνήμη και τα 

αξιοποιεί κατά περίπτωση.  

Διακρίνει το γεγονός από το σχόλιο σε μια 

προφορική αφήγηση.  

Επιλέγει και χρησιμοποιεί ορθά το επίπεδο 

ύφους που επιβάλλει η περίσταση 

επικοινωνίας.  

Ελέγχει, αν ο λόγος του είναι κατανοητός και 

αποδεκτός.  

Εντοπίζει και αποφεύγει συνήθη φραστικά 

σφάλματα.  

Συλλαμβάνει υπονοούμενα.  

Χρησιμοποιεί όλο και πιο πλούσιο λεξιλόγιο. 

 Εκτιμά και απολαμβάνει αισθητικά 

καταξιωμένες μορφές λόγου, όπως 

απαγγελίες, θεατρικές παραστάσεις, 

ομιλίες χαρισματικών ομιλητών κτλ.  

(αφήγηση, περιγραφή κ.τ.ό.). Κατευθυντικός 

λόγος (παράκληση, οδηγία, πρόσκληση κ.τ.ό.). 

 

Γλωσσικές πράξεις. 

 

Τρόποι πύκνωσης του περιεχομένου – 

περίληψη. 

 

Επίπεδα ύφους.  

 
Λεξιλόγιο.  
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 

Ε΄- ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Σκοπός: Η άσκηση στην ακρόαση, η βελτίωση της ποιότητας της προφορικής έκφρασης του 

μαθητή, καθώς και της ταχύτητας με την οποία διατυπώνει ένα σωστά δομημένο λόγο. 

 

Στόχοι  Θεματικές ενότητες  

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να:  

Θέτει σε λειτουργία μηχανισμούς ακουστικής, 

απαντητικής ετοιμότητας και βιωματικής 

συμμετοχής.  

Ακροάται, διατυπώνει ερωτήματα, απαντάει, 

εξηγεί και επιχειρηματολογεί με ακρίβεια και 

αυτοπεποίθηση.  

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 κ.ά.).  

Κατανοεί τις φραστικές επιλογές του ομιλητή 

(συντάκτη), οι οποίες καθορίζονται από την 

περίσταση επικοινωνίας.  

Περιγράφει και αφηγείται γεγονότα.  

Αφηγείται από μνήμης. 

 Ανακοινώνει σε ακροατήριο.  

Αναλύει και αξιολογεί τις πληροφορίες, που 

του δίνονται, εκτιμώντας όλα τα στοιχεία του 

λόγου (γλωσσικά, όπως η χρήση των 

μορφοσυντακτικών δομών, εξωγλωσσικά, όπως 

τα πρόσωπα και η περίσταση της ομιλίας, και 

παραγλωσσικά, όπως ο τόνος της φωνής, η 

στάση του σώματος κ.τ.ό.).  

Συμμετέχει σε συζητήσεις.  

Εντοπίζει τα κύρια σημεία στο λόγο των  

ομιλητών, τα συγκρατεί στη μνήμη και τα 

αξιοποιεί κατά περίπτωση.  

Διακρίνει το γεγονός από το σχόλιο σε μια 

προφορική αφήγηση. 

 Επιλέγει και χρησιμοποιεί ορθά το επίπεδο 

ύφους, που επιβάλλει η περίσταση 

επικοινωνίας.  

Ελέγχει, αν ο λόγος του είναι κατανοητός και 

αποδεκτός.  

Εντοπίζει και αποφεύγει συνήθη φραστικά 

σφάλματα.  

Συλλαμβάνει υπονοούμενα.  

Χρησιμοποιεί όλο και πιο πλούσιο λεξιλόγιο.  

Είδη προφορικού λόγου.  

Αναφορικός λόγος (αφήγηση, περιγραφή 

κ.τ.ό.).  

Κατευθυντικός λόγος (παράκληση, οδηγία, 

πρόσκληση κ.τ.ό.).  

 

Γλωσσικές πράξεις. 

 

Τρόποι πύκνωσης του περιεχομένου – 

περίληψη. 

  

Επίπεδα ύφους. 

 

Λεξιλόγιο. 
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Εκτιμά και απολαμβάνει αισθητικά 

καταξιωμένες μορφές λόγου, όπως απαγγελίες, 

θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες χαρισματικών 

ομιλητών κτλ.  

 

 

Β. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ  

 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ Α΄- Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

 
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  Θεματικές Ενότητες  

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 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.  

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.  

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 

Πρώτη ανάγνωση. 

 

Κατανόηση κειμένου. 

  

Συνειδητοποίηση και ορθή άρθρωση φθόγγων. 

  

Ανάλυση – σύνθεση λέξεων σε συλλαβές και 

γράμματα. 

 

Σύνθεση προτάσεων με λέξεις. 

  

Σιωπηρή ανάγνωση απλών κειμένων. 

 

Αφήγηση του περιεχομένου ενός κειμένου. 

  

Ανάγνωση με κατάλληλο ρυθμό φωνής.  
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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.  

Επισημαίνει το συγγραφέα και τον τίτλο των 

βιβλίων.  

 

 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ  

 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ Γ΄- Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

 

Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να διαβάζει με ευχέρεια και ακρίβεια και να 

κατανοεί το περιεχόμενο κειμένων με αυξανόμενη αναγνωστική δυσκολία, να χρησιμοποιεί την 

αναγνωστική του ικανότητα στα άλλα μαθήματα και στον κοινωνικό του χώρο, να αναζητά, να 

αξιολογεί, να επιλέγει και να αξιοποιεί την πληροφορία, να χαίρεται και να εκτιμά τη γλωσσική 

ποικιλία. 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να είναι σε 
θέση να:  

Διαβάζει, κατανοώντας συγχρόνως το 

περιεχόμενο κάθε είδους λόγου, κατάλληλου 

για την ηλικία του. 

 Συγκρίνει κείμενα με το ίδιο θέμα, που 

ανήκουν όμως σε διαφορετικό είδος λόγου. 

 Αναγνωρίζει το επίπεδο ύφους ενός κειμένου 

και κρίνει, αν είναι κατάλληλο για το θέμα του 

κειμένου.  

Διαβάζει το κείμενο είτε ως σύνολο για την 

απόκτηση μιας γενικής εικόνας, είτε 

λεπτομερειακά είτε επιλεκτικά για την 

ανεύρεση συγκεκριμένων στοιχείων.  

