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Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του εδαφ. β τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167).
2. Τισ διατάξεισ του εδαφ. α τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 3, του εδαφ. ε τθσ παραγράφου
11 του άρκρου 4, του εδαφ. γ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 5 και του εδαφ. γ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 24 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν
με τισ διατάξεισ 1 και 2 του άρκρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Αϋ188) “Ενιαίο Λφκειο, πρόςβαςθ των αποφοίτων ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου
και άλλεσ διατάξεισ”.
3. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33 του άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118).
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Αϋ 98).
5. Τθν περίπτωςθ β, τθσ παραγράφου 7, του άρκρου 13, του Ρ.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, Τ. Αϋ)
«Οργάνωςθ και λειτουργία δθμοτικϊν ςχολείων».
6. Τθν 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινι Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και τθσ Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων των
Υφυπουργϊν του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων».
7. Τθν ειςιγθςθ του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, όπωσ αυτι διατυπϊκθκε με τθν αρικμ.
22/2011πράξθ του Συντονιςτικοφ Συμβουλίου του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου.
8. Τθν με αρικμ. 11279/28-7-2010 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου
αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ».
9. Τθ με αρικμ. 14647/30-09-2010 Σφμφωνθ Γνϊμθ ΕΥΔ για το ςχζδιο «Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ
με ίδια μζςα του Ρ.Ι. για το Υποζργο 1 τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) –
Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ», με κωδικό MIS 295450.
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10. Το γεγονόσ ότι δεν ζχει εκδοκεί Υπουργικι Απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 33 του
άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118).
11.Tο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ.
Αποφαςίηουμε

Καζνξίδνπκε ηα παρακάτω προγράμματα ςπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό και Γυμνάςιο) του Διδακτικοφ Ρεδίου: Ελλθνικι Γλώςςα & Γραμματεία ωσ εξισ:

Α. ΔΗΜΟΣΙΚΟ
1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
κοποί και ςτόχοι
Το Ρ.Σ. τθσ ΝΕ, χωρίσ να αρνείται τισ κλαςικζσ αρχζσ ενόσ προγράμματοσ
γλωςςικισ διδαςκαλίασ για καλλιζργεια του γλωςςικοφ γραμματιςμοφ των μακθτϊν και των μακθτριϊν, ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ διαφοροποίθςθσ ςτθ διδαςκαλία,
μάκθςθ και αξιολόγθςθ, τθσ ενίςχυςθσ τθσ καινοτομίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ,
τθσ διαπολιτιςμικισ ςυνεργαςίασ, τθσ δθμοκρατίασ και τθσ ιςονομίασ των πολιτϊν,
τθσ διάχυςθσ των ιδεϊν τθσ αειφορίασ και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και
τθσ προϊκθςθσ τθσ ψθφιακισ επικοινωνίασ.
Στθ βάςθ των παραπάνω αρχϊν επιδιϊκεται με τθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ ΝΕ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να αποκτιςουν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ οι οποίεσ ζχουν να κάνουν όχι μόνο με τθν ίδια τθ γλϊςςα και τθν αποτελεςματικι γλωςςικι επικοινωνία αλλά και με τθν προςωπικι και κοινωνικι τουσ ηωι και
τθ ςυνδιαμόρφωςθ του κοινωνικοφ γίγνεςκαι.
Ριο ςυγκεκριμζνα, όςον αφορά τθ γλϊςςα και τθ γλωςςικι επικοινωνία επιδιϊκεται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ:
 Να κατακτιςουν το μθχανιςμό προφοράσ και γραφισ τθσ πρότυπθσ ΝΕ, ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να προφζρουν ςφμφωνα με τουσ παραδεκτοφσ φωνολογικοφσ κανόνεσ τθσ ελλθνικισ, να κωδικοποιοφν προφορικά μθνφματα χρθςιμοποιϊντασ τα
γράμματα τθσ ΝΕ και να αποκωδικοποιοφν γραπτά μθνφματα.
 Να είναι ςε κζςθ να αποτιμοφν τα ςθμεία ςφγκλιςθσ μεταξφ προφορικοφ και
γραπτοφ λόγου αλλά και τισ αποκλίςεισ μεταξφ τουσ· να κατανοοφν ότι οι αποκλίςεισ οφείλονται είτε ςε ιςτορικοφσ λόγουσ είτε ςτθν φπαρξθ γλωςςικισ ποικιλότθτασ, τόςο γεωγραφικισ όςο και κοινωνικισ.
 Να αποτιμοφν κριτικά τουσ διαφόρουσ τρόπουσ γραφισ, με βάςθ τα κοινωνικά
ςυμφραηόμενα μζςα ςτα οποία εμφανίηονται.
 Να αποκτιςουν ςτζρεθ μεταγλωςςικι ενθμερότθτα τθσ μορφολογίασ και τθσ
ςφνταξθσ τθσ ΝΕ, που ζχουν ιδθ κατακτιςει με φυςικό τρόπο· να κατακτιςουν πτυχζσ τθσ ςφνταξθσ τθσ πρότυπθσ γλϊςςασ που ενδεχομζνωσ δε γνωρίηουν (π.χ. αρχαιοπρεπείσ ςυντακτικζσ δομζσ, δομζσ τθσ πρότυπθσ γλϊςςασ που αποκλίνουν από
αυτζσ των τοπικϊν ποικιλιϊν)· να αποτιμοφν κριτικά τθ ςυντακτικι και μορφολογικι
ποικιλότθτα.
 Να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ μεταγλωςςικζσ γνϊςεισ πάνω ςτουσ μορφολογικοφσ και ορκογραφικοφσ κανόνεσ τθσ πρότυπθσ ΝΕ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να παράγουν κείμενα ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ αυτοφσ.
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 Να αποκτιςουν το απαραίτθτο λεξιλόγιο για τισ επικοινωνιακζσ τουσ ανάγκεσ,
ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εκφράηουν τα νοιματα που επικυμοφν· να είναι ςε κζςθ
να αποτιμοφν κριτικά τθ διαφοροποίθςθ ςτο λεξιλόγιο, όχι μόνο ωσ απόρροια διαφορετικϊν ςθμαςιολογικϊν πεδίων αλλά και ωσ ενδείκτθ κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν ςχζςεων.
 Να αποκτιςουν ακαδθμαϊκζσ δεξιότθτεσ που κα τουσ επιτρζψουν να αντεπεξζρχονται ςτισ απαιτιςεισ όχι μόνο του γλωςςικοφ μακιματοσ αλλά και όλων των
γνωςτικϊν αντικειμζνων του ΡΣ.
 Να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ που δίνουν τθ δυνατότθτα κατανόθςθσ και παραγωγισ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κατανοοφν και να μεταδίδουν γλωςςικά μθνφματα με τρόπο διαφοροποιθμζνο ανάλογα με τθν περίςταςθ επικοινωνίασ και το κειμενικό είδοσ.
 Να κατακτιςουν τουσ απαραίτθτουσ επικοινωνιακοφσ κανόνεσ τθσ ΝΕ, ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να διαφοροποιοφν τον λόγο τουσ ανάλογα με τθν περίςταςθ επικοινωνίασ.
 Να κατανοιςουν ότι οι γλωςςικζσ μορφζσ (τρόποι γραφισ και προφοράσ, μορφολογικζσ, ςυντακτικζσ και λεξιλογικζσ επιλογζσ, κειμενικά είδθ) λειτουργοφν ωσ
ενδείκτεσ κοινωνικϊν παραμζτρων και ωσ μθχανιςμοί δόμθςθσ ταυτοτιτων, ιδεολογιϊν, ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αναδεικνφουν τθ
ςχζςθ τθσ γλϊςςασ των κειμζνων με ποικίλεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ και ιδεολογίεσ
και να προςεγγίηουν κριτικά αυτζσ τισ ςχζςεισ.
 Να κατανοιςουν ότι θ νζα ελλθνικι, όπωσ και κάκε ηωντανι γλϊςςα, χαρακτθρίηεται από γεωγραφικι και κοινωνικι ποικιλότθτα, θ οποία χρθςιμοποιείται από
τουσ/τισ χριςτεσ τθσ για τθν κωδικοποίθςθ κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν νοθμάτων,
ϊςτε να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν δθμιουργικά τθν ποικιλότθτα και να αποτιμοφν τον κοινωνικοπολιτιςμικό τθσ ρόλο.
 Να αξιοποιοφν ωσ μζροσ του γλωςςικοφ τουσ κεφαλαίου τθν προχπάρχουςα ι
αναδυόμενθ γνϊςθ διαλζκτων, κοινωνικϊν ποικιλιϊν ι και άλλων γλωςςϊν από τισ
τοπικζσ τουσ κοινότθτεσ και να τισ αντιπαραβάλλουν ςυςτθματικά και κριτικά με τθν
πρότυπθ ποικιλία, τόςο ωσ προσ τθ γλωςςικι όςο και ωσ προσ τθν υφολογικι, επικοινωνιακι και κοινωνικι τουσ διάςταςθ (ωσ μζςα δόμθςθσ εναλλακτικϊν νοθμάτων, κειμενικϊν ειδϊν, ταυτοτιτων κτλ.).
 Να κατανοιςουν ότι τα κειμενικά είδθ και θ γλωςςικι τουσ μορφι αποτελοφν
προϊόντα κοινωνικϊν παραγόντων και ςχζςεων εξουςίασ μεταξφ των επικοινωνοφντων, δθλαδι ότι δεν είναι τυπολογικά ςτακερζσ και αναλλοίωτεσ κατθγορίεσ, αλλά
ότι μεταςχθματίηονται ιςτορικά αλλά και ςυγχρονικά ανάλογα με τισ επικοινωνιακζσ
ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε κοινότθτασ αλλά και ςτθ βάςθ οικονομικϊν, πολιτικϊν και
πολιτιςμικϊν αλλαγϊν.
 Να κατανοιςουν ότι ο προφορικόσ και ο γραπτόσ λόγοσ δεν είναι απόλυτα οριοκετθμζνεσ και ομοιόμορφεσ γλωςςικζσ μορφζσ, αλλά χαρακτθρίηονται από γλωςςικι και κειμενικι ποικιλότθτα, ϊςτε να χειρίηονται τισ δφο αυτζσ μορφζσ ανάλογα
με τισ αναδυόμενεσ απαιτιςεισ τθσ περίςταςθσ επικοινωνίασ.
 Να κατανοιςουν ότι ο λόγοσ των κειμζνων που αναδφονται μζςα από τισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και των πολυμζςων είναι λόγοσ που διαφζρει ωσ προσ τα
χαρακτθριςτικά του από τον κακθμερινό προφορικό και γραπτό λόγο, ϊςτε να είναι
ςε κζςθ να τον αναγνωρίηουν, να τον αξιολογοφν και να τον χρθςιμοποιοφν.
 Να κατανοιςουν ότι εκτόσ από τα προφορικά και γραπτά κείμενα υφίςτανται
και υβριδικά κειμενικά είδθ, τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ
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κακθμερινισ επικοινωνίασ κυρίωσ μζςω των ΤΡΕ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να τα αναγνωρίηουν ωσ τζτοια και να τα χρθςιμοποιοφν ςε αναγνωρίςιμεσ επικοινωνιακζσ
περιςτάςεισ και ςε επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ που αναδφονται.
 Να κατανοιςουν ότι ο υψθλόσ βακμόσ ςυνκετότθτασ είναι χαρακτθριςτικό πλζον ςε κάκε τομζα τθσ κοινωνίασ, άρα και ςτθν εκπαίδευςθ.
 Να κατανοιςουν ότι οι ΤΡΕ μζςω των αλλθλεπιδραςτικϊν περιβαλλόντων που
προςφζρουν, τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να γίνουν κοινωνοί και μζτοχοι ςτο ςφγχρονο κόςμο.
 Να κατανοιςουν ότι θ γλϊςςα κατζχει μεν κεντρικι κζςθ ςτθν πρόςλθψθ τθσ
πραγματικότθτασ και ςτθν επικοινωνία, αλλά ότι και άλλα ςθμειωτικά ςυςτιματα
όπωσ οι εικόνεσ, τα γραφιματα, τα ςφμβολα, τα διαγράμματα κι άλλα οπτικά ςφμβολα παίηουν κι αυτά ςθμαντικό ρόλο.
 Να κατανοιςουν και να αποδεχτοφν τα εργαλεία του ιςτοφ δεφτερθσ γενιάσ
(web.2.0) ωσ μια πρακτικι του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ, θ οποία ςυνδυάηει τθ
λεκτικι με τθν οπτικι παράμετρο.
 Να κατανοιςουν πωσ τόςο θ κατανόθςθ όςο και θ παραγωγι προφορικοφ και
γραπτοφ λόγου μποροφν να υποςτθριχτοφν από εργαλεία web2.0 παρεμβαίνοντασ
υποβοθκθτικά ςτθν καλλιζργεια τθσ ΝΕ.
 Οι νζοι μακθτζσ και μακιτριεσ που ανικουν ςτθ γενιά του διαδικτφου και ζχουν
εξοικειωκεί με αλλθλεπιδραςτικά μζςα, να μεταφζρουν τισ δεξιότθτεσ αυτζσ ςτθ
μάκθςθ.
 Να δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να επιλζγουν το εργαλείο web2.0 που
αυτοί επικυμοφν για να επικοινωνιςουν κι ζτςι θ γλωςςικι διδαςκαλία να αποτελζςει μια επικοινωνιακι πράξθ. (Οι θλεκτρονικζσ βιβλιοκικεσ (wikis), οι ιςτοςελίδεσ/τα ιςτολόγια (weblogs/blogs), τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (social
networking), οι ψθφιακζσ πλατφόρμεσ που φιλοξενοφν λογιςμικά και δραςτθριότθτεσ αποτελοφν μια ψθφιακι εφαρμογι χριςθσ και διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ.)
 Να κατανοιςουν ότι κάκε επικοινωνιακό ςυμβάν διαμορφϊνεται από διάφορουσ επικοινωνιακοφσ παράγοντεσ (ςκοπόσ, πομπόσ, δζκτθσ, κοινωνικό πλαίςιο, κεςμοκετθμζνεσ κοινωνικζσ πρακτικζσ, ςχζςεισ ιςότθτασ, ανιςότθτασ, αυκεντίασ, αλλθλεγγφθσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων, παγιωμζνεσ ι μθ γλωςςικζσ και κειμενικζσ
πρακτικζσ κτλ.), ϊςτε να είναι ςε κζςθ να τουσ ανακαλφπτουν, να τουσ κατονομάηουν και να εξθγοφν το ρόλο τουσ.
 Να κατανοιςουν ότι κατανόθςθ ςθμαίνει ικανότθτα εντοπιςμοφ όχι μόνο των
δθλοφμενων αλλά και των υπο-δθλοφμενων νοθμάτων ενόσ κειμζνου μζςω επανορκωτικϊν διαδικαςιϊν, για να γεφυρϊνουν τα χάςματα ςυνοχισ του κειμζνου·
κατ’ επζκταςθ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κατανόθςθ ςθμαίνει ςτάςθ «κριτικοφ αναγνϊςτθ» απζναντι ςτισ ιδζεσ του κειμζνου και τθν οργάνωςι τουσ.
 Να κατανοιςουν ότι θ κατανόθςθ ενόσ κειμζνου απαιτεί εκ μζρουσ του
αναγνϊςτθ γνϊςεισ για τον κόςμο (καταςτάςεισ, κοινωνικο-πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ,
ςυμβάςεισ και αξίεσ, ςυμπεριφορζσ οργανωμζνεσ ςε γνωςτικά ςχιματα), γνϊςεισ
για τθ γλϊςςα και ςυγκεκριμζνα τουσ κειμενογλωςςολογικοφσ μθχανιςμοφσ που
κακιςτοφν το κείμενο μια ενότθτα λόγου με επικοινωνιακό, λειτουργικό χαρακτιρα
και γνωςτικζσ δεξιότθτεσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςκζψθσ.
 Να κατανοιςουν ότι θ παραγωγι προφορικοφ και γραπτοφ λόγου αποτελεί μια
διαδικαςία ςυνεργατικι και δθμιουργικι, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να επαναςχεδιάηουν, να ςχολιάηουν και να αξιολογοφν τον παραγόμενο λόγο τουσ.
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 Να κατανοιςουν ότι θ ανάγνωςθ και θ γραφι είναι κοινωνικοπολιτιςμικζσ και
κοινωνιογνωςιακζσ δραςτθριότθτεσ καταςκευισ νοιματοσ και επίλυςθσ προβλιματοσ.
 Να κατανοιςουν ότι θ κατανόθςθ και θ παραγωγι κειμζνου ωσ κοινωνιογνωςιακζσ δραςτθριότθτεσ μοιράηονται κοινζσ γνωςτικζσ διαδικαςίεσ και υπόκεινται
ςτουσ ίδιουσ κειμενικοφσ και περικειμενικοφσ περιοριςμοφσ.
 Να κατανοιςουν ότι θ αναγνωςτικι δραςτθριότθτα είναι διαδικαςία ανάλυςθσ
και θ παραγωγι διαδικαςία ςφνκεςθσ, όμωσ και οι δφο είναι πλευρζσ μιασ ενιαίασ
δραςτθριότθτασ, τθσ επικοινωνίασ.
 Να χρθςιμοποιοφν το γραπτό λόγο ωσ ζνα μζςο ςτοχαςμοφ και αναςτοχαςμοφ
κακϊσ και ανάπτυξθσ των μεταγνωςιακϊν δεξιοτιτων τουσ.
 Να αποκτιςουν επίγνωςθ τθσ δθλωτικισ, τθσ διαδικαςιακισ και τθσ πλαιςιοκετθμζνθσ γνϊςθσ που είναι αναγκαία κατά τθ ςφνκεςθ ενόσ εκτεταμζνου επικοινωνιακοφ κειμζνου.
 Να κατανοιςουν ςτθν κατεφκυνςθ ενόσ πολυτροπικοφ γραμματιςμοφ τθ ςχζςθ
οπτικοφ και λεκτικοφ γραμματιςμοφ.
 Να κατακτιςουν τισ αναγκαίεσ ςτρατθγικζσ για τθν κατανόθςθ και παραγωγι
κειμζνων, όπωσ: κατανόθςθ άγνωςτων λζξεων από τα ςυμφραηόμενα, περίλθψθ
βαςικϊν ςθμείων του κειμζνου, χριςθ γραφικϊν οργανωτϊν κτλ.
Πςον αφορά τθν προςωπικι και κοινωνικι τουσ ηωι επιδιϊκεται:
 Να κατανοιςουν ότι θ κατανόθςθ και παραγωγι κειμζνων αποτελοφν κοινωνικζσ πράξεισ με τθν αντίςτοιχθ βαρφτθτα και το ρόλο που ζχουν όλεσ οι κοινωνικζσ
πράξεισ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να τισ αντιμετωπίηουν ωσ τζτοιεσ.
 Να κατανοιςουν ότι θ επικοινωνία αποτελεί μια διαδικαςία κατά τθν οποία ανταλλάςςονται διαφορετικζσ γνϊςεισ, ςτάςεισ και ιδεολογίεσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να τισ διαπραγματεφονται με ςεβαςμό ςτθν προςωπικότθτα των ςυνομιλθτϊν
και ςυνομιλθτριϊν τουσ.
 Να κατανοιςουν ότι θ παραγωγι λόγου αποτελεί προϊόν ςυνεργαςίασ, ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να ςυνεργάηονται ιςότιμα και δθμοκρατικά για να ανταποκρικοφν
ςτισ απαιτιςεισ των επικοινωνιακϊν καταςτάςεων.
 Να κατανοιςουν ότι τα μζςα τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ διαδραματίηουν το ρόλο μεταφοράσ και μετάδοςθσ μθνυμάτων, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να προςλαμβάνουν τα νοιματα ωσ προϊόντα διαμεςολάβθςθσ.
 Να κατανοιςουν ότι οι διαφορετικζσ γλϊςςεσ και διάλεκτοι αποτελοφν γλωςςικζσ μορφζσ που μεταφζρουν διαφορετικζσ κουλτοφρεσ και ςυμπεριφορζσ από τθ
δικι τουσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να τισ βλζπουν ωσ ιςότιμεσ με τθ γλϊςςα τουσ, αλλά διαφορετικζσ, και να αποδζχονται τα νοιματα και τθν προςωπικότθτα των ατόμων που παράγουν αυτά τα νοιματα.
 Να κατανοιςουν ότι ςτο ςφγχρονο κόςμο κυρίαρχοσ τρόποσ μάκθςθσ είναι ο διερευνθτικόσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να λειτουργοφν ωσ ερευνθτζσ και ερευνιτριεσ
και να αποκτοφν πρόςβαςθ ςε πρακτικζσ γραμματιςμοφ εκτόσ ςχολείου.
 Να κατανοιςουν ότι οι ΤΡΕ αποτελοφν φορείσ γνϊςθσ και πλθροφόρθςθσ, ϊςτε
να προςπακιςουν να πλοθγοφνται ςε ζντυπεσ και θλεκτρονικζσ πθγζσ και να αποκτιςουν δεξιότθτεσ παραγωγισ λόγου με τθ βοικεια εφαρμογϊν τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ (εργαλεία επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ, κοινωνικισ δικτφωςθσ, μάκθςθ
μζςω διαδικτφου κτλ.).
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1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
1.2 Α΄ και Β΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Α. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα-Κειμενικά είδθ

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

1, 2. Ακρόαςθ κειμζνων
παιχνίδια ρόλων και αξιοποίθςθ υλικοφ από
τθ ςχολικι βιβλιοκικθ ι το διαδίκτυο, και διατφπωςθ υποκζςεων για τον πομπό και δζκτθ
των υπό επεξεργαςία κειμζνων.
3, 4. Επεξεργαςία οπτικοακουςτικοφ υλικοφ
ςτθν τάξθ. Διατφπωςθ υποκζςεων και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με το κζμα και
τουσ ςκοποφσ που εξυπθρετεί το κάκε προφορικό κείμενο. Εςτίαςθ (με τθ βοικεια προγραμμάτων όπωσ το prezi) ςε παρουςίαςθ με
slides εμπλουτιςμζνα με ψθφιακζσ φωτογραφίεσ ι/και video τα οποία απεικονίηουν μια
τυπικι περίςταςθ επικοινωνίασ και ςχολιαςμόσ ςτθν τάξθ.
5. Οι μακθτζσ αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο και
επεξεργάηονται ςτθν τάξθ διαφορετικά προφορικά κείμενα τα ταξινομοφν με βάςθ χαρακτθριςτικά που προκφπτουν μζςα από ςυηιτθςθ και ςχολιάηουν πότε χρθςιμοποιείται
κάκε ομάδα κειμζνων.
6α. Οι μακθτζσ ςυγκρίνουν ςτθν τάξθ κείμενα
που ανικουν ςε διαφορετικά είδθ και κατα-

Διάφορα προφορικά κείμενα του επιπζδου τθσ θλικίασ των μακθτϊν και
μακθτριϊν που κα ςυγκαταλζγονται ςτουσ τφπουσ
κειμζνου που περιγράφονται ςτθ βϋςτιλθ «Βαςικά
κζματα-Κειμενικά είδθ».

Α΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ & ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΡΟΥ ΑΞΙΟΡΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΘ
ΣΧΟΛΙΚΘ ΤΑΞΘ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/- ΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ
ΝΑ:
1. Αναγνωρίηουν τον πομπό και τον δζκτθ μιασ
προφορικισ επικοινωνίασ.
2. Συνειδθτοποιοφν ότι ο προφορικόσ λόγοσ αποτελεί κείμενο.
3. Συνειδθτοποιοφν ότι θ ακρόαςθ γίνεται με διαφορετικοφσ κάκε φορά ςκοποφσ .
4. Διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με τθν
ποικιλία των ςκοπϊν τθσ ακρόαςθσ (π.χ. ακρόαςθ για πρόςκτθςθ πλθροφοριϊν, επίλυςθ προβλιματοσ, απόλαυςθ λόγου κ.ο.κ.).
5. Διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με περιςτάςεισ κατά τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται διαφορετικά είδθ προφορικϊν κειμζνων (πρόςκλθςθ, παράκλθςθ, διαταγι, κτλ.).
6. Συνειδθτοποιοφν διαιςκθτικά τισ γραμματικζσ
και λεξιλογικζσ επιλογζσ του ομιλθτι και τθσ ομιλιτριασ ανάλογα με το κειμενικό είδοσ (περιγραφι, αφιγθςθ, επεξιγθςθ, επιχειρθματολογί-

Βαςικά κζματα:
Ο Άνκρωποσ και θ ταυτότθτά του, Θ
κοινωνικι ηωι, Θ φφςθ και το περιβάλλον
Κειμενικά είδθ:
- παραμφκια
-ποιιματα
-ιςτορίεσ
-βιωματικζσ αναδιθγιςεισ
- προφορικζσ αφθγιςεισ προσ οικείουσ
- περιγραφζσ αντικειμζνων ι προςϊπων τθσ κακθμερινότθτασ τθσ τάξθσ,
του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ,
του ευρφτερου περίγυρου
- κακθμερινοί διάλογοι ι/και ςυηθτιςεισ μεταξφ οικείων και μθ προςϊπων, με ςυγκεκριμζνο κζμα και για
ςυγκεκριμζνο ςκοπό (π.χ. για πρόςκλθςθ,
κακοδιγθςθ,
προςανατολιςμό κ.ο.κ.)
-απλοί διάλογοι μεταξφ αγνϊςτων με
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α).
7. Αντιλαμβάνονται διαιςκθτικά ότι θ μορφι του
προφορικοφ κειμζνου εξαρτάται από τισ ςχζςεισ
μεταξφ των ςυνομιλθτϊν, το κζμα, το ςκοπό του
ομιλθτι.
8. Αξιοποιοφν το επικοινωνιακό πλαίςιο για να
κάνουν αρχικζσ υποκζςεισ για το κζμα του προφορικοφ κειμζνου.
9. Αξιοποιοφν γλωςςικά ςτοιχεία (π.χ. κωδικοποιθμζνεσ φράςεισ ζναρξθσ και λιξθσ παραμυκιϊν και ιςτοριϊν, ρίμα) ωσ ενδείξεισ για επιβεβαίωςθ των αρχικϊν υποκζςεων που ζχουν διατυπϊςει για το υπό ακρόαςθ επικοινωνιακό γεγονόσ ι το κειμενικό είδοσ.
10. Αναγνωρίηουν διαφορετικοφ τφπου επικοινωνιακζσ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιεί ο ςυνομιλθτισ (αναδιατυπϊςεισ, παραφράςεισ για λζξεισ που δεν κυμάται, αυτοδιορκϊςεισ).
11. Αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ των
κειμζνων.
12. Αρχίηουν να ςυνειδθτοποιοφν τθ λειτουργία
των παραγλωςςικϊν και εξωγλωςςικϊν μζςων
ςτο λόγο.
13. Αρχίηουν να διακρίνουν τθν οπτικι γωνία του
ομιλθτι.
14. Συνειδθτοποιοφν ότι ο προφορικόσ λόγοσ δεν
αποτελεί ζνα ςφνολο από λζξεισ ι προτάςεισ,
αλλά ζνα κείμενο με νόθμα.
15. Κατανοοφν το λεξιλόγιο και τισ γραμματικζσ
επιλογζσ του ςυνομιλθτι τουσ ανάλογα με το
χρθςιμοποιοφμενο κειμενικό είδοσ.
16. Επιλζγουν ςτρατθγικζσ για να πάρουν το λόγο, να ηθτιςουν διευκρινίςεισ, να δθλϊςουν τθ