Αναπτύσσει την ικανότητα να επιλέγει και να 

διαβάζει κείμενα με τα οποία δεν είναι 

εξοικειωμένος.  

Προσδιορίζει, συγκρίνει, ταξινομεί επιμέρους 

στοιχεία του κειμένου.  

Αναγνωρίζει τον τρόπο οργάνωσης ενός 

κειμένου (με αιτιολόγηση, σύγκριση, ορισμό 

κτλ.) και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα 

Ανάγνωση - κατανόηση κειμένου. 

 

Νόημα. 

  

Σύμπτυξη κειμένου. 

  

Διατύπωση σχολιασμού και απόψεων. 

  

Αξιολόγηση ιδεών και επιχειρημάτων, κριτική 

ανάγνωση. 

  

Εξοικείωση με τα είδη λόγου και τους τύπους 

κειμένων. 
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του τρόπου οργάνωσης. 

Διαμορφώνει βαθμιαία θετική, αλλά και 

κριτική στάση απέναντι στο βιβλίο και γίνεται 

σταδιακά ένας ανεξάρτητος αναγνώστης, που 

χαίρεται την ανάγνωση. 

Διαβάζει σιωπηρά είτε για προσωπική 

ευχαρίστηση είτε για να ανακοινώσει το 

κείμενο σε άλλους.  

Διαβάζει μεγαλόφωνα με ορθή άρθρωση, τόνο 

και χρωματισμό της φωνής, με τρόπο που να 

δείχνει ότι κατανόησε ό,τι διάβασε. 

 Εφαρμόζει τον τρόπο ανάγνωσης που ταιριάζει 

στο είδος του κειμένου και τον σκοπό για τον 

οποίο διαβάζεται.  

Διαβάζει σιωπηρά και με απόλυτη 

συγκέντρωση.  

Συνειδητοποιεί τις λειτουργικές διαφορές 

μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου. 

 Εξοικειώνεται με τον ιδιωματικό λόγο και 

επισημαίνει τις δομικές διαφορές από τον 

διδασκόμενο κανόνα της κοινής νεοελληνικής 

γλώσσας.  

Χρησιμοποιεί την αναγνωστική του δεξιότητα 

ως γενική δεξιότητα μάθησης, αξιοποιώντας 

την στα άλλα μαθήματα και στις προσωπικές 

του ανάγκες γραπτής επικοινωνίας.  

 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 
  

ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ε΄- ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

 

Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού: να διαβάζει με ευχέρεια και ακρίβεια και να 

κατανοεί το περιεχόμενο κειμένων με αυξανόμενη αναγνωστική δυσκολία, να χρησιμοποιεί την 

αναγνωστική του ικανότητα στα άλλα μαθήματα και στον κοινωνικό του χώρο, να αναζητά, να 

αξιολογεί, να επιλέγει και να αξιοποιεί τη πληροφορία, να χαίρεται και να εκτιμά τη γλωσσική 

ποικιλία. 

Στόχοι  Θεματικές ενότητες  

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να:  

Διαβάζει, κατανοώντας συγχρόνως το 

περιεχόμενο κάθε είδους λόγου,  

κατάλληλου για την ηλικία του. 

 Συγκρίνει κείμενα με το ίδιο θέμα, που 

ανήκουν όμως σε διαφορετικό είδος λόγου.  

Αναγνωρίζει το επίπεδο ύφους ενός κειμένου 

κατάλληλου για την ηλικία του.  

Συγκρίνει κείμενα με το ίδιο θέμα, που 

ανήκουν όμως σε διαφορετικό είδος λόγου.  

Αναγνωρίζει το επίπεδο ύφους ενός κειμένου 

και να κρίνει, αν είναι κατάλληλο για το θέμα 

του κειμένου.  

Διαβάζει το κείμενο είτε ως σύνολο για την 

Ανάγνωση –κατανόηση κειμένου. 

  

Νόημα. 

  

Γραπτή περίληψη. 

  

Απόδοση κειμένου από σημειώσεις.  

Διατύπωση σχολιασμού και απόψεων. 

  

Διάκριση των ειδών του λόγου και τύπων 

κειμένων. 

  

Αξιολόγηση στοιχείων κειμένου. 
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απόκτηση μιας γενικής εικόνας, είτε 

λεπτομερειακά, είτε επιλεκτικά για την 

ανεύρεση συγκεκριμένων στοιχείων.  

Επιλέγει και διαβάζει κείμενα, με τα οποία δεν 

είναι εξοικειωμένος.  

Διαμορφώνει βαθμιαία θετική, αλλά και 

κριτική στάση απέναντι στο βιβλίο και γίνεται 

σταδιακά ένας ανεξάρτητος και επαρκής 

αναγνώστης, που χαίρεται την ανάγνωση.  

Προσδιορίζει, συγκρίνει, ταξινομεί επιμέρους 

στοιχεία του κειμένου.  

Διαβάζει σιωπηρά είτε για προσωπική 

ευχαρίστηση είτε για να ανακοινώσει το 

περιεχόμενο του κειμένου σε άλλους.  

Αναπτύσσει «γλωσσικές αντιστάσεις» και 

κριτική στάση απέναντι στο λόγο των άλλων.  

Διαβάζει μεγαλόφωνα με ορθή άρθρωση, τόνο 

και χρωματισμό της φωνής, με τρόπο που να 

δείχνει ότι κατανόησε ό,τι διάβασε.  

Υιοθετεί τον τρόπο ανάγνωσης που ταιριάζει 

στο είδος του κειμένου και στον σκοπό για τον 

οποίο διαβάζεται.  

Διαβάζει σιωπηρά και με απόλυτη 

συγκέντρωση.  

Συνειδητοποιεί τις λειτουργικές διαφορές 

μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου. 

Εξοικειώνεται με τον ιδιωματικό λόγο και 

επισημαίνει τις δομικές διαφορές από το 

διδασκόμενο κανόνα της κοινής νεοελληνικής 

γλώσσας.  

Χρησιμοποιεί την αναγνωστική του δεξιότητα 

ως γενική δεξιότητα μάθησης, αξιοποιώντας 

την στα άλλα μαθήματα και στις προσωπικές 

του ανάγκες γραπτής επικοινωνίας.  και να 

κρίνει, αν είναι κατάλληλο για το θέμα του 

κειμένου. 