ςυγκεκριμζνο ςτόχο (π.χ. οδθγίεσ/προςανατολιςμόσ,
προφορικι
πρόςκλθςθ, κανόνεσ παιχνιδιοφ κτλ.)
-κειμενικά είδθ του τθλεοπτικοφ και
ραδιοφωνικοφ λόγου (π.χ. διαφθμίςεισ, παιδικζσ εκπομπζσ, ςυνταγζσ
κτλ.)
- προφορικά παραμφκια
- ποιιματα, τραγοφδια, αινίγματα,
γλωςςοδζτεσ, παροιμίεσ
- πολυτροπικά κείμενα, κείμενα, δθλαδι, που ςυνδυάηουν προφορικό
λόγο, ιχο/μουςικι και εικόνα, π.χ. διαφθμίςεισ, ςυνταγζσ (βλ. και παραπάνω)
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γράφουν ςε μορφι πίνακα τισ γραμματικζσ
και λεξιλογικζσ διαφορζσ των κειμζνων. Ζπειτα ςυηθτοφν για αυτζσ.
6β Επεξεργαςία μικρϊν ιςτοριϊν με λογικζσ
ςυςχετίςεισ, ϊςτε να αποκαλυφκοφν οι γραμματικζσ επιλογζσ που οργανϊνουν τισ ςθμαςιολογικζσ ςχζςεισ.
7, 8. Ραρακολοφκθςθ δραματοποιθμζνων διαλόγων ςτο διαδραςτικό πίνακα όπου υπάρχει διαφορετικι ςχζςθ μεταξφ των ςυνομιλθτϊν (π.χ. οικεία ι ςχζςθ εξουςίασ) ι διαφορετικό κζμα ι διαφορετικό πλαίςιο επικοινωνίασ.
9. Οι μακθτζσ ακοφν ςτθν τάξθ μαγνθτοφωνθμζνα προφορικά κείμενα και μαντεφουν το
είδοσ τουσ αιτιολογϊντασ τθν άποψι τουσ.
10. Τα παιδιά παρακολουκοφν βιντεοςκοπθμζνουσ διαλόγουσ και ςε ομάδεσ καταγράφουν ςε ςχάρα παρατιρθςθσ τισ επικοινωνιακζσ ςτρατθγικζσ των ςυνομιλθτϊν. Ζπειτα τισ
ςχολιάηουν.
11. Συηιτθςθ ςτθν τάξθ όπου τα παιδιά εξθγοφν τον τρόπο με τον οποίο ςκζφτθκαν, ϊςτε
να κατανοιςουν τθ ςθμαςία λζξεων ι φράςεων που τουσ ιταν άγνωςτεσ.
12. Θεατρικό παιχνίδι με διαλόγουσ όπου
χρθςιμοποιοφνται ι όχι τα παραγλωςςικά και
εξωγλωςςικά ςτοιχεία, ϊςτε οι μακθτζσ βιωματικά να αντιλθφκοφν το ρόλο τουσ ςτθ μετάδοςθ των μθνυμάτων ενόσ προφορικοφ κειμζνου. Βιντεοςκόπθςθ του παιχνιδιοφ ρόλων
των μακθτϊν και ςχολιαςμόσ των κινιςεων
και των φράςεων που χρθςιμοποιικθκαν. Ε-
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ςυμφωνία τουσ ι τθν αντίκεςι τουσ ςτο ςυνομιλθτι.
17. Θζτουν ερωτιςεισ ςτον ςυνομιλθτι ι τθ ςυνομιλιτριά τουσ, προκειμζνου να κατανοιςουν
πλθροφορίεσ που δεν ζγιναν αντιλθπτζσ.

πιπλζον, ο δάςκαλοσ μπορεί να προβεί ςε οπτικοακουςτικι επεξεργαςία των video με
απλά εργαλεία από το web 2.0, για να αναδείξει τα παραγλωςςικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν.
13α. Αντιπαραβολι κειμζνων που ενδιατρίβουν ςτο ίδιο κζμα, αλλά το παρουςιάηουν
μζςα από διαφορετικζσ οπτικζσ (παραμφκι και
κινοφμενα ςχζδια, κεατρικό ζργο).
13β. Στο πλαίςιο τθσ τάξθσ δθμιουργοφν παραμφκια ι ιςτορίεσ από τθν οπτικι γωνία ενόσ
άλλου πρωταγωνιςτι (π.χ. το παραμφκι τθσ
Κοκκινοςκουφίτςασ από τθν πλευρά του Κακοφ Λφκου) και ςυγκρίνουν τα κείμενα μεταξφ
τουσ ι τα ςχολιάηουν.
13γ. Ρροετοιμαςία περιςςότερων του ενόσ
θλεκτρονικϊν κόμικσ (λ.χ. με τα εργαλεία
Go!Animate, Pixton ι Toondo) όπου κάκε φορά οι ιρωεσ ζχουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά και οπτικι γωνία. Με τθ χριςθ διαφορετικϊν χαρακτιρων του κόμικσ ι και τθν αλλαγι
των υπαρχόντων ςτα εξωτερικά χαρακτθριςτικά τουσ, μπορεί να υλοποιθκεί θ αλλαγι ςτθν
οπτικι γωνία των θρϊων.
15. Αξιοποίθςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ςτθν
τάξθ και ςχολιαςμόσ των λεξιλογικϊν και
γραμματικϊν επιλογϊν των ομιλθτϊν.
16, 17. Οι μακθτζσ επιλφουν προβλιματα ι
διαφωνίεσ που προκφπτουν ςτθ ςχολικι ηωι.
Ραίρνουν ευγενικά το λόγο, διατυπϊνουν ι
αιτιολογοφν τισ προςωπικζσ κζςεισ τουσ και
κζτουν ςυναφι ερωτιματα με ευγενικό τρόπο
ςτουσ ςυνομιλθτζσ τουσ.
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Β΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
1. Αναγνωρίηουν εκτόσ από τον πομπό και τον
δζκτθ, το ςκοπό μιασ προφορικισ επικοινωνίασ
(πρόςκτθςθ πλθροφορίασ, επίλυςθ προβλιματοσ).
2. Αναγνωρίηουν πϊσ οι ςχζςεισ μεταξφ των ςυνομιλθτϊν, το κζμα και ο ςκοπόσ επθρεάηουν το
παραγόμενο κείμενο.
3. Αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ (π.χ. αξιοποίθςθ
του πλαιςίου επικοινωνίασ, των γλωςςικϊν ςτοιχείων, κτλ.) για τθ διατφπωςθ αρχικϊν υποκζςεων για το κζμα και το ςκοπό του υπό ακρόαςθ
κειμζνου.
4. Αναγνωρίηουν διαφορετικοφ τφπου επικοινωνιακζσ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιεί ο ςυνομιλθτισ π.χ. αναδιατφπωςθ, αυτοδιόρκωςθ, παράφραςθ κτλ.
5. Κατανοοφν και εξθγοφν απλά παραγλωςςικά
ςτοιχεία (επιτόνιςθ, κινιςεισ ςϊματοσ, γκριμάτςεσ προςϊπου κτλ.) ςτθν οργάνωςθ και εκφορά
του προφορικοφ λόγου.
6. Συνειδθτοποιοφν ότι ο προφορικόσ λόγοσ δεν
αποτελεί ζνα ςφνολο από λζξεισ ι προτάςεισ,
αλλά ζνα κείμενο με νόθμα.
7. Θζτουν ερωτιςεισ ςτον ςυνομιλθτι και ςτθ
ςυνομιλιτριά τουσ, προκειμζνου να κατανοιςουν πλθροφορίεσ που δεν ζγιναν αντιλθπτζσ
8. Καλλιεργοφν διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ του προφορικοφ κειμζνου (ςυνολικι κατανόθςθ, επικζντρωςθ ςε ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία, προςωπικι ερμθνεία με βάςθ ςθμεία του

Βαςικά κζματα:
Ο Άνκρωποσ και θ ταυτότθτά του, Θ
κοινωνικι ηωι, Θ φφςθ και το περιβάλλον
Κειμενικά είδθ:
-παραμφκια
-ποιιματα
-ιςτορίεσ
-βιωματικζσ αναδιθγιςεισ
- προφορικζσ αφθγιςεισ προσ οικείουσ
- περιγραφζσ αντικειμζνων ι προςϊπων τθσ κακθμερινότθτασ τθσ τάξθσ,
του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ,
του ευρφτερου περίγυρου
- κακθμερινοί διάλογοι ι/και ςυηθτιςεισ μεταξφ οικείων και μθ προςϊπων, με ςυγκεκριμζνο κζμα και για
ςυγκεκριμζνο ςκοπό (π.χ. για πρόςκλθςθ, κακοδιγθςθ, προςανατολιςμό κ.ο.κ.)
-απλοί διάλογοι μεταξφ αγνϊςτων με
ςυγκεκριμζνο ςτόχο (π.χ. οδθγίεσ/προςανατολιςμόσ,
προφορικι
πρόςκλθςθ, κανόνεσ παιχνιδιοφ κτλ.)
-κειμενικά είδθ του τθλεοπτικοφ και
ραδιοφωνικοφ λόγου (π.χ. διαφθμίςεισ, παιδικζσ εκπομπζσ, ςυνταγζσ
κτλ.)
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1. Δθμιουργοφνται ςτθν τάξθ ςυνκικεσ «προβλθματικισ κατάςταςθσ» (π.χ. κζλουμε να
μάκουμε ποφ βρίςκεται το μουςείο τθσ πόλθσ,
για να το επιςκεφτοφμε, και ηθτοφμε οδθγίεσ
προςανατολιςμοφ, κζλουμε να μάκουμε τι είναι υγιεινό να τρϊμε και ηθτάμε τθ γνϊμθ ενόσ ειδικοφ) για τθν επίλυςθ των οποίων τα
παιδιά πρζπει να αναηθτιςουν ςτο διαδίκτυο
προφορικά κείμενα.
2. Ραιχνίδια ρόλου ςτθν τάξθ όπου τα παιδιά
υποδφονται ρόλουσ και ςυνομιλοφν για διαφορετικά κζματα ςε διαφορετικό πλαίςιο κάκε φορά.
3, 4. Τα παιδιά παρακολουκοφν βιντεοςκοπθμζνουσ διαλόγουσ, ςυηθτοφν και ςτθ ςυνζχεια
καταγράφουν τα ςτοιχεία ςτα οποία βαςίηουν
τισ υποκζςεισ τουσ για το κζμα και το ςκοπό
των κειμζνων κακϊσ επίςθσ ςχολιάηουν τισ
ςτρατθγικζσ των ςυνομιλθτϊν.
3α. Ρεριιγθςθ ςτο youtube ςε παλαιότερεσ
διαφθμίςεισ ι ειδιςεισ και ςφγκριςι τουσ με
αντίςτοιχεσ ςφγχρονεσ.
5. Ραρακολουκοφν κινοφμενα ςχζδια ι βιντεοςκοπθμζνεσ παιδικζσ ςειρζσ και ςχολιάηουν
τα χρθςιμοποιοφμενα παραγλωςςικά ςτοιχεία.
7, 10. Οι μακθτζσ επεξεργάηονται θχογραφθμζνεσ ςυνομιλίεσ και ςχολιάηουν τισ ςτρατθγικζσ αναηιτθςθσ διευκρινίςεων, διλωςθσ
ςυμφωνίασ κτλ. που χρθςιμοποιοφν οι ςυνο-

Διάφορα προφορικά κείμενα του επιπζδου τθσ θλικίασ των μακθτϊν και
μακθτριϊν που κα ςυγκαταλζγονται ςτουσ τφπουσ
κειμζνου που περιγράφονται ςτθ βϋ ςτιλθ «Βαςικά
κζματα-Κειμενικά είδθ».
1.Γλϊςςα Βϋ Δθμοτικοφ
«Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ
Γλϊςςασ» Ενότθτα 1 «Στο
δρόμο για το ςχολείο»
2. Γλϊςςα Βϋ Δθμοτικοφ
«Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ
Γλϊςςασ» Ενότθτα 2 «Με
το ςεισ και με το ςασ»
4. Γλϊςςα Βϋ Δθμοτικοφ
«Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ
Γλϊςςασ» Ενότθτα 1 «Στο
δρόμο για το ςχολείο»
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κειμζνου).
9. Κατανοοφν το λεξιλόγιο και τισ γραμματικζσ
επιλογζσ του ςυνομιλθτι τουσ ανάλογα με το
χρθςιμοποιοφμενο κειμενικό είδοσ.
10. Επιλζγουν ςτρατθγικζσ για να πάρουν το λόγο, να ηθτιςουν διευκρινίςεισ, να δθλϊςουν τθ
ςυμφωνία τουσ ι τθν αντίκεςι τουσ ςτο ςυνομιλθτι.
11. Επιλζγουν το κατάλλθλο κειμενικό είδοσ ανάλογα με το πλαίςιο επικοινωνίασ, όταν πρζπει
να ςυνειςφζρουν ςε μια ςυνομιλία.
12. Εναλλάςςουν τον τόνο (φιλικόσ, τυπικόσ κτλ.)
ανάλογα με το πλαίςιο ι τθν πρόκεςθ τθσ επικοινωνίασ.
13. Αντιλαμβάνονται διαιςκθτικά τθν προκετικότθτα του ςυνομιλθτι τουσ και είναι ςε κζςθ να
προβάλλουν τθ δικι τουσ προκετικότθτα.