 Διαβάζει το κείμενο είτε ως σύνολο για την 

απόκτηση μιας γενικής εικόνας, είτε 

λεπτομερειακά, είτε επιλεκτικά για την 

ανεύρεση συγκεκριμένων στοιχείων.  

Επιλέγει και διαβάζει κείμενα, με τα οποία δεν 

είναι εξοικειωμένος.  

Διαμορφώνει βαθμιαία θετική, αλλά και 

κριτική στάση απέναντι στο βιβλίο και γίνεται 

σταδιακά ένας ανεξάρτητος και επαρκής 

αναγνώστης, που χαίρεται την ανάγνωση.  

Προσδιορίζει, συγκρίνει, ταξινομεί επιμέρους 

στοιχεία του κειμένου.  

Διαβάζει σιωπηρά είτε για προσωπική 

ευχαρίστηση είτε για να ανακοινώσει το 

περιεχόμενο του κειμένου σε άλλους.  

Αναπτύσσει «γλωσσικές αντιστάσεις» και 

κριτική στάση απέναντι στο λόγο των άλλων.  

Διαβάζει μεγαλόφωνα με ορθή άρθρωση, τόνο 
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και χρωματισμό της φωνής, με τρόπο που να 

δείχνει ότι κατανόησε ό,τι διάβασε. 

 Υιοθετεί τον τρόπο ανάγνωσης που ταιριάζει 

στο είδος του κειμένου και στον σκοπό για τον 

οποίο διαβάζεται.  

Διαβάζει σιωπηρά και με απόλυτη 

συγκέντρωση.  

Συνειδητοποιεί τις λειτουργικές διαφορές 

μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου.  

Εξοικειώνεται με τον ιδιωματικό λόγο και 

επισημαίνει τις δομικές διαφορές από το 

διδασκόμενο κανόνα της κοινής νεοελληνικής 

γλώσσας.  

Χρησιμοποιεί την αναγνωστική του δεξιότητα 

ως γενική δεξιότητα μάθησης, αξιοποιώντας 

την στα άλλα μαθήματα και στις προσωπικές 

του ανάγκες γραπτής επικοινωνίας.  

 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ  

 
ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Α΄- Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

 
Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να γράφει και να διατυπώνει γραπτά νοήματα. 

 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

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.  

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 

Φωνημική επίγνωση. 

 

Πρώτη γραφή. 

  

Παραγωγή γραπτού λόγου (βιώματα, γνώσεις, 

αναγνώσματα. 

 

Ορθογραφία, τονισμός. 

  

Αντιγραφή, καλλιγραφία. 

  

Βασικά σημεία στίξης. 

  

Στοιχειώδεις γλωσσικές πράξεις (πρόσκληση, 

ευχή, ανακοίνωση). 

  

Σχολιασμός γραπτών. 

 
Αυτοδιόρθωση, αλληλοδιόρθωση.  



136 
 

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.).  

 

 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

  

ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γ΄- Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
  

Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να επικοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και 

αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας τη μορφή και το ύφος που αρμόζει σε κάθε περίσταση 

επικοινωνίας. Να χαίρεται την ίδια τη γραπτή επικοινωνία. 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να είναι σε 
θέση να:  

Γράφει καθαρά, καλαίσθητα, ορθογραφημένα 

και με την απαιτούμενη ταχύτητα, σχολικά και 

εξωσχολικά κείμενα. 

Αναπτύσσει συνήθειες ορθής γραφής, στίξης 

και τονισμού μέσω όλων των μαθημάτων του 

σχολικού προγράμματος.  

Αντιγράφει σε καθορισμένο χρόνο και χωρίς 

σφάλματα ένα σύντομο κείμενο.  

Συσχετίζει πρακτικά και εφαρμόζει 

γραμματικούς κανόνες στη γραφή των λέξεων.  

Συμβουλεύεται πίνακες κλιτικών 

παραδειγμάτων και λεξικά για να ελέγχει και 

διορθώνει τα ορθογραφικά του λάθη.  

Κρίνει ο ίδιος, αν χρειάζεται να ξαναγράψει, 

για να βελτιώσει ένα δύσκολα αναγνώσιμο 

κείμενο.  

Μετασχηματίζει κείμενο σε διαφορετικό είδος 

λόγου, για διαφορετικό σκοπό.  

Εξοικειώνεται με το είδος λόγου (λ.χ. 

αναφορικός) και τους τύπους κειμένου (λ.χ. 

αφήγηση μύθου) που αντιστοιχεί στο κάθε 

μάθημα του σχολικού προγράμματος και 

συντάσσει ανάλογα κείμενα.  

Χρησιμοποιεί διάφορα είδη λόγου και 

συντάσσει διάφορους τύπους κειμένων για 

διάφορους σκοπούς και για διάφορους 

αποδέκτες.  

Διακρίνει σχέσεις μεταξύ των προθέσεων του 

γράφοντος και της γλωσσικής μορφής ή του 

Αναφορικός και κατευθυντικός λόγος. 

  

Ορθή γραφή, τονισμός, στίξη.  

Καλλιγραφία. 

 

Αυτοδιόρθωση Αλληλοδιόρθωση.  

 

Είδη λόγου, τύποι κειμένων. 

  

Σύνταξη περίληψης. 

 

Επιχειρηματολογία. 

  

Τεχνικές σχεδιασμού γραψίματος 

  

Δόμηση κειμένου με παραγράφους . 

 

Εκτέλεση γλωσσικών πράξεων (ανακοίνωση, 

περιγραφή, αγγελία, πρόσκληση, έκφραση 

συγχαρητηρίων). 

  

Αποτελεσματικός λόγος κατά περίσταση. 
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είδους του λόγου που χρησιμοποιεί.  

Γράφει μικρά κείμενα με βάση τον κόσμο της 

εμπειρίας του. 

Γράφει κείμενα με τρόπο που να ενδιαφέρουν 

τον αναγνώστη. 

 Εξιστορεί ολοκληρωμένα συμβάντα στα 
οποία μπορεί να έλαβε μέρος ή όχι. 

 Μεταδίδει αποτελεσματικά πολύπλοκες ιδέες 

με διευρυμένο λεξιλόγιο.  

Προβληματίζεται σε περιπτώσεις φραστικών 

επιλογών και διατύπωσης, με κριτήριο τον 

εκάστοτε στόχο του λόγου του. 

 Επεξεργάζεται και δομεί κείμενο με 

αδρομερείς νοηματικές ενότητες και 

παραγράφους.  