- προφορικά παραμφκια
- ποιιματα, τραγοφδια, αινίγματα,
γλωςςοδζτεσ, παροιμίεσ
- πολυτροπικά κείμενα, κείμενα, δθλαδι, που ςυνδυάηουν προφορικό
λόγο, ιχο/μουςικι και εικόνα, π.χ. διαφθμίςεισ, ςυνταγζσ (βλ. και παραπάνω).

9

μιλθτζσ.
8. Οι μακθτζσ καταγράφουν και ςυηθτοφν με
τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ςτθν τάξθ ςτρατθγικζσ
που χρθςιμοποίθςαν για τθν κατανόθςθ των
υπό ακρόαςθ κειμζνων.
9α. Οι μακθτζσ ςυγκρίνουν διαφορετικοφ τφπου θχογραφθμζνα προφορικά κείμενα (οδθγίεσ, περιγραφζσ αντικειμζνων, οδθγίεσ χριςθσ, αφθγιςεισ κτλ.) και καταγράφουν ςε
ςχάρεσ τισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ τουσ ωσ
προσ τισ λεξιλογικζσ και γραμματικζσ επιλογζσ.
9β. Αντιςτοιχίςθ φράςεων με ψθφιακζσ φωτογραφίεσ που κα αποδίδουν όςο πιςτά κρίνουν οι μακθτζσ τθ ςθμαςία των φράςεων
αυτϊν ςε πλθκϊρα επικοινωνιακϊν περιςτάςεων.
11. Οι μακθτζσ ςχολιάηουν ςτθν τάξθ τθν αποτελεςματικότθτα τθσ επιλογισ κειμενικϊν ειδϊν ςε μαγνθτοφωνθμζνουσ διαλόγουσ.
12, 13. Οι μακθτζσ επεξεργάηονται βιντεοςκοπθμζνουσ διαλόγουσ και διατυπϊνουν υποκζςεισ ςχετικά με τθν προκετικότθτα των ομιλθτϊν και τον τόνο τθσ ςυνομιλίασ.

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

1α. Με αφορμι ενότθτεσ του βιβλίου, άλλα
αναγνϊςματα ι εικόνεσ ψθφιακζσ ι μθ ι cartoons τα παιδιά καλοφνται να διθγθκοφν
πραγματικά γεγονότα ςχετικά με τισ εμπειρίεσ
τουσ ι φανταςτικά γεγονότα ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ.
1β. Τα παιδιά καλοφνται να αφθγθκοφν ιςτορίεσ ι να εκφράςουν τισ εμπειρίεσ τουσ περιγράφοντασ αντικείμενα, πρόςωπα ι χϊρουσ
που τουσ εντυπωςίαςαν ι που κίνθςαν το ενδιαφζρον τουσ.
1γ. Τα παιδιά με τθ ςυνεχι κακοδιγθςθ του
δαςκάλου δθμιουργοφν θλεκτρονικοφσ χαρακτιρεσ cartoons και ςκθνοκετοφν μικρζσ ιςτορίεσ με αυτοφσ τουσ χαρακτιρεσ που κα αποδίδουν τα κφρια ςθμεία μια ιςτορίασ που οι
μακθτζσ αφθγικθκαν ςτθν τάξθ.
2. Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ
ςτθν τάξθ ςχετικζσ με κζματα που τουσ ενδιαφζρουν.
3. Μζςα από εργαςίεσ ςε ομάδεσ τα παιδιά
επεξεργάηονται κζματα που τουσ ενδιαφζρουν και κάκε ομάδα ςχεδιάηει και παρουςιάηει ςτθν τάξθ το υλικό τθσ ι τθν άποψι τθσ
γφρω από το κζμα.

Διάφορα προφορικά
κείμενα του επιπζδου τθσ θλικίασ των
μακθτϊν και μακθτριϊν που κα ςυγκαταλζγονται
ςτουσ τφπουσ κειμζνου που περιγράφονται ςτθ βϋςτιλθ
«Βαςικά
κζματαΚειμενικά είδθ».

Α΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΡΑΑΓΩΓΟΙ
ΡΟΦΟΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
1. Επικοινωνοφν για διαφορετικοφσ λόγουσ κάκε
φορά, για να δθμιουργιςουν φιλικζσ ςχζςεισ, να
εκφράςουν ι και να διερευνιςουν τισ ιδζεσ τουσ,
να διθγθκοφν ιςτορίεσ, να εκφράςουν τα ςυναιςκιματά τουσ και τισ απόψεισ τουσ, να δϊςουν
οδθγίεσ ι να ακολουκιςουν οδθγίεσ, να περιγράψουν γεγονότα και αντικείμενα.
2. Διατυπϊνουν προτάςεισ, ερωτιςεισ, εντολζσ
για να υποςτθρίξουν το λόγο για τον οποίο μιλοφν.
3. Σχεδιάηουν τα βαςικά ςθμεία του προφορικοφ
τουσ μθνφματοσ
4. Επιλζγουν το είδοσ λόγου ι τον τφπο κειμζνου
που κα χρθςιμοποιιςουν ανάλογα με τθν περίςταςθ (περιγραφι, αφιγθςθ, επιχειρθματολογία, επεξιγθςθ), το χρθςιμοποιοφν ςωςτά και ορίηουν τισ παραμζτρουσ του πλαιςίου επικοινωνίασ.
5. Επιλζγουν το λεξιλόγιο που κα χρθςιμοποιιςουν
- Χρθςιμοποιοφν τισ κατάλλθλεσ για τθν περίςταςθ γραμματικζσ δομζσ και μθχανιςμοφσ κειμενικισ ςυνοχισ.

Βαςικά κζματα:
Ο Άνκρωποσ και θ ταυτότθτά του, Θ
κοινωνικι ηωι, Θ φφςθ και το περιβάλλον
Κειμενικά είδθ:
-Ρροφορικζσ διθγιςεισ, περιγραφζσ
προςϊπων, αντικειμζνων, βιωματικζσ
αναδιθγιςεισ
-Διάλογοι για παροχι πλθροφορίασ,
ζκφραςθ γνϊμθσ, παροχι οδθγιϊν
-Αφθγιςεισ παραμυκιϊν και ιςτοριϊν
φανταςτικϊν ι πραγματικϊν
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Ενότθτεσ: Α1, Α3, Α4
Α0, Α1, Α2, Α3, Α4,
Β5, Β6, Β7, Β8, Β9,
Β10
Α3 (1 & 8), Α4 (2, 3
& 8)+ Β6 (1 & 2), Β5
(4 & 5), Β7 (1 & 4 &
5), Β8 (3, 5 & 8), Β9
(1 & 5)
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6. Επιλζγουν τα παραγλωςςικά μζςα που κα υιοκετιςουν.
7. Χρθςιμοποιοφν ςταδιακά επικοινωνιακζσ
ςτρατθγικζσ (παράφραςθ, επαναδιατφπωςθ) ι
αντιςτακμιςτικζσ ςτρατθγικζσ (αναηιτθςθ βοικειασ).
8. Αναπροςαρμόηουν το λόγο τουσ ανάλογα με
τθ ςυνειςφορά του ςυνομιλθτι τουσ ςτο διάλογο
ι τθν αντίδραςθ των ακροατϊν τουσ.

4α. Μζςα από παιχνίδι ρόλου δθμιουργοφνται
επικοινωνιακά πλαίςια και τα παιδιά εξαςκοφνται ςτθν παραγωγι προφορικϊν κειμζνων ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ που κάκε
φορά ιςχφουν (π.χ. ποιοσ μιλά, για ποιο κζμα,
με τι ςκοπό, ςε τι χϊρο).
4β. Μζςα από δραματοποίθςθ ι ςτο πλαίςιο
οργανωμζνων δραςτθριοτιτων επιλζγουν
ποιο προφορικό κείμενο ενδείκνυται για τθν
κάκε περίςταςθ.
5. Μαγνθτοφωνείται ο λόγοσ των μακθτϊν και
γίνεται ομαδικι αξιολόγθςθ ωσ προσ τθν επιτυχία των λεξιλογικϊν και γραμματικϊν επιλογϊν.
6. Τα παιδιά μζςα από ομαδικό κεατρικό παιχνίδι πειραματίηονται, ϊςτε να επιλζξουν τα
κατάλλθλα παραγλωςςικά, εξωγλωςςικά και
πολυτροπικά ςτοιχεία, για να ςτθρίξουν τισ
πλθροφορίεσ που κάκε φορά κζλουν να μεταδϊςουν. (λ.χ. οδθγίεσ προςανατολιςμοφ, διαφιμιςθ) Σφγκριςθ αποτελεςματικότθτασ λόγου ομάδων που χρθςιμοποίθςαν ι όχι αυτά
τα ςτοιχεία.
-Βιντεοςκόπθςθ ομάδων μακθτϊν που παράγουν λόγο με ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό
ςτόχο (λ.χ. δθμιουργία διαφθμιςτικοφ ςποτ)
και ςχολιαςμόσ μζςα ςτθν τάξθ.
7α. Οι μακθτζσ παρακινοφνται να χρθςιμοποιοφν παραφράςεισ ι επαναδιατυπϊςεισ
όταν τίκεται πρόβλθμα ςτο λόγο τουσ.
7β. Ραιχνίδια ρόλων μζςω των οποίων οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ καλλιεργοφν τθν ενςυναίςκθςθ, ϊςτε να καταφζρνουν να αντιλθφ-
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κοφν πότε ζνασ ςυμμακθτισ ι μια ςυμμακιτριά τουσ ζχει ανάγκθ από βοικεια ςτο πλαίςιο τθσ επικοινωνίασ και προςαρμόηουν το
λόγο τουσ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ επικοινωνία.

Β΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
1. Σχεδιάηουν τα βαςικά ςθμεία του προφορικοφ
τουσ μθνφματοσ.
2. Επιλζγουν το είδοσ λόγου ι τον τφπο κειμζνου
που κα χρθςιμοποιιςουν ανάλογα με τθν περίςταςθ (περιγραφι, αφιγθςθ, επιχειρθματολογία, επεξιγθςθ), το χρθςιμοποιοφν ςωςτά και ορίηουν τισ παραμζτρουσ του πλαιςίου επικοινωνίασ.
3. Επιλζγουν το λεξιλόγιο και τισ γραμματικζσ
δομζσ που κα χρθςιμοποιιςουν.
4. Επιλζγουν τα παραγλωςςικά μζςα που κα υιοκετιςουν.
5. Χρθςιμοποιοφν ςταδιακά επικοινωνιακζσ
ςτρατθγικζσ (παράφραςθ, επαναδιατφπωςθ) ι
αντιςτακμιςτικζσ ςτρατθγικζσ (αναηιτθςθ βοικειασ).
6. Μακαίνουν να ακοφν προςεκτικά το ςυνομιλθτι τουσ πριν (ξανα)πάρουν το λόγο.
7. Διατυπϊνουν διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ όταν
δεν κατανοοφν κάτι, ϊςτε θ ςυνειςφορά τουσ
ςτθ ςυνομιλία να είναι ςυναφισ.
8. Τθροφν βαςικοφσ κανόνεσ ευγζνειασ απζναντι
ςτο ςυνομιλθτι.
9. Καταφζρνουν να δθλϊςουν τθν προκετικότθτά
τουσ.

Βαςικά κζματα:
Ο Άνκρωποσ και θ ταυτότθτά του, Θ
κοινωνικι ηωι, Θ φφςθ και το περιβάλλον
Κειμενικά είδθ:
-Ρροφορικζσ διθγιςεισ, περιγραφζσ
προςϊπων, αντικειμζνων, βιωματικζσ
αναδιθγιςεισ
-Διάλογοι για παροχι πλθροφορίασ,
ζκφραςθ γνϊμθσ, παροχι οδθγιϊν
-Αφθγιςεισ παραμυκιϊν και ιςτοριϊν
φανταςτικϊν ι πραγματικϊν
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1. Διοργανϊνονται ςτθν τάξθ λογομαχίεσ (debate) ςχετικά με κζματα που ενδιαφζρουν τα
παιδιά (π.χ. αν τουσ άρεςε μια καινοφρια ταινία που προβλικθκε ςτον κινθματογράφο) και
οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ. Κάκε ομάδα
κρατά ςθμειϊςεισ με τα επιχειριματά τθσ και
τθ ςειρά που κα τα παρουςιάςει.
2, 3. Οι μακθτζσ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ ςυμμετζχουν ςε ςχζδια δράςθσ και επιλζγουν τον
τφπο κειμζνου και το λεξιλόγιο που κα χρθςιμοποιιςουν για να παρουςιάςουν τθ δουλειά
τθσ ομάδασ τουσ ςτθν τάξθ.
4. Τα παιδιά μζςα από ομαδικό κεατρικό παιχνίδι πειραματίηονται, ϊςτε να επιλζξουν τα
κατάλλθλα παραγλωςςικά, εξωγλωςςικά και
πολυτροπικά ςτοιχεία, για να ςτθρίξουν τισ
πλθροφορίεσ που κάκε φορά κζλουν να μεταδϊςουν.
5. Οι μακθτζσ καλοφνται να κρατοφν θμερολόγιο μάκθςθσ όπου καταγράφουν ςτο ςπίτι
τεχνικζσ που τουσ βοθκοφν να ξεπερνοφν
προβλιματα που τίκενται κατά τθν επικοινωνία τουσ. Οργάνωςθ των παρατθροφμενων
δυςκολιϊν με τθν κακοδιγθςθ του δαςκάλου
και ταξινόμθςθ των ςτρατθγικϊν ανάλογα με

Διάφορα προφορικά
κείμενα του επιπζδου τθσ θλικίασ των
μακθτϊν και μακθτριϊν που κα ςυγκαταλζγονται
ςτουσ τφπουσ κειμζνου που περιγράφονται ςτθ βϋςτιλθ
«Βαςικά
κζματαΚειμενικά είδθ».
2. Γλϊςςα Βϋ Δθμοτικοφ «Ταξίδι ςτον
κόςμο τθσ Γλϊςςασ»
Ενότθτεσ 9 «Ρου
λεσ, είδα…», 12
«Ροπο! Κόςμοσ που
περνά!», 13 «Μεσ
ςτο μουςείο», 19
«Τα μάκατε τα νζα;»
8. Γλϊςςα Βϋ Δθμοτικοφ «Ταξίδι ςτον
κόςμο τθσ Γλϊςςασ»
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10. Αναπροςαρμόηουν το λόγο τουσ ανάλογα με
τθ ςυνειςφορά του ςυνομιλθτι τουσ ςτο διάλογο
ι τθν αντίδραςθ των ακροατϊν τουσ.
11. Αξιολογοφν το προφορικό τουσ μινυμα με
βάςθ το κατά πόςο ζγινε αποδεκτό με επιτυχία
από το ςυνομιλθτι-αποδζκτθ.

το αποτζλεςμά τουσ ςτισ διάφορεσ καταςτάςεισ. Σε τακτά χρονικά διαςτιματα οι μακθτζσ
φζρνουν τα θμερολόγια και ςυηθτοφν για τισ
ςτρατθγικζσ τουσ.
6, 7, 8. Μζςα από ςυμμετοχι ςε ςυηθτιςεισ οι
μακθτζσ μακαίνουν να ακοφν προςεκτικά το
ςυνομιλθτι και, όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι,
να ρωτοφν με ευγενικό τρόπο.
9α. Aφθγοφνται ι περιγράφουν κάτι (π.χ. ζνα
ςυμβάν ςτθν αυλι του ςχολείου, μία ταινία
που είδαν κτλ.) από διαφορετικζσ ςκοπιζσ.
9β. Διθγοφνται ζνα παραμφκι π.χ. «Τα τρία
γουρουνάκια» από μια άλλθ οπτικι (π.χ. τθν
οπτικι του Κακοφ Λφκου).
10, 11. Αναςτοχαςμόσ ςτθν τάξθ ςχετικά με
τθν παραγωγι λόγου των μακθτϊν ςτο ςχολικό πλαίςιο.

Ενότθτα 2 «Με το
ςεισ και με το ςασ»

Γ. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

1. Οι μακθτζσ μζςα από τθν επεξεργαςία γραπτϊν κειμζνων που αναηιτθςαν ςτο διαδίκτυο
ι ςε άλλεσ πθγζσ ζρχονται ςε επαφι με διάφορα είδθ του γραπτοφ λόγου και κατανοοφν
τισ λειτουργίεσ που αυτόσ επιτελεί.
2α. Οι μακθτζσ καλοφνται να αντιμετωπίςουν
μζςα ςτθν τάξθ προβλθματικζσ καταςτάςεισ,

Ενότθτα Α2: Θ παρζα, πρϊτθ επαφι με ποικίλα είδθ
λόγου, όπωσ πεηόσ, ζμμετροσ, αίνιγμα
Ενότθτα Α3: Αφίςα, ςυνταγι, λάχνιςμα
Ενότθτα Α4: Ραραμφκι,

Α΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
1. Διευρφνουν τισ αρχικζσ τουσ γνϊςεισ ςχετικά
με τισ λειτουργίεσ του γραπτοφ λόγου.
2. Συνειδθτοποιοφν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ χρειάηεται να κατακτιςει κανείσ το μθχανιςμό ανάγνωςθσ (λειτουργικόσ γραμματιςμόσ,
αναδυόμενοσ γραμματιςμόσ).

Βαςικά κζματα:
Θ κοινωνικι ηωι, Ο άνκρωποσ και θ
υγεία του, Θ ςφγχρονθ τεχνολογία και
ο άνκρωποσ, Το ταξίδι
Κειμενικά είδθ:
Ζντυπα όπωσ λογαριαςμοί, αποδείξεισ
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3. Αναγνωρίηουν τουσ διαφορετικοφσ ςκοποφσ
τθσ ανάγνωςθσ (απόκτθςθ πλθροφορίασ, ενθμζρωςθ, απόλαυςθ).
4.
Διαβάηουν
κάποιεσ
λζξεισ
ολικάαυτοματοποιθμζνα, χρθςιμοποιϊντασ τθν προθγοφμενθ γνϊςθ τουσ ι μαντεφοντασ ι επιβεβαιϊνοντασ λζξεισ, χρθςιμοποιϊντασ γραφοφωνθμικζσ αντιςτοιχίεσ, ςθμαςιολογικζσ ι ςυντακτικζσ αλλθλουχίεσ.
5. Χρθςιμοποιοφν ςτρατθγικζσ για να βγάλουν
νόθμα από τα γλωςςικά, οπτικά και δομικά ςτοιχεία των κειμζνων.
6. Συνειδθτοποιοφν τον τρόπο που οργανϊνονται
οι πλθροφορίεσ των πολυτροπικϊν κειμζνων.
7. Αναςφρουν ςτρατθγικζσ για να κατανοιςουν
το νόθμα (διαβάηοντασ και ξαναδιαβάηοντασ) ι
ςυλλαβίηοντασ.
8. Κατανοοφν υποςτθρικτικά κείμενα ανακαλϊντασ ι εντοπίηοντασ πλθροφορίεσ που βρίςκονται ςτο κείμενο, αναδιθγοφμενοι/εσ γεγονότα,
με ςτόχο να ςυνοψίςουν τισ πλθροφορίεσ και να
καταλιξουν ςε απλά ςυμπεράςματα από οπτικά,
ζντυπα ι θλεκτρονικά κείμενα.
9. Διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με τισ
μορφολογικζσ καταλιξεισ των λζξεων (κλίςθ ουςιαςτικϊν και ρθμάτων) και ςυνειδθτοποιοφν το
λειτουργικό τουσ ρόλο (π.χ. πλθκυντικόσ ευγενείασ, χριςθ παρελκοντικϊν χρόνων ςε αφθγιςεισ, χριςθ προςτακτικισ ςε κατευκυντικά κείμενα κτλ.).
10. Αναλφουν διαιςκθτικά τισ λζξεισ ςε μορφιματα και τα κείμενα ςε ςυντακτικζσ φράςεισ,
με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ

αγορϊν, ειςιτιρια
-Ρροςκλιςεισ, αφίςεσ, ανακοινϊςεισ,
επιςτολζσ, ευχετιριεσ κάρτεσ, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, μαγειρικζσ ςυνταγζσ, οδθγίεσ παιχνιδιϊν, κατάλογοι, ετικζτεσ προϊόντων, λεηάντεσ
-Ραραμφκια, εικονογραφθμζνα βιβλία, εξϊφυλλα βιβλίων, τουριςτικοί
οδθγοί
-Ρολυτροπικά κείμενα (π.χ. διαφθμίςεισ, κόμιξ)
-Χάρτεσ, απλοί πίνακεσ και ςχεδιαγράμματα, φόρμεσ αιτιςεων
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θ διαχείριςθ των οποίων απαιτεί δεξιότθτεσ
ανάγνωςθσ.
2β, 3. Επεξεργαςία ςτθν τάξθ ποικίλων εντφπων και ςφγκριςι τουσ (π.χ. πρόςκλθςθσ, καταλόγου, ςθμειωμάτων, αφιςϊν, εφθμερίδων,
περιοδικϊν κτλ.).
4. Τα παιδιά επεξεργάηονται ερεκίςματα γραπτοφ λόγου που βρίςκονται ςτισ τάξεισ (λειτουργικοί πίνακεσ αναφοράσ, ανακοινϊςεισ,
πινακίδεσ, ζντυπα, βιβλία) ι ςτο ευρφτερο περιβάλλον τουσ (ταμπζλεσ με τισ οδοφσ, διαφθμίςεισ, αφίςεσ, πινακίδεσ ςτο ςοφπερ μάρκετ,
προςκλιςεισ, εφθμερίδεσ).
5, 6, 7. Με αφορμι τισ ςελίδεσ του βιβλίου ι
άλλο ζντυπο υλικό που προςκόμιςαν οι μακθτζσ, ο δάςκαλοσ τουσ ηθτά να προςπακιςουν
να καταλάβουν τι μπορεί να λζει το κείμενο
και να του εξθγιςουν πϊσ το κατάλαβαν. Οι
μακθτζσ αναςφρουν εμπειρίεσ από προθγοφμενεσ επαφζσ με γραπτά κείμενα, ςυηθτοφν
και ανακοινϊνουν τα πορίςματά τουσ εξθγϊντασ τον τρόπο που ζφταςαν ςε αυτά.
6α. Μεταςχθματιςμοί των μορφϊν οπτικισ
αναπαράςταςθσ ενόσ κειμζνου (μορφι γραμμάτων, γραμματοςειρά, οπτικι διάταξθ ςτοιχείων) και ςυηιτθςθ των αλλαγϊν που επιφζρουν οι μεταςχθματιςμοί αυτοί ςτο κοινωνικό
νόθμα και τθν αποδεκτότθτα του κειμζνου.
6β. Μεταςχθματιςμοί μονοτροπικϊν κειμζνων
ςε πολυτροπικά και αντίςτροφα, και ςυηιτθςθ
των αλλαγϊν που επιφζρουν οι μεταςχθματιςμοί αυτοί.
8. Ραιχνίδια - δραςτθριότθτεσ προςδιοριςμοφ

κάρτα, οδθγίεσ καταςκευισ
Ενότθτα Β5: Ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων, εντυπϊςεων
Ενότθτα Β6: Αγγελία, ταυτότθτα
Β7, 8: Επιςτολι, χάρτθσ,
ςυνταγι, θμερολόγιο, περιγραφικόσ οριςμόσ, οδθγίεσ, αφθγθματικόσ λόγοσ,
πλθροφοριακό
κείμενο,
εγκυκλοπαίδειεσ, λεξικά
Ενότθτεσ Β9-10: ανακοίνωςθ, πρόςκλθςθ, πλθροφοριακό-αφθγθματικό κείμενο, πίνακεσ, διαγράμματα,
γραφιματα
Αυκεντικά ζντυπα, ψθφιακά και πολυτροπικά κείμενα του επιπζδου των μακθτϊν και μακθτριϊν τθσ
τάξθσ που κα ςυγκαταλζγονται ςτουσ τφπουσ κειμζνου που περιγράφονται
ςτθ βϋ ςτιλθ «Βαςικά κζματα-Κειμενικά είδθ».
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πρωτοεπίπεδθσ κατανόθςθσ.
11. Διευρφνουν το λεξιλόγιό τουσ.
12. Διερευνοφν τον τρόπο που τα κείμενα χρθςιμοποιοφν μεταφορικό λόγο, για να ςχθματίςουν
εικόνεσ ι ομοιοκαταλθξία.
13. Καλλιεργοφν διαφορετικζσ αναγνωςτικζσ
ςτρατθγικζσ του γραπτοφ κειμζνου (ςυνολικι κατανόθςθ, επικζντρωςθ ςε ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία).

πλθροφοριϊν που ςτο ζνα κείμενο παρουςιάηονται ωσ βαςικζσ, ενϊ ςε άλλο ι άλλα ωσ απόρροια τθσ γνϊςθσ που εκλαμβάνεται ωσ
γνωςτι ςτουσ αποδζκτεσ και ςτισ αποδζκτριεσ.
9, 10, 11. Ραιχνίδια διερεφνθςθσ, με ςτόχο τθ
διάκριςθ ποιότθτασ πλθροφοριϊν, τθ διάκριςθ, δθλαδι, πλθροφοριϊν ςε ψευδείσ («φανταςτικζσ») και αλθκείσ («πραγματικζσ»).
9, 10, 11. Ραιχνίδια με μορφιματα: ςπάςιμο
λζξθσ ςε μορφιματα, τοποκζτθςθ μορφθμάτων ςε ακατάλλθλεσ κζςεισ, ρίμεσ με μορφιματα.
-Ραιχνίδια ςτον προφορικό λόγο με τεμαχιςμό
φράςεων ι κειμζνων ςε μικρότερα νοθματικά
ςφνολα.
9, 10, 11. Οι μακθτζσ καλοφνται να βρουν τθ
ςθμαςία ι τισ ςθμαςίεσ νζων λζξεων χρθςιμοποιϊντασ το γλωςςικό/εξωγλωςςικό ςυγκείμενο ι καταφεφγοντασ ςτο ςχολικό λεξικό. Καταγράφουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ
ςτο προςωπικό τουσ λεξικό.
9, 10, 11. Οργανϊνονται δραςτθριότθτεσ που
περιλαμβάνουν αναηιτθςθ ςτθ βιβλιοκικθ, τα
λεξικά και κείμενα που φζρνει ο δάςκαλοσ
ςτθν τάξθ για τθ δθμιουργία οικογενειϊν λζξεων και γλωςςικϊν χαρτϊν.
13. Οι μακθτζσ αςκοφνται με βιωματικό τρόπο
ςτθ χριςθ ςτρατθγικϊν κατανόθςθσ κειμζνου
και ςτθ ςυνζχεια αξιολογοφν τθν επιτυχία τθσ
κάκε ςτρατθγικισ ανάλογα με τον τφπο του
κειμζνου.
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Β΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
1. Διευρφνουν τισ αρχικζσ τουσ γνϊςεισ ςχετικά
με τισ λειτουργίεσ του γραπτοφ λόγου.
2. Αρχίηουν να αναγνωρίηουν τουσ διαφορετικοφσ ςκοποφσ τθσ ανάγνωςθσ (αναηιτθςθ πλθροφορίασ, επίλυςθ προβλιματοσ, απόλαυςθ και
ψυχαγωγία).
3. Αναγνωρίηουν τα ςτοιχεία που απαρτίηουν το
πλαίςιο του κειμζνου.
4. Αναγνωρίηουν ζνα μονοτροπικό από ζνα πολυτροπικό κείμενο.
5. Καλλιεργοφν διαφορετικζσ αναγνωςτικζσ
ςτρατθγικζσ του γραπτοφ κειμζνου (ςυνολικι κατανόθςθ, επικζντρωςθ ςε ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία, προςωπικι ερμθνεία με βάςθ ςθμεία του
κειμζνου).
6. Καλλιεργοφν διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ του γραπτοφ κειμζνου (υποκζςεισ με βάςθ τα ςυμφραηόμενα, το ευρφτερο πλαίςιο, αξιοποίθςθ εικόνασ, τίτλου, λζξεων κλειδιϊν).
7. Καλλιεργοφν διαφορετικζσ αναγνωςτικζσ
ςτρατθγικζσ ανάλογα με το αν το κείμενο είναι
ςυνεχζσ, μθ ςυνεχζσ (χάρτθσ, γράφθμα, ςχεδιάγραμμα κτλ.) ι υπερκείμενο.
8. Διευρφνουν και ςτακεροποιοφν τισ γνϊςεισ
τουσ ςχετικά με τισ μορφολογικζσ καταλιξεισ των
λζξεων (κλίςθ ουςιαςτικϊν και ρθμάτων) και ςυνειδθτοποιοφν το λειτουργικό τουσ ρόλο (π.χ.
πλθκυντικόσ ευγενείασ, χριςθ παρελκοντικϊν
χρόνων ςε αφθγιςεισ, χριςθ προςτακτικισ ςε