Συνειδητοποιεί τις λειτουργικές διαφορές 

μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου.  

Καταγράφει σκέψεις, το σχέδιο μιας εργασίας, 

μιας ομιλίας κ.τ.ό., με τρόπο που να μπορεί να 

τα αναπτύξει προφορικά ή γραπτά.  

Χρησιμοποιεί σαφείς, σύνθετες περιόδους, με 

υποτακτική σύνδεση και νοηματική συνοχή.  

Χρησιμοποιεί κειμενικούς δείκτες για τη 

σύνδεση φράσεων, παραγράφων και 

νοηματικών ενοτήτων, δηλαδή συνδετικές 

λέξεις και φράσεις όπως: γι’ αυτό, έτσι, ενώ, 

ύστερα από όλα αυτά κτλ.  

Αποκτά εμπιστοσύνη στο προσωπικό του 

γράψιμο με το δικό του πρωτότυπο τρόπο.  
 

 

 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ  

 
ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ε΄- ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

 
Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να επικοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και 

αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας τη μορφή και το ύφος που αρμόζει σε κάθε περίσταση 

επικοινωνίας. Η ικανότητα να οργανώνει τη σκέψη του και να συστηματοποιεί τη βιωματική και 

σχολική γνώση με όργανο το γραπτό λόγο. Η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης για τις συγγραφικές του 

δυνατότητες και η απόλαυση της διαδικασίας σύνθεσης κειμένου και γενικότερα της γραπτής 

επικοινωνίας. 

 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε, 

τελειώνοντας το Δημοτικό, να είναι σε θέση να:  

Γράφει καθαρά, καλαίσθητα ορθογραφημένα 

και με την απαιτούμενη ταχύτητα σχολικά και 

εξωσχολικά κείμενα.  

Αντιγράφει σε καθορισμένο χρόνο και χωρίς 

σφάλματα ένα σύντομο κείμενο.  

Συσχετίζει πρακτικά και εφαρμόζει 

Είδη λόγου: αναφορικός λόγος (αφήγηση, 

περιγραφή κ.τ.ό.)  

 

 

 

Κατευθυντικός λόγος (παράκληση, πρόσκληση, 

επιχειρηματολογία κ.τ.ό.).  
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γραμματικούς κανόνες στη γραφή των λέξεων.  

Κρίνει ο ίδιος, αν χρειάζεται να ξαναγράψει 

ένα δύσκολα αναγνώσιμο κείμενο.  

Εξοικειώνεται με το είδος λόγου και  

τον τύπο κειμένου που αντιστοιχεί στο κάθε 

μάθημα του σχολικού προγράμματος και 

συντάσσει ανάλογα κείμενα.  

Μετασχηματίζει κείμενο σε διαφορετικό είδος 

λόγου, για διαφορετικό σκοπό.  

Συντάσσει περιλήψεις διάφορων βαθμών 

σύμπτυξης.  

Χρησιμοποιεί διάφορα είδη λόγου και 

συντάσσει διάφορους τύπους κειμένων για 

διάφορους σκοπούς και για διάφορους 

αποδέκτες.  

Διακρίνει σχέσεις μεταξύ των προθέσεων του 

γράφοντος και της γλωσσικής μορφής ή του 

είδους του λόγου που χρησιμοποιεί.  

Γράφει μικρά κείμενα με βάση τον κόσμο της 

εμπειρίας του.  

Γράφει κείμενα με τρόπο που να ενδιαφέρουν 

τον αναγνώστη.  

Εξιστορεί ολοκληρωμένα συμβάντα, στα 

οποία, μπορεί να έλαβε μέρος ή όχι.  

Μεταδίδει αποτελεσματικά πολύπλοκες ιδέες 

με διευρυμένο λεξιλόγιο.  

Προβληματίζεται σε περιπτώσεις φραστικών 

επιλογών και διατύπωσης, με κριτήριο τον 

εκάστοτε στόχο του λόγου του. Επικαλείται το 

γλωσσικό του αίσθημα.  

Επεξεργάζεται και δομεί κείμενο με αδρομερείς 

νοηματικές ενότητες και παραγράφους.  

Συνειδητοποιεί τις λειτουργικές διαφορές 

μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου.  

Καταγράφει σκέψεις, το σχέδιο μιας εργασίας, 

μιας ομιλίας κ.τ.ό., με τρόπο, που να μπορεί να 

τα αναπτύξει προφορικά ή γραπτά.  

Χρησιμοποιεί σαφείς, σύνθετες περιόδους, με 

υποτακτική σύνδεση και νοηματική συνοχή.  

Χρησιμοποιεί κειμενικούς δείκτες για τη 

σύνδεση φράσεων, παραγράφων και 

νοηματικών ενοτήτων, δηλαδή συνδετικές 

λέξεις και φράσεις όπως : γι’ αυτό, έτσι, ενώ, 

ύστερα από όλα αυτά κτλ.  

Αποκτά εμπιστοσύνη στο προσωπικό του 

γράψιμο με το δικό του πρωτότυπο τρόπο.  

 

Γλωσσικά χαρακτηριστικά και οργάνωση κάθε 

κειμενικού είδους. 

 

Ορθή γραφή, τονισμός, στίξη. 

 

Ευανάγνωστη γραφή. 

  

Αυτοδιόρθωση, αλληλοδιόρθωση.  

 

Περίληψη. 

  

Διαδικασία σύνθεσης κειμένου. 

  

Δομή κειμένου με παραγράφους και 

νοηματικές ενότητες. 

  

Κειμενικοί δείκτες συνοχής και 

συνεκτικότητας. 
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Δ. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ  

 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄- Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

 
Σκοπός: Η επαφή του παιδιού των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με καταξιωμένα 

από άποψη αισθητική κείμενα κυρίως της ελληνικής, έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας, η 

εξοικείωσή του με το εξωσχολικό βιβλίο και η ενθάρρυνσή του να αναπτύξει τη δημιουργική του 

φαντασία. 

 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

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.  

Παραδοσιακά και νεωτερικά λογοτεχνικά 

κείμενα για ακρόαση και αναδιήγηση. 

  

Μικρά λογοτεχνικά κείμενα για σιωπηρή και 

μεγαλόφωνη ανάγνωση.  

Ποιήματα για απαγγελία. 

 

  

Λογοτεχνήματα για καλλιέργεια του χιούμορ 

και της φαντασίας. 