Βαςικά κζματα:
Θ κοινωνικι ηωι, Ο άνκρωποσ και θ
υγεία του, Θ ςφγχρονθ τεχνολογία και
ο άνκρωποσ, Το ταξίδι
Κειμενικά είδθ:
Ζντυπα όπωσ λογαριαςμοί, αποδείξεισ
αγορϊν, ειςιτιρια
-Ρροςκλιςεισ, αφίςεσ, ανακοινϊςεισ,
επιςτολζσ, ευχετιριεσ κάρτεσ, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, μαγειρικζσ ςυνταγζσ, οδθγίεσ παιχνιδιϊν, κατάλογοι, ετικζτεσ προϊόντων, λεηάντεσ
-Ραραμφκια, εικονογραφθμζνα βιβλία, εξϊφυλλα βιβλίων, τουριςτικοί
οδθγοί
-Ρολυτροπικά κείμενα (π.χ. διαφθμίςεισ, κόμιξ)
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1. Οι μακθτζσ επεξεργάηονται ςτθν τάξθ πλθκϊρα γραπτϊν κειμζνων και τα ταξινομοφν με
βάςθ τθ λειτουργικότθτά τουσ.
2α. Οι μακθτζσ βρίςκονται αντιμζτωποι με
προβλθματικζσ καταςτάςεισ και καταφεφγουν
ςε γραπτά κείμενα για να τισ επιλφςουν.
2β. Συμμετοχι ςε αναγνωςτικζσ εμψυχϊςεισ.
4. Αντιπαραβολι μονοτροπικϊν και πολυτροπικϊν κειμζνων ςτθν τάξθ π.χ. μετατροπι αφθγιματοσ ςε κόμικ (θλεκτρονικά ι μθ) και
αντίςτροφα.
5. Οι μακθτζσ προςεγγίηουν τα κείμενα με τθ
βοικεια διαφορετικοφ τφπου ερωτιςεων, οι
οποίεσ άλλοτε πριμοδοτοφν τθ ςυνολικι κατανόθςθ, άλλοτε εςτιάηουν ςε ςυγκεκριμζνθ
πλθροφορία, άλλοτε εκμαιεφουν μια προςωπικι ερμθνεία του κειμζνου.
6. Τα παιδιά αςκοφνται ςτθ διατφπωςθ και
ζλεγχο υποκζςεων ςχετικά με τα κείμενα που
επεξεργάηονται.
7. Οι μακθτζσ επεξεργάηονται ςτθν τάξθ και
μακαίνουν να «διαβάηουν» ςυνεχι και μθ ςυνεχι κείμενα π.χ. παρουςιάηουν τα δεδομζνα
ενόσ πίνακα ςε κείμενο, ι διαβάηουν ζνα χάρτθ και αντλοφν πλθροφορίεσ από αυτόν.
8α. Ραιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ που εξαςκοφν τουσ μακθτζσ ςτθν κλίςθ ουςιαςτικϊν
και ρθμάτων.
8β. Οι μακθτζσ ςυηθτοφν ςτθν τάξθ τθ λει-

Γλϊςςα Β’ Δθμοτικοφ «Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ Γλϊςςασ» Ενότθτα 4 «Ετοιμαςίεσ για το ταξίδι», Ενότθτα 5
«Ράμε για ψϊνια», Ενότθτα 6 «Είμαςτε ζτοιμοι;»
4. Γλϊςςα Β’ Δθμοτικοφ
«Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ
Γλϊςςασ» Ενότθτα 18 «Ζνα
βιβλίο που ςε ταξιδεφει»
6. Γλϊςςα Β’ Δθμοτικοφ
«Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ
Γλϊςςασ» Ενότθτα 14 «Με
προςκαλοφν και προςκαλϊ»
7. Γλϊςςα Β’ Δθμοτικοφ
«Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ
Γλϊςςασ» Ενότθτα 18 «Ζνα
βιβλίο που ςε ταξιδεφει»
8. Γλϊςςα Β’ Δθμοτικοφ
«Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ
Γλϊςςασ» Ενότθτα 17 «Εφθμερίδεσ! Εφθμερίδεσ!»,
18 «Ζνα βιβλίο που ςε ταξιδεφει», 19 « Τα μάκατε
τα νζα;», 20 «Ροιοσ είναι;
Τι κάνει;», 22 «Ρϊσ γίνεται,
πϊσ παίηεται;»
9. Γλϊςςα Β’ Δθμοτικοφ
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κατευκυντικά κείμενα κτλ.).
9. Διευρφνουν το λεξιλόγιό τουσ (αρχικι διάκριςθ μεταξφ λόγιου και μθ λόγιου λεξιλογίου, γενικοφ και ειδικοφ λεξιλογίου, επίςθμου και ανεπίςθμου, διαλεκτικοφ και λεξιλογίου τθσ Κοινισ
Νεοελλθνικισ).
10. Αναγνωρίηουν τθ λειτουργία βαςικϊν μορφϊν κειμενικισ οργάνωςθσ.
11. Αναγνωρίηουν τθ λειτουργία βαςικϊν ςθμείων ςτίξθσ κακϊσ και τυπογραφικϊν ςυμβάςεων
(π.χ. τφπο και μζγεκοσ γραμματοςειράσ, πλάγια
ι ζντονα γράμματα, κτλ).
12. Αναγνωρίηουν τθν προκετικότθτα του ςυγγραφζα.
13. Αρχίηουν να αναγνωρίηουν ςτοιχεία που υπονοοφνται και μποροφν ςιγά ςιγά να κατανοοφν
το χιοφμορ.
14. Αρχίηουν να αξιολογοφν τα υπό ανάγνωςθ
κείμενα και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ.

τουργία διαφορετικϊν γραμματικϊν δομϊν
και διατυπϊνουν υποκζςεισ για τθ χριςθ
τουσ.
9α. Καταςκευι λεξικοφ τθσ τάξθσ και προςωπικοφ λεξικοφ των μακθτϊν, όπου ςθμειϊνονται λζξεισ και ςχζςεισ μεταξφ των λζξεων
(ςυνϊνυμα, αντϊνυμα).
9β. Ραιχνίδια με οικογζνειεσ λζξεων και χριςθ
θλεκτρονικϊν εννοιολογικϊν χαρτϊν.
10. Μεταςχθματιςμόσ κειμζνων με αλλαγι ι
κατάργθςθ δεικτϊν κειμενικισ οργάνωςθσ.
11. Μεταςχθματιςμόσ κειμζνων με απαλοιφι
των ςθμείων ςτίξθσ.
12, 13, 14. Με τθ βοικεια ερωτιςεων διερευνοφν τθν προκετικότθτα των κειμζνων, επεξεργάηονται χιουμοριςτικά κείμενα και αξιολογοφν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ.

«Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ
Γλϊςςασ» Ενότθτα 18 «Ζνα
βιβλίο που ςε ταξιδεφει»
11. Γλϊςςα Β’ Δθμοτικοφ
«Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ
Γλϊςςασ» Ενότθτα 7 «Ρϊσ
λζμε ΟΧΙ;»
13. Γλϊςςα Β’ Δθμοτικοφ
«Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ
Γλϊςςασ» Ενότθτα 23 «Για
να γελάςουμε
Αυκεντικά ζντυπα, ψθφιακά και πολυτροπικά κείμενα του επιπζδου των μακθτϊν και μακθτριϊν τθσ
τάξθσ που κα ςυγκαταλζγονται ςτουσ τφπουσ κειμζνου που περιγράφονται
ςτθ βϋςτιλθ «Βαςικά κζματα-Κειμενικά είδθ».

Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
1. Σχεδιάηουν και οργανϊνουν το δικό τουσ γραπτό χρθςιμοποιϊντασ πρότυπα, ηωγραφιζσ, παρατθριςεισ ι ςχόλια και απλζσ περιγραφζσ.

Βαςικά κζματα:
Θ κοινωνικι ηωι, Ο άνκρωποσ και θ
υγεία του, Θ ςφγχρονθ τεχνολογία και
ο άνκρωποσ, Το ταξίδι

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

1α. Μζςα από τεχνικζσ όπωσ θ ιδεοκφελλα ι θ
εκπόνθςθ ςχεδιαγράμματοσ, τα παιδιά επιλζγουν τα ςτοιχεία που κα ςυμπεριλάβουν ςτο
μινυμά τουσ.

Κείμενα των κειμενικϊν ειδϊν που περιγράφονται
ςτθ βϋ ςτιλθ

Α΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
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2. Χρθςιμοποιοφν το κατάλλθλο για τθν περίςταςθ λεξιλόγιο.
3. Χρθςιμοποιοφν τισ κατάλλθλεσ για τθν περίςταςθ γραμματικζσ δομζσ και μθχανιςμοφσ κειμενικισ ςυνοχισ.
4. Επιλζγουν τα γλωςςικά ι οπτικά ςτοιχεία που
κα χρθςιμοποιιςουν ςε ζνα πολυτροπικό κείμενο.
5. Εφαρμόηουν τουσ απαραίτθτουσ γραμματικοφσ κανόνεσ (κλίςθ, ςφνταξθ, ορκογραφία) και
χρθςιμοποιοφν χρθςτικά βοθκιματα (λεξικά,
γραμματικζσ, πίνακεσ κλίςεων, ςυντακτικά), για
να επαλθκεφςουν τισ επιλογζσ τουσ.
6. Χρθςιμοποιοφν απλά λογιςμικά για τθν παραγωγι πολυτροπικϊν κειμζνων, για να αναπαραςτιςουν τισ ιδζεσ τουσ.
7. Χρθςιμοποιοφν τα βαςικά ςθμεία ςτίξθσ.

Κειμενικά είδθ:
-Ρροςκλιςεισ, αφίςεσ, ανακοινϊςεισ,
επιςτολζσ, ευχετιριεσ κάρτεσ, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, μαγειρικζσ ςυνταγζσ, οδθγίεσ παιχνιδιϊν, κατάλογοι, ετικζτεσ προϊόντων, λεηάντεσ, ςθμειϊματα, μθνφματα.
-Ραραμφκια, εικονογραφθμζνα βιβλία, τουριςτικοί οδθγοί, ρεπορτάη
-Ρεριγραφι προςϊπων, αντικειμζνων, χϊρου
-Ρολυτροπικά κείμενα (π.χ. διαφθμίςεισ, κόμιξ)

1β, 2α, 3α. Ρειραματιςμοί με κακοδθγθμζνθ
γραφι (δόμθςθ λζξεων-κειμζνων με βάςθ εικόνεσ, προεπιλογι κεματικοφ λεξιλογίου, ςχολιαςμόσ φφουσ κ.ο.κ.).
1γ, 2β, 3β. Ο μακθτισ ηωγραφίηει ςε θλεκτρονικό περιβάλλον και ςυνδζει εκφράςεισ με
κομμάτια τθσ ηωγραφιάσ ι προςκζτει διαλόγουσ μζςα ςε ςφννεφα cartoon με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ.
4. Ραραγωγι πολυτροπικϊν κειμζνων (ιςτορίεσ με λζξεισ και εικόνεσ, αφθγιςεισ με τθ
μορφι διαλόγων ςε κόμικσ, κατάλογοι, απλζσ
προςκλιςεισ, ςυνταγζσ, θλεκτρονικό βιβλίο
για το κάκε γράμμα, π.χ. παρουςίαςθ Power
point).
5, 7. Αυτοδιόρκωςθ των παραγόμενων κειμζνων από τουσ μακθτζσ με τθ βοικεια λεξικϊν,
γραμματικϊν και πινάκων.
6. Συμμετοχι ςε ςχζδια εκπαιδευτικισ δράςθσ
και χριςθ απλϊν λογιςμικϊν για παραγωγι
πολυτροπικϊν κειμζνων που κα προκφψουν.

Β΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
1. Αποφαςίηουν ποια είναι τα ουςιϊδθ ςτοιχεία
που κα χρθςιμοποιιςουν ςτο κείμενό τουσ.
2. Επιλζγουν το κειμενικό είδοσ που κα χρθςιμοποιιςουν.
3. Χρθςιμοποιοφν το κατάλλθλο για τθν περίςταςθ λεξιλόγιο.
4. Χρθςιμοποιοφν τισ κατάλλθλεσ για τθν περίςταςθ γραμματικζσ δομζσ και μθχανιςμοφσ κει-

Βαςικά κζματα:
Θ κοινωνικι ηωι, Ο άνκρωποσ και θ
υγεία του, Θ ςφγχρονθ τεχνολογία και
ο άνκρωποσ, Το ταξίδι
Κειμενικά είδθ:
-Ρροςκλιςεισ, αφίςεσ, ανακοινϊςεισ,
επιςτολζσ, ευχετιριεσ κάρτεσ, θλε-

18

1α. Αςκιςεισ οργάνωςθσ κειμζνου ςτθν τάξθ
και παραγωγι κειμζνου με υποβοικθςθ.
Χριςθ τθσ λειτουργίασ των ςχολίων ςτον κειμενογράφο.
1β. Ανάλυςθ βαςικϊν χαρακτθριςτι-κϊν των
υπό παραγωγι κειμζνων (ζκταςθ, τφποσ πλθροφορίασ, μορφι), με ςκοπό να αξιοποιθκοφν
ωσ πόροι για τθ ςυγγραφι.

1.Γλϊςςα Βϋ Δθμοτικοφ
«Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ
Γλϊςςασ», Ενότθτα 13
«Μεσ ςτο μουςείο»
2. Γλϊςςα Βϋ Δθμοτικοφ
«Ταξίδι ςτον κόςμο τθσ
Γλϊςςασ» Ενότθτεσ 9 «Ρου
λεσ, είδα…», 12 «Ροπο!
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μενικισ ςυνοχισ.
5. Επιλζγουν τα γλωςςικά ι οπτικά ςτοιχεία που
κα χρθςιμοποιιςουν ςε ζνα πολυτροπικό κείμενο.
6. Εφαρμόηουν τουσ απαραίτθτουσ γραμματικοφσ κανόνεσ (κλίςθ, ςφνταξθ, ορκογραφία) και
χρθςιμοποιοφν χρθςτικά βοθκιματα (λεξικά,
γραμματικζσ, πίνακεσ κλίςεων, ςυντακτικά), για
να επαλθκεφςουν τισ επιλογζσ τουσ.
7. Χρθςιμοποιοφν τα βαςικά ςθμεία ςτίξθσ αυξάνοντασ τθ λειτουργικότθτα των κειμζνων τουσ.
8. Χειρίηονται κειμενογράφο και επιλζγουν κατάλλθλεσ οπτικζσ και τυπογραφικζσ ςυμβάςεισ
(π.χ τφπο και μζγεκοσ γραμματοςειράσ, πλάγια ι
ζντονα γράμματα, κτλ.).
9. Επιχειροφν ςταδιακά να προβάλουν τθ δικι
τουσ οπτικι γωνία ςε ςχζςθ με ζνα κζμα.
10. Αυτοαξιολογοφν το κείμενό τουσ με βάςθ
προκακοριςμζνα κριτιρια (χριςθ κατάλλθλου
κειμενικοφ είδουσ, τιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν
του κειμενικοφ είδουσ, δείκτεσ ςυνοχισ του κειμζνου, γραμματικι του κειμζνου, προβολι τθσ
οπτικισ τουσ) και προβαίνουν ςε διορκϊςεισ όπου το κρίνουν αναγκαίο.

κτρονικό ταχυδρομείο, μαγειρικζσ ςυνταγζσ, οδθγίεσ παιχνιδιϊν, κατάλογοι, ετικζτεσ προϊόντων, λεηάντεσ, ςθμειϊματα, μθνφματα, αγγελίεσ
-Ραραμφκια, εικονογραφθμζνα βιβλία, τουριςτικοί οδθγοί, ρεπορτάη
-Ρεριγραφι προςϊπων, αντικειμζνων, χϊρου
-Ρολυτροπικά κείμενα (π.χ. διαφθμίςεισ, κόμιξ)
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2. Μζςα από οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ οι
μακθτζσ καλοφνται να επιλζξουν το κειμενικό
είδοσ που είναι προςφορότερο για τθν κάκε
κοινωνικι περίςταςθ (π.χ. πρόςκλθςθ ςε εκδιλωςθ που οργανϊνουν, ανακοίνωςθ, αφίςα, λεηάντα κ.ά.).
3α. Αςκιςεισ χριςθσ λεξικοφ κατά τθ διαδικαςία παραγωγισ κειμζνων.
3β, 4α. Εργαςία ςε ομάδεσ. Ραιχνίδια-δοκιμζσ
παραγωγισ γραπτοφ λόγου ςε χαρτί του μζτρου. Συηιτθςθ για τθν καταλλθλότθτα ι τθν
επάρκεια των προτεινόμενων κειμζνων (επιλογι γλωςςικϊν ςτοιχείων και φφουσ, οπτικϊν ςτοιχείων, θχθτικισ επζνδυςθσ κ.ά.).
4β. Αςκιςεισ χριςθσ μθχανιςμϊν κειμενικισ
ςυνοχισ με υποβοικθςθ.
5α. Οργάνωςθ δράςεων όπου οι μακθτζσ καλοφνται να αποφαςίςουν (π.χ. ςτθν καταςκευι αφίςασ, ςφνταξθ πρόςκλθςθσ ι άρκρου
ςε εφθμερίδα ςχολείου) για το πϊσ κα κατανείμουν γλωςςικό υλικό, εικόνεσ, χάρτεσ ι διαγράμματα.
5β. Αντιπαραβολι ςθμειωτικϊν μζςων, όπωσ
είναι, για παράδειγμα, ο τφποσ και το μζγεκοσ
τθσ γραμματοςειράσ ςε πολυτροπικά κείμενα.
6, 7, 10. Αυτοαξιολόγθςθ ςτθν τάξθ των παραγόμενων κειμζνων με τθ βοικεια χρθςτικϊν
βοθκθμάτων.
8. Χριςθ ςτθν τάξθ λογιςμικϊν για τθν παραγωγι πολυτροπικϊν κειμζνων που προκφπτουν από ομαδικζσ εργαςίεσ.
9. Εργαςία ςε ομάδεσ. Κάκε ομάδα καλείται
να δϊςει λφςθ ςε ζνα πρόβλθμα ι να τοποκε-

Κόςμοσ που περνά!», 13
«Μεσ ςτο μουςείο», 19
«Τα μάκατε τα νζα;»
Κείμενα των κειμενικϊν ειδϊν που περιγράφονται
ςτθ βϋ ςτιλθ
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τθκεί ςε ζνα κζμα που μελετικθκε ι προζκυψε ςτθ ςχολικι ηωι ι τθν επικαιρότθτα, υιοκετϊντασ το ρόλο ενόσ εμπλεκόμενου ατόμου
ι φορζα.
10. Αςκιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ των παραγόμενων κειμζνων με χριςθ βοθκθμάτων.

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
1.3 Γ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Α. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Διακρίνουν με ευχζρεια τουσ φκόγγουσ μζςα ςτθ λζξθ και τισ λζξεισ μζςα ςτθν πρόταςθ.
 Ραρατθροφν τα παραγλωςςικά φαινόμενα
(επιτονιςμόσ, φψοσ τθσ φωνισ, εκφράςεισ του
προςϊπου, κινιςεισ του ςϊματοσ) και αντιλαμβάνονται τθν επικοινωνιακι λειτουργία
τουσ ςε ςυνάρτθςθ με τα λόγια που ςυνοδεφουν.
 Αναγνωρίηουν και περιγράφουν διακζςεισ,
ςυναιςκιματα και επικοινωνιακζσ προκζςεισ
των ομιλθτϊν με κριτιρια όπωσ θ επιλογι λζξεων, θ ςφνταξθ κτλ.
 Αντιλαμβάνονται τισ λειτουργικζσ διαφορζσ

Βαςικά κζματα – Κειμενικά είδθ
Βαςικά κζματα:
 Σχολικι ηωι
 Κοινωνικζσ ςχζςεισ
 Θ ηωι ςτο ςπίτι και ςτθ γειτονιά
 Γθ και Θάλαςςα
 Ρεριβάλλον
 Ανακφκλωςθ
 Ιςτορίεσ του χειμϊνα
 Ο καιρόσ
 Κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ
 Ανκρϊπινα ζργα και καταςκευζσ
 Άνκρωποι και μθχανζσ
 Λαϊκά παραμφκια-μφκοι
 Αγροτικζσ εργαςίασ
 Ραραδοςιακζσ εργαςίεσ
 Υγιεινι διατροφι
 Ραιδιά του κόςμου
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Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 παιχνίδια ρόλων
 παρακολοφκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων
 προετοιμαςία κεατρικϊν παραςτάςεων
 ανακοινϊςεισ ςε ακροατιριο
 απαγγελίεσ και κεατρικά δρϊμενα ςε ςχολικζσ γιορτζσ
 ακρόαςθ ανάγνωςθσ παραμυκιϊν
 ακρόαςθ και ανάλυςθ ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν και μθνυμάτων
 διεξαγωγι παιχνιδιϊν μετά από ακρόαςθ
και προφορικι επεξεργαςία των κανόνων τουσ
 διάλογοσ μεταξφ των μελϊν τθσ τάξθσ ωσ
μιασ κοινότθτασ αναγνωςτϊν και αναγνωςτριϊν για τθν ανάδειξθ του νοιματοσ ενόσ
κειμζνο
 ςφγκριςθ διαφορετικϊν κειμζνων και κειμενικϊν ειδϊν για το ίδιο κζμα

 Οι ενότθτεσ του γλωςςικοφ εγχειριδίου τθσ Γϋ
Δθμοτικοφ, κακϊσ και
του λογιςμικοφ Γϋ και Δϋ
Δθμοτικοφ, προςφζρονται για δραςτθριότθτεσ
κατανόθςθσ προφορικϊν
κειμζνων, εφόςον περιλαμβάνουν αςκιςεισ παραγωγισ προφορικοφ λόγου και αξιοποιοφν υλικό
από προφορικά κείμενα.
Ενδεικτικά:
Β.Μ.: τ.α. ς. 29 άςκθςθ 2
Β.Μ.: τ.α. ς. 37 άςκθςθ 2
Β.Μ.: τ.β. ς. 16 άςκθςθ 2
Β.Μ.: τ.β. ς. 40 άςκθςθ 2

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

μεταξφ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου.
 Εφαρμόηουν προφορικζσ οδθγίεσ.
 Αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςε διαφορετικά είδθ και επίπεδα φφουσ
προφορικοφ λόγου.
 Συνειδθτοποιοφν τουσ ςκοποφσ τθσ ακρόαςθσ κειμζνων (π.χ. ακρόαςθ για πρόςκτθςθ
πλθροφοριϊν, επιςιμανςθ πλθροφοριϊν, επίλυςθ προβλιματοσ, απόλαυςθ κ.ο.κ.).
 Εντοπίηουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςτο
περιεχόμενο του κειμζνου.
 Συμμετζχουν ςε διάλογο εκπαιδευτικϊν και
μακθτϊν και μακθτριϊν ςτα πλαίςια του κριτικοφ γραμματιςμοφ.

Κειμενικά είδθ:
 Λογοτεχνικά κείμενα
 Κείμενα-ςχόλια ςε φωτογραφίεσ
(λεηάντεσ)
 Μαρτυρίεσ-βιωματικι αφιγθςθ
 Ενθμερωτικά κείμενα από ιςτοςελίδεσ
 Κόμικσ
 Χάρτεσ
 Θμερολογιακά κείμενα
 Εννοιολογικοί χάρτεσ
 Μικρζσ αγγελίεσ
 Μφκοι
 Ρλθροφοριακά κείμενα
 Ειδθςεογραφικά κείμενα
 Θεατρικόσ διάλογοσ
 Άρκρα εφθμερίδων
 επορτάη
 Δελτίο καιροφ
 Χρθςτικά κείμενα (ςυνταγζσ, κατάλογοι, προςκλιςεισ, χάρτεσ, προγράμματα, διαφθμιςτικά φυλλάδια, οδθγίεσ χριςθσ και οδθγίεσ καταςκευισ)
 Εγκυκλοπαιδικά κείμενα
 Διαφθμιςτικά φυλλάδια
 Άρκρα εφθμερίδων
 Τεχνικζσ περιγραφζσ
 Ρλθροφοριακά-επεξθγθματικά ςκίτςα
 Οδθγοί μζςων μεταφοράσ
 Κείμενα επιςτθμονικισ φανταςίασ
 Διαφθμιςτικοί και πλθροφοριακοί
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Β.Μ.: τ.α. ς. 48 άςκθςθ 7
&8
Β.Μ.: τ.α. ς. 66 άςκθςθ 2
Β.Μ.: τ.α. ς. 66 άςκθςθ 4
Β.Μ.: τ.β. ς. 29 άςκθςθ 2
&3
Β.Μ.: τ.β. ς. 29 άςκθςθ 6
Β.Μ.: τ.γ. ς. 20 άςκθςθ 2
Τ.Ε.: τ.α. ς. 21 άςκθςθ 3
(προφορικι)
Διάφορα προφορικά κείμενα του επιπζδου τθσ
θλικίασ των μακθτϊν και
μακθτριϊν που κα ςυγκαταλζγονται ςτουσ τφπουσ κειμζνου που περιγράφονται ςτθ βϋ ςτιλθ
«Βαςικά
κζματαΚειμενικά είδθ».
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πίνακεσ
 Λαϊκά παραμφκια
 Ραροιμίεσ
 Λαϊκό κζατρο
 Μαρτυρίεσ
 Λεηάντεσ
 Διαγράμματα
 Ενθμερωτικά ζντυπα

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα – Κειμενικά είδθ

ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΡΑΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΦΟΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Ρροφζρουν τονίηοντασ ςωςτά τισ λζξεισ.
 Διαβάηουν μεγαλόφωνα αποδίδοντασ τα ςθμεία ςτίξθσ και το νόθμα του κειμζνου.
 Χρθςιμοποιοφν ςταδιακά ςφνκετθ προταςιακι δομι.
 Συμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ με κατάλλθλεσ
ερωτιςεισ, απαντιςεισ και προτάςεισ.
 Ανακοινϊνουν ςε ακροατιριο ςτοιχεία ενόσ
μακιματοσ, μιασ ςυηιτθςθσ, ενόσ αναγνϊςματοσ, ενόσ ραδιοφωνικοφ ι τθλεοπτικοφ προγράμματοσ, μιασ ταινίασ κτλ.
 Διατυπϊνουν υποκζςεισ ι εναλλακτικζσ εκδοχζσ για τθ ςυνζχεια μιασ αφιγθςθσ.
 Συνειδθτοποιοφν τα παραγλωςςικά φαινόμενα τθσ δικισ τουσ ομιλίασ προςαρμόηοντάσ τα
αναλόγωσ.