  

Κείμενα που αντιπροσωπεύουν διάφορα 

λογοτεχνικά είδη, σχολές και δημιουργούς.  

 

 

 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ  

 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄- Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

 
Σκοπός: Η σταδιακή εξοικείωση του μαθητή των μεγαλύτερων τάξεων με την εθνική, αλλά και 

την παγκόσμια λογοτεχνία καθώς και με πιο επεξεργασμένες και διευρυμένες δυνατότητες της 

γλώσσας. 

 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

O μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να είναι σε 
θέση να:  

Διευρύνει την αναγνωστική ικανότητα 

προσεγγίζοντας και το βιωματικό λόγο.  

Κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο ο 

Ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. 

  

Προσέγγιση του μεταφορικού λόγου. 

  

Ελεύθερη ανάγνωση. 
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συγγραφέας χρησιμοποιεί τα γλωσσικά μέσα, 

για να προκαλέσει τις εντυπώσεις που θέλει.  

Εξοικειώνεται με στοιχεία δομής και 

περιεχομένου των λογοτεχνικών κειμένων.  

Εξηγεί το νόημα κειμένων με απαιτητική 

σύνταξη, λεξιλόγιο και νοηματική δομή.  

Εξοικειώνεται διαισθητικά με απλά κείμενα 

νεωτερικής λογοτεχνίας.  

Προσεγγίζει βαθμιαία ευρύ φάσμα κατάλληλων 

κειμένων των κυριότερων εκπροσώπων και 

ειδών της ελληνικής λογοτεχνίας σε όλη τη 

χρονική και γεωγραφική της έκταση.  

Γνωρίζει δειγματικά κείμενα βαλκανικής και 

παγκόσμιας λογοτεχνίας.  

 

Απαγγελία. 

  

Δημιουργική αφήγηση. 

 
Δημιουργικό γράψιμο. 

  

 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ  

 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ε΄- ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

 
Σκοπός: Η σταδιακή εξοικείωση του μαθητή των μεγαλύτερων τάξεων με την εθνική, αλλά και 

την παγκόσμια λογοτεχνία καθώς και με πιο επεξεργασμένες και διευρυμένες δυνατότητες της 

γλώσσας. 

 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να:  

Διευρύνει την αναγνωστική ικανότητα 

προσεγγίζοντας και το βιωματικό λόγο.  

Κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο ο 

συγγραφέας χρησιμοποιεί τα γλωσσικά μέσα, 

για να προκαλέσει τις εντυπώσεις που θέλει.  

Εξοικειώνεται με στοιχεία δομής και 

περιεχομένου των λογοτεχνικών κειμένων.  

Εξηγεί το νόημα κειμένων με απαιτητική 

σύνταξη, λεξιλόγιο και νοηματική δομή.  

Εξοικειώνεται διαισθητικά με απλά κείμενα 

νεωτερικής λογοτεχνίας.  

Προσεγγίζει βαθμιαία ευρύ φάσμα κατάλληλων 

κειμένων των κυριότερων εκπροσώπων και 

ειδών της ελληνικής λογοτεχνίας σε όλη τη 

χρονική και γεωγραφική της έκταση.  

Γνωρίζει δειγματικά κείμενα βαλκανικής  

Ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. 

  

Προσέγγιση του μεταφορικού λόγου. 

  

Ελεύθερη ανάγνωση. 

  

Απαγγελία. 

  

Δημιουργική αφήγηση. 

  

Δημιουργικό γράψιμο. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Α΄- Β΄ Δημοτικού 

Σκοπός: Η αποσαφήνιση και η σταθεροποίηση του λεξιλογίου της προσχολικής ηλικίας. Ο 

εμπλουτισμός του λεξιλογίου των παιδιών με λέξεις και εκφράσεις απαραίτητες για τις ανάγκες 

της καθημερινής τους επικοινωνίας και η χρήση βασικών λέξεων και εκφράσεων στον γραπτό και 

προφορικό λόγο. 

 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

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.  

Λέξεις και εκφράσεις απαραίτητες για την 

καθημερινή επικοινωνία. 

Άγνωστες λέξεις . 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Γ΄- Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
 

Σκοπός: Ο εμπλουτισμός, η διεύρυνση και η ενεργοποίηση του ατομικού λεξιλογίου των παιδιών, 

με την κατάλληλη αξιοποίηση των ειδικών γλωσσικών απαιτήσεων κάθε μαθήματος του σχολικού 

προγράμματος. 

 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να είναι σε 
θέση να:  

Προσεγγίζει το λεξιλόγιο διάφορων θεματικών 

περιοχών, ξεκινώντας από τις πιο εύχρηστες 

και γενικού περιεχομένου λέξεις και 

χρησιμοποιώντας βαθμιαία τις περισσότερο 

ειδικές και κατάλληλες.  

Συνειδητοποιεί και διακρίνει με εμπειρικό 

τρόπο τη σημασία των λέξεων.  

Συνειδητοποιεί τις κυριότερες  

σημασιολογικές σχέσεις: κυριολεξία, 

μεταφορά, συνωνυμία, αντωνυμία (αντίθεση).  

Αντιλαμβάνεται το ρόλο του γλωσσικού και 

του εξωγλωσσικού περιβάλλοντος στον 

Θεματικά πεδία – ετυμολογικά πεδία – 

σημασιολογικά πεδία.  

 

Σύνδεση λέξεων με τα επίπεδα λόγου και τις 

περιστάσεις επικοινωνίας.  

 

Ετυμολογική προσέγγιση της σημασίας.  

 
Λεξικά, 

  

Σύνταξη προσωπικών λεξιλογίων. 
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προσδιορισμό της σημασίας των λέξεων.  

Αντιλαμβάνεται τον πολύσημο χαρακτήρα των 

λέξεων και τη λειτουργία της πολυσημίας (όταν 

δηλ. μια λέξη έχει πολλές σημασίες, π.χ. 

φύλλο).  

Διαπιστώνει ότι με την παραγωγή και τη 

σύνθεση δημιουργούνται χιλιάδες λέξεις.  

Εξοικειώνεται με τη διαχρονική πλευρά της 

γλώσσας, στο βαθμό που αυτή αντανακλάται 

στη συγχρονική διάστασή της.  

Επιχειρεί εμπειρικούς ορισμούς λέξεων.  

Εξοικειώνεται με τα συνηθέστερα ακρωνύμια 

(αρκτικόλεξα), όπως Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κ.τ.λ..  

Καταρτίζει αλφαβητικά λεξιλόγια.  

Διαπιστώνει ότι ο ομιλητής, ανάλογα με την 

περίσταση επικοινωνίας και το σκοπό που 

επιδιώκει, επιλέγει και την κατάλληλη λέξη.  

Διαπιστώνει ότι το κατάλληλο λεξιλόγιο 

διευκολύνει την κατανόηση και 

αποτελεσματική επικοινωνία.  

Εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του κατά τη 

διδασκαλία όλων των μαθημάτων καθώς και 

κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των 

σχολικών εκδηλώσεων.  

 

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Ε΄- ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

  

Σκοπός: Ο εμπλουτισμός, η διεύρυνση και η ενεργοποίηση του ατομικού λεξιλογίου των 

μαθητών, με την κατάλληλη αξιοποίηση των ειδικών γλωσσικών απαιτήσεων κάθε μαθήματος 

του σχολικού προγράμματος. 

 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να είναι σε 
θέση να:  

Προσεγγίζει το λεξιλόγιο διάφορων θεματικών 

περιοχών, ξεκινώντας από τις πιο εύχρηστες 

και γενικού περιεχομένου λέξεις και 

χρησιμοποιώντας βαθμιαία τις περισσότερο 

ειδικές και κατάλληλες  

κατάλληλες.  

Συνειδητοποιεί και διακρίνει με εμπειρικό 

τρόπο τη σημασία των λέξεων.  

Συνειδητοποιεί τις κυριότερες σημασιολογικές 

σχέσεις: κυριολεξία, μεταφορά, συνωνυμία, 

αντωνυμία (αντίθεση).  

Αντιλαμβάνεται το ρόλο του γλωσσικού και 

του εξωγλωσσικού περιβάλλοντος στον 

προσδιορισμό της σημασίας των λέξεων.  

Αντιλαμβάνεται τον πολύσημο χαρακτήρα των 

λέξεων και τη λειτουργία της πολυσημίας (όταν 

Θεματικά πεδία – ετυμολογικά πεδία – 

σημασιολογικά πεδία.  

 
Ειδικές γλωσσικές απαιτήσεις κάθε μαθήματος 

του σχολικού προγράμματος.  

 

Σύνδεση λέξεων με τα είδη λόγου και τους 

τύπους κειμένων καθώς και με τις περιστάσεις 

επικοινωνίας. 

  

Προσέγγιση της σημασίας μέσω της 

ετυμολογίας.  

 

Λεξικά.  

 
Σύνταξη προσωπικών λεξιλογίων.  
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δηλ. μια λέξη έχει πολλές σημασίες, π.χ. 

φύλλο).  

Διαπιστώνει ότι με την παραγωγή και τη 

σύνθεση δημιουργούνται χιλιάδες λέξεις.  

Συνειδητοποιεί και ως ένα βαθμό αφομοιώνει 

τους παραγωγικούς μηχανισμούς της γλώσσας 

και ανακαλύπτει σημασίες λέξεων που δεν 

γνωρίζει.  

Συνειδητοποιεί ότι στη Νέα Ελληνική τα 

σύνθετα, τα πολυλεκτικά σύνθετα και οι 

περιφράσεις χρησιμοποιούνται ευρύτατα.  

Εξοικειώνεται με τη διαχρονική πλευρά της 

γλώσσας, στο βαθμό που αυτή αντανακλάται 

στη συγχρονική διάστασή της.  

Συνειδητοποιεί την ύπαρξη λόγιων και λαϊκών 

λέξεων και τη σχέση τους με διαφορετικά 

επίπεδα λόγου.  

Επιχειρεί εμπειρικούς ορισμούς λέξεων.  

Εξοικειώνεται με ακρωνύμια (αρκτικόλεξα), 

όπως Ο.Σ.Ε., ΙΝ.ΚΑ., κτλ..  

Καταρτίζει αλφαβητικά λεξιλόγια.  

Διαπιστώνει ότι ο ομιλητής, ανάλογα με την 

περίσταση επικοινωνίας και το σκοπό που 

επιδιώκει, επιλέγει και την κατάλληλη λέξη.  

Διαπιστώνει ότι το κατάλληλο λεξιλόγιο 

διευκολύνει την κατανόηση και 

αποτελεσματική επικοινωνία.  

Εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του κατά τη 

διδασκαλία όλων των μαθημάτων και κατά την 

προετοιμασία και τη διεξαγωγή των σχολικών 

εκδηλώσεων.  

Εντοπίζει τις λέξεις που εκφράζουν ειδικούς 

όρους σε ένα κείμενο  

Αναγνωρίζει τις λέξεις που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση του ύφους (πχ βουνοκορφές, 

κορυφογραμμή)  

 

 

 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Α΄- Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

 

Σκοπός: Η συνειδητοποίηση βασικών στοιχείων της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας, με 

τη βοήθεια της διαίσθησης και της πρακτικής εφαρμογής κανόνων. 

 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

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 

Βασικά στοιχεία της δομής και της λειτουργίας 

της γλώσσας. 

  

Κείμενο, οπτική εικόνα παραγράφου, φράση, 

λέξη, κεφαλαίο γράμμα, μικρό γράμμα, τελεία, 

κόμμα, ερωτηματικό, θαυμαστικό. 
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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 φράση.  

Αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί σωστά στην 

ανάγνωση και στη γραφή τα δίψηφα, τους 

συνδυασμούς, τους διφθόγγους και τα 

συμπλέγματα.  

Σύνταξη απλών προτάσεων, κειμένων. 

  

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Γ΄- Δ΄ Δημοτικού  

Σκοπός: Η πρακτική συνειδητοποίηση της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας, στην 

επικοινωνία σε επίπεδο κειμένου, πρότασης και λέξης. 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να είναι σε 
θέση να:  

Αισθητοποιεί με πρακτικό και παιγνιώδη τρόπο 

την έννοια της γλωσσικής δομής.  

Αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες αφαίρεσης, 

προσθήκης και αλλαγής της σειράς στοιχείων 

μιας πρότασης, καθώς τις δυνατότητες 

μετασχηματισμού της για τις ανάγκες της 

επικοινωνίας.  

Διαπιστώνει εμπειρικά τις νοηματικές σχέσεις 

κειμένου – ενότητας - παραγράφου – περιόδων.  

Διαπιστώνει ότι ο λόγος οργανώνεται γύρω από 

το όνομα και το ρήμα.  

Αναγνωρίζει τα δομικά συστατικά μιας 

πρότασης.  

Συνειδητοποιεί πως η πρόταση παράγεται και 

λειτουργεί ως μονάδα επικοινωνίας μέσα σε 

συμφραζόμενα και σε πραγματικές 

περιστάσεις.  

Αναγνωρίζει τα δομικά συστατικά μιας 

παραγράφου  

Αναγνωρίζει τα συστατικά των παραγράφων 

και συνειδητοποιεί το ρόλο των κειμενικών 

δεικτών στη σύνδεση των παραγράφων.  

Αντιλαμβάνεται ότι η επιλογή, η συχνότητα 

των τύπων των συντακτικών δομών και των 

γραμματικών τύπων έχει σχέση με το είδος του 

κειμένου και τη σκοπιμότητά του (π.χ. κείμενο 

λογοτεχνίας και κείμενο μαθηματικών).  

Δομή και λειτουργία της γλώσσας σε επίπεδο 

κειμένου, πρότασης, λέξης. 

  

Γλωσσική πράξη. 

  

Τα μέρη του λόγου. 
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Αναλύει και ανασυνθέτει προτάσεις που 

συνδέονται παρατακτικά και υποτακτικά.  

Αναγνωρίζει τα γλωσσικά στοιχεία, άλλοτε 

μεμονωμένα και άλλοτε με τον εκάστοτε 

συντακτικό τους ρόλο μέσα στην πρόταση.  

Εσωτερικεύει ένα κλιτικό σχήμα ρήματος στις 

δύο φωνές και ένα κλιτικό σχήμα πτωτικού 

(ουσιαστικού, επιθέτου, αντωνυμίας) στα τρία 

γένη.  

Συνειδητοποιεί τον μορφολογικό πλούτο της 

ελληνικής και τον πολυσήμαντο ρόλο των 

καταλήξεων.  

Αναγνωρίζει εμπειρικά τα συστατικά των 

λέξεων (μορφήματα)
 

και το ρόλο τους στη 

σημασία.  

Αναγνωρίζει το λειτουργικό ρόλο των 

προσδιοριστικών όρων και τη συμφωνία τους 

(γένος, αριθμός, πτώση) με τα συμφραζόμενα.  

Συνειδητοποιεί ειδικά χαρακτηριστικά της 

ελληνικής γλώσσας.  

Διακρίνει τους φθόγγους μέσα στη λέξη και τις 

λέξεις μέσα στην εκφωνούμενη φράση. Να 

τονίζει ορθά τις λέξεις, προφορικά και γραπτά.  

Κατανοεί συχνόχρηστα σχήματα λόγου.  

Διαπιστώνει ότι ο ομιλητής, ανάλογα με την 

περίσταση επικοινωνίας, επιλέγει και 

χρησιμοποιεί το κατάλληλο επίπεδο ύφους.  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄- ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

 
Σκοπός: Η πρακτική συνειδητοποίηση της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας στην 

επικοινωνία, σε επίπεδο κειμένου, πρότασης και λέξης. 

 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε να είναι σε 
θέση να:  

Αισθητοποιεί με πρακτικό και παιγνιώδη τρόπο 

την έννοια της γλωσσικής δομής.  

Διαπιστώνει τις δυνατότητες αφαίρεσης, 

προσθήκης και αλλαγής σειράς στοιχείων της 

πρότασης, καθώς τις δυνατότητες 

μετασχηματισμού της για τις ανάγκες της 

επικοινωνίας.  

Διαπιστώνει τις νοηματικές σχέσεις κειμένου – 

ενότητας - παραγράφου – περιόδων.  

Διαπιστώνει ότι ο λόγος οργανώνεται γύρω από 

το όνομα και το ρήμα.  

Αναγνωρίζει τα συστατικά μιας πρότασης.  

Συνειδητοποιεί πως η πρόταση παράγεται και 

λειτουργεί ως μονάδα επικοινωνίας μέσα σε 

Δομή και λειτουργία της γλώσσας σε επίπεδο 

κειμένου, πρότασης, λέξης. 

  

Δομή του κειμένου και επικοινωνιακή 

περίσταση. 

 
Τα μέρη του λόγου. 
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συμφραζόμενα και σε πραγματικές 

περιστάσεις.  

Αναγνωρίζει τα συστατικά των παραγράφων 

και συνειδητοποιεί των κειμενικών δεικτών στη 

σύνδεση των παραγράφων.  

Αντιλαμβάνεται ότι η επιλογή, η συχνότητα 

των σημασιών των συντακτικών δομών και των 

γραμματικών τύπων έχει σχέση με το είδος του 

κειμένου και τη σκοπιμότητά του (π.χ. κείμενο 

λογοτεχνίας και κείμενο μαθηματικών).  

Αναλύει και ανασυνθέτει προτάσεις που 

συνδέονται παρατακτικά και υποτακτικά.  

Αναγνωρίζει τα γλωσσικά στοιχεία, άλλοτε 

μεμονωμένα και άλλοτε με τον εκάστοτε 

συντακτικό τους ρόλο μέσα στην πρόταση.  

Εσωτερικεύει ένα κλιτικό σχήμα ρήματος στις 

δύο φωνές και ένα κλιτικό σχήμα πτωτικού 

(ουσιαστικού, επιθέτου, αντωνυμίας) στα τρία 

γένη.  

Συνειδητοποιεί το μορφολογικό πλούτο της 

ελληνικής και τον πολυσήμαντο ρόλο των 

καταλήξεων.  

Αναγνωρίζει εμπειρικά τα συστατικά των 

λέξεων (μορφήματα) και το ρόλο τους στη 

σημασία.  

Αναγνωρίζει το λειτουργικό ρόλο των 

προσδιοριστικών όρων και τη συμφωνία τους 

(γένος, αριθμός, πτώση) με τα συμφραζόμενα.  

Συνειδητοποιεί ειδικά χαρακτηριστικά της 

ελληνικής γλώσσας.  

Διακρίνει τους φθόγγους μέσα στη λέξη και τις 

λέξεις μέσα στην εκφωνούμενη φράση. Τονίζει 

ορθά τις λέξεις, προφορικά και γραπτά.  

Χρησιμοποιεί ορθά τα αρχαιόκλιτα.  

Κατανοεί συχνόχρηστα σχήματα λόγου.  

Κατανοεί και χρησιμοποιεί τη λειτουργία της 

ονοματοποίησης.  

Διαπιστώνει ότι ο ομιλητής, ανάλογα με την 

περίσταση επικοινωνίας, επιλέγει και 

χρησιμοποιεί το κατάλληλο επίπεδο ύφους.  

Συσχετίζει το γλωσσικό μέρος του κειμένου με 

το οπτικό υλικό που το συνοδεύει (π.χ. εικόνες, 

πίνακες, διαγράμματα). 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Α΄- Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Σκοπός: Η κατάκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης πληροφοριών και η αποκωδικοποίηση οπτικών και 

ακουστικών σημάτων. 

 

Γ΄- Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Σκοπός: Η κατάκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης αξιολόγησης, επεξεργασίας αποκωδικοποίησης 

πληροφοριών στις διάφορες πηγές πληροφόρησης, γλωσσικές και μη. 

 

Στόχοι Θεματικές Ενότητες Ενδεικτικές  

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, 

ώστε να είναι σε θέση να:  

Εντοπίζει και αξιολογεί τις 

πληροφορίες που χρειάζεται, 

χρησιμοποιώντας διάφορες 

πηγές πληροφόρησης, 

γλωσσικές και μη.  

Τρόποι αναζήτησης 

πληροφοριών  

Πηγές πληροφοριών  

Εντοπισμός πληροφοριών από 

διάφορες πηγές. 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.  

    

   

Στόχοι Θεματικές Ενότητες Ενδεικτικές  

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, 

ώστε να είναι σε θέση να:  

Εντοπίζει και αξιολογεί τις 

πληροφορίες που χρειάζεται, 

χρησιμοποιώντας διάφορες 

πηγές πληροφόρησης, 

γλωσσικές και μη.  

Αναλύει και συνθέτει δεδομένες 

πληροφορίες.  

Πηγές πληροφορίας  

Τρόποι αναζήτησης, 

εντοπισμού, ανάλυσης και 

σύνθεσης πληροφοριών  

Το θέμα και ο σκοπός της 

διερεύνησης ως κριτήρια 

αξιολόγησης πληροφοριών  

Εντοπισμός, αξιολόγηση και 

εκμετάλλευση της πληροφορίας  

Πρόσβαση στις πηγές 

πληροφορίας. Ενδεικτικές πηγές 

πληροφορίας: Αγγελία, 

τηλεγράφημα, απλός χάρτης, 

μετεωρολογικός χάρτης, 

τηλεφωνικός κατάλογος, 

πίνακας περιεχομένων, λεξικά, 

ευρετήρια, κατάλογοι, χάρτης 

πόλης, πίνακας (δρομολογίων 

και λοιπών πληροφοριών), 

ενημερωτικά δελτία, οδηγίες 

(χρήσης, παιχνιδιού), 

διαφημιστική αφίσα (τσίρκου, 

θεάτρου - ώρες παράστασης, 

τιμές), διαφήμιση τουριστικού 

γραφείου, σχηματική 

παράσταση, διάγραμμα κ.τ.λ..  
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Ε΄- ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Σκοπός: Η κατάκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης αξιολόγησης, επεξεργασίας 

αποκωδικοποίησης πληροφοριών στις διάφορες πηγές πληροφόρησης, γλωσσικές και μη. 

 

 

Στόχοι  Θεματικές Ενότητες  
Ενδεικτικές  

Δραστηριότητες  

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, 

ώστε να είναι σε θέση να:  

Εντοπίζει και αξιολογεί τις 

πληροφορίες που χρειάζεται, 

χρησιμοποιώντας διάφορες 

πηγές πληροφόρησης, 

γλωσσικές και μη.  

Αναλύει και συνθέτει δεδομένες 

πληροφορίες.  

Πηγές πληροφοριών. Είδη και 

κατηγορίες.  

Αρχές σύνταξης 

ερωτηματολογίου  

Τρόποι αναζήτησης, 

εντοπισμού, ανάλυσης και 

σύνθεσης πληροφοριών  

Το θέμα και ο σκοπός της 

διερεύνησης ως κριτήρια 

αξιολόγησης πληροφοριών  

Εντοπισμός, αξιολόγηση και 

εκμετάλλευση της πληροφορίας  

Πρόσβαση στις πηγές 

πληροφορίας έντυπες ή με 

χρήση Η/Υ. Ενδεικτικές πηγές: 

αγγελία, τηλεγράφημα, απλός 

χάρτης, μετεωρολογικός χάρτης, 

τηλεφωνικός κατάλογος, 

πίνακας περιεχομένων, λεξικά, 

ευρετήρια, κατάλογοι, χάρτης 

πόλης, πίνακας (δρομολογίων 

και λοιπών πληροφοριών), 

ενημερωτικά δελτία, οδηγίες 

(χρήσης, παιχνιδιού), 

διαφημιστική αφίσα (τσίρκου, 

θεάτρου - ώρες παράστασης, 

τιμές), διαφήμιση τουριστικού 

γραφείου, σχηματική 

παράσταση, διάγραμμα κ.τ.λ..  

Χρήση ερωτηματολογίου για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και 

εκπαιδευτικού λογισμικού (CD 

Rom) σχεδιασμένου ειδικά για 

παιδιά αυτής της ηλικίας: 

ηλεκτρονικό λεξικό πολυμέσων, 

CD Rom για τη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας, CD Rom 

για τη διδασκαλία λεξιλογίου, 

ορθογραφίας με ασκήσεις που 

έχουν τη μορφή παιχνιδιού κτλ.  

Αναζήτηση πληροφοριών στο 

Διαδίκτυο, με επιστασία.  

Χρήση ερωτηματολογίου για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και 

εκπαιδευτικού λογισμικού (CD 

Rom) σχεδιασμένου ειδικά για 

παιδιά αυτής της ηλικίας: 

ηλεκτρονικό λεξικό πολυμέσων, 

CD Rom για τη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας, CD Rom 

για τη διδασκαλία λεξιλογίου, 

ορθογραφίας με ασκήσεις που 

έχουν τη μορφή παιχνιδιού 

κ.τ.λ.  
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Επεξεργασία απλού κειμένου σε 

Η/Υ  

Επιλογή και αποθήκευση 

γλωσσικής πληροφορίας σε 

Η/Υ.  

Παρουσίαση της γλωσσικής 

πληροφορίας με 

συμπληρωματικό οπτικό υλικό.  

 

 

 