Τα ίδια βαςικά κζματα και κειμενικά
είδθ που περιγράφονται ςτθν κατανόθςθ προφορικϊν κειμζνων
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Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
 αναγνϊςεισ παραμυκιϊν
 ανακοινϊςεισ ςε ακροατιριο
 αφθγιςεισ και αναδιθγιςεισ πραγματικϊν ι
φανταςτικϊν ιςτοριϊν
 αναφορζσ προςωπικϊν παρατθριςεων ςυναφϊν με τα περιεχόμενα των ςχολικϊν μακθμάτων
 δομθμζνοι διάλογοι με οριςμζνο ςτόχο και
πικανοφσ «κριτζσ» τουσ μακθτζσ
 δραςτθριότθτεσ ακρόαςθσ και ομιλίασ που
περιλαμβάνουν προςομοίωςθ περιςτάςεων τθσ
πραγματικισ ηωισ
 κεατρικά παιχνίδια
 κεατρικζσ παραςτάςεισ
 ςυνεντεφξεισ
 αξιοποίθςθ των περιςτάςεων και των ςυμβάντων τθσ ςχολικισ ηωισ με ςτόχο τθν παραγωγι
λόγου από τουσ μακθτζσ
 βιωματικζσ αναδιθγιςεισ

Εκπαιδευτικό υλικό
Ενότθτεσ ςχολικϊν εγχειριδίων:
Πλεσ οι ενότθτεσ του
γλωςςικοφ
εγχειριδίου
τθσ Γϋ Δθμοτικοφ, κακϊσ
και του λογιςμικοφ Γϋ-Δϋ
Δθμοτικοφ, περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ παραγωγισ
προφορικϊν
κειμζνων.
Ενδεικτικά:
Β.Μ.: τ.α. ς. 48 άςκθςθ 9
& 10
Β.Μ.: τ.α. ς. 66 άςκθςθ 3,
4&5
Β.Μ.: τ.β. ς. 16 άςκθςθ 4
Β.Μ.: τ.β. ς. 29 άςκθςθ 4
Β.Μ.: τ.β. ς. 29 άςκθςθ 7
Β.Μ.: τ.β. ς. 40 άςκθςθ 2
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 Αξιολογοφν τα λεγόμενά τουσ με κριτιριο τθν
επενζργειά τουσ ςτουσ αποδζκτεσ.
 Διατυπϊνουν ερωτιματα, προςδιορίηουν
προβλιματα, αναηθτοφν απαντιςεισ ςτα προβλιματα που ζχουν τεκεί, αναλφουν και ςυνκζτουν δεδομζνα.
 Μακαίνουν να καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα και προτάςεισ, δθμοςιοποιοφν τα κείμενά
τουσ ςτθν κοινότθτα και δζχονται τθν κριτικι
τθσ.
 Αςκοφνται ςτθν ενεργθτικι αξιοποίθςθ τθσ
γλϊςςασ ςε αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ ςθμειωτικοφσ κϊδικεσ, όπωσ τθσ εικόνασ και του ιχου, ϊςτε να παράγονται πολυτροπικά κείμενα.

 παραγωγι διαλόγων με ςυγκεκριμζνο κζμα
και για ςυγκεκριμζνο ςκοπό
 προφορικά κείμενα ςε δομθμζνα πλαίςια
(ςχολείο, ςυηθτιςεισ ςε τθλεοπτικζσ εκπομπζσ,
ςειρζσ κτλ.)
 παιχνίδια ρόλων όπου οι μακθτζσ βιϊνουν
τουσ χαρακτιρεσ των πρωταγωνιςτϊν
 παραγωγι προφορικϊν πολυτροπικϊν κειμζνων, που ςυνδυάηουν προφορικό λόγο, ιχο/μουςικι και εικόνα, π.χ. διαφθμίςεισ, ςυνταγζσ, παραμφκια

Β.Μ.: τ.β. ς. 68 άςκθςθ 5
Β.Μ.: τ.γ. ς. 20 άςκθςθ 4
Β.Μ.: τ.γ. ς. 42 άςκθςθ 2
Β.Μ.: τ.γ. ς. 51 άςκθςθ 2
Β.Μ.: τ.γ. ς. 52 άςκθςθ 5
Τ.Ε.: τ.α. ς. 23 άςκθςθ 4
Διάφορα προφορικά κείμενα του επιπζδου τθσ
θλικίασ των μακθτϊν και
μακθτριϊν που κα ςυγκαταλζγονται ςτουσ τφπουσ κειμζνου που περιγράφονται ςτθ βϋ ςτιλθ
«Βαςικά κζματα-Τφποι
κειμζνων».

Γ. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Διατυπϊνουν υποκζςεισ ςχετικά με το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου, εντοπίηουν τισ άγνωςτεσ λζξεισ και ςυνάγουν τθ ςθμαςία τουσ από
το κειμενικό περιβάλλον ι/και από τθν επικοινωνιακι περίςταςθ.
 Εξοικειϊνονται με τθ χριςθ λεξικϊν κατά
τθν αναηιτθςθ τθσ ςθμαςίασ και τθσ ορκογραφίασ των λζξεων κτλ.

Βαςικά κζματα – Κειμενικά είδθ
Βαςικά κζματα:
 Σχολικι ηωι
 Κοινωνικζσ ςχζςεισ
 Θ ηωι ςτο ςπίτι και ςτθ γειτονιά
 Γθ και κάλαςςα
 Ρεριβάλλον
 Ανακφκλωςθ
 Ιςτορίεσ του χειμϊνα
 Ο καιρόσ
 Κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ
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Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 ερωτιςεισ που κατευκφνουν τουσ μακθτζσ
ςτθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο κείμενο
 αποκατάςταςθ τθσ ςειράσ των παραγράφων
ςε κείμενο, βάςει οριςμζνου κριτθρίου, π.χ.
χρονικι αλλθλουχία
 προςομοιϊςεισ επικοινωνιακϊν περιςτάςεων, παιχνίδια ρόλων
 κεατρικά παιχνίδια
 διατφπωςθ τίτλου, εναλλακτικϊν τίτλων
 αντιςτοίχιςθ παραγράφων με πλαγιότιτλουσ

 Πλεσ οι ενότθτεσ του
γλωςςικοφ εγχειριδίου
τθσ Γϋ Δθμοτικοφ, κακϊσ
και του λογιςμικοφ Γϋ-Δϋ
Δθμοτικοφ, περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ κατανόθςθσ γραπτϊν κειμζνων.
Ενδεικτικά:
Β.Μ.: τ.β. ς. 23 άςκθςθ 5
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 Εφαρμόηουν διαφορετικζσ αναγνωςτικζσ
ςτρατθγικζσ ανάλογα με το αν το κείμενο είναι
ςυνεχζσ μθ ςυνεχζσ (χάρτθσ, γράφθμα, ςχεδιάγραμμα κτλ.) ι υπερκείμενο.
 Αντιλαμβάνονται τουσ τρόπουσ ςφνδεςθσ
των πλθροφοριϊν ενόσ κειμζνου και τουσ μθχανιςμοφσ ςυνοχισ του κειμζνου (ςφνδεςμοι,
επεξθγιςεισ κτλ.).
 Αναγνωρίηουν τα γλωςςικά μζςα (π.χ. λζξεισ, φράςεισ, ςυντακτικζσ δομζσ) που χαρακτθρίηουν τθν περιγραφι, τθν αφιγθςθ, τισ οδθγίεσ.
 Διακρίνουν τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτο ανεπίςθμο και ςτο επίςθμο φφοσ.
 Ραρατθροφν και αξιολογοφν τα διάφορα
μζςα παρουςίαςθσ του περιεχομζνου, π.χ. πίνακεσ, διαγράμματα, εικόνεσ.
 Εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ «μετά από τθν ανάγνωςθ», ςτισ οποίεσ ανικουν θ ανάλυςθ και
θ επαναςφνκεςθ του περιεχομζνου, οι ςυνδζςεισ μεταξφ των τμθμάτων του κακϊσ και με
άλλα κείμενα, θ αξιολόγθςθ τθσ μορφισ και
του περιεχομζνου.
 Αποδίδουν το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου
ςυνοπτικά.
 Εφαρμόηουν γραπτζσ οδθγίεσ.
 Διερευνοφν εμπειρίεσ ανκρϊπων διαφορετικϊν εποχϊν και πολιτιςμϊν ςτα κείμενα που
διαβάηουν.
 Εντοπίηουν τισ ςυνάφειεσ ανάμεςα ςε διαφορετικά κείμενα, π.χ. με το ίδιο κζμα ι τθν ίδια γνϊμθ για ζνα κζμα.
 Επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ από









Ανκρϊπινα ζργα και καταςκευζσ
Άνκρωποι και μθχανζσ
Λαϊκά παραμφκια-μφκοι
Αγροτικζσ εργαςίασ
Ραραδοςιακζσ εργαςίεσ
Υγιεινι διατροφι
Ραιδιά του κόςμου

Κειμενικά είδθ:
 Λογοτεχνικά κείμενα (ποιιματα,
διθγιματα)
 Κείμενα-ςχόλια ςε φωτογραφίεσ
(λεηάντεσ)
 Μαρτυρίεσ-βιωματικι αφιγθςθ
 Ενθμερωτικά κείμενα από ιςτοςελίδεσ
 Κόμικσ
 Χάρτεσ
 Θμερολογιακά κείμενα
 Εννοιολογικοί χάρτεσ
 Μικρζσ αγγελίεσ
 Μφκοι
 Ρλθροφοριακά κείμενα
 Ειδθςεογραφικά κείμενα
 Θεατρικόσ διάλογοσ
 Άρκρα εφθμερίδων και περιοδικϊν
 επορτάη
 Δελτίο καιροφ
 Χρθςτικά κείμενα (ςυνταγζσ, κατάλογοι, προςκλιςεισ, χάρτεσ, προγράμματα, διαφθμιςτικά φυλλάδια, οδθγίεσ χριςθσ και οδθγίεσ καταςκευισ)
 Εγκυκλοπαιδικά κείμενα
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 διεξαγωγι παιχνιδιϊν μετά από ανάγνωςθ
των κανόνων τουσ
 απόδοςθ των βαςικϊν πλθροφοριϊν κάκε
παραγράφου
 ςφγκριςθ κειμζνων διαφορετικοφ είδουσ ι
προζλευςθσ με κοινι κεματολογία
 μεταςχθματιςμόσ και προςαρμογι μιασ παραγράφου κειμζνου ςε διαφορετικό φφοσ ανάλογα με τον αποδζκτθ
 καταγραφι και παρουςίαςθ οδθγιϊν, ανάλογα με τον αποδζκτθ.

Β.Μ.: τ.β. ς. 41 άςκθςθ 3
&4
Β.Μ.: τ.β. ς. 42 άςκθςθ 5
Β.Μ.: τ.β. ς. 44 άςκθςθ 5
Β.Μ.: τ.γ. ς. 12 άςκθςθ 2
Τ.Ε.: τ.α. ς. 17 άςκθςθ 2
Τ.Ε.: τ.α. ς. 27 άςκθςθ 4
& 5.
Τ.Ε.: τ.α. ς. 39 άςκθςθ 2
Τ.Ε.: τ.α. ς. 50 άςκθςθ 5
Τ.Ε.: τ.β. ς. 14 άςκθςθ 4
Τ.Ε.: τ.β. ς. 16 άςκθςθ 2
Τ.Ε.: τ.β. ς. 31 άςκθςθ 3
Τ.Ε.: τ.β. ς. 51 «Τι ζχω καταφζρει» ( δελτάριο αυτοαξιολόγθςθσ)
Κείμενα που επιλζγει ο/θ
εκπαιδευτικόσ ανάλογα
με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ:
 Κείμενα χρθςτικά (από τθν κακθμερινι ηωι
και ανάλογα με το κζμα)
 Κείμενα που παρζχουν μορφωτικι αξία
ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντα και τισ ανθςυχίεσ
των μακθτϊν
 Κείμενα
ΣυνεχιΑςυνεχι-Μικτά,
π.χ.:
Διιγθςθ με εικόνεσ, Ερμθνεία φωτογραφιϊν
 Κείμενα πολυτροπικά
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το κείμενο για τθν απόδοςθ του κυρίωσ νοιματοσ.
 Σχολιάηουν τθ λειτουργία τθσ εικόνασ και
του ιχου ςτα πολυτροπικά κείμενα.
 Κατακτοφν ειδικό λεξιλόγιο ςε ςχζςθ με το
κζμα του κειμζνου και το κειμενικό είδοσ.
 Ερμθνεφουν τθ λειτουργία βαςικϊν ςθμείων
ςτίξθσ.
 Εντοπίηουν ςτα πολυτροπικά κείμενα το ρόλο τθσ εικόνασ ςτθν καταςκευι του νοιματοσ
και τθσ νοθματικισ αλλθλουχίασ του κειμζνου.

 Διαφθμιςτικά φυλλάδια
 Κάρτεσ
 Ταξιδιωτικοί οδθγοί
 Αφίςεσ
 Τεχνικζσ περιγραφζσ
 Ρλθροφοριακά-επεξθγθματικά ςκίτςα
 Οδθγοί μζςων μεταφοράσ
 Κείμενα επιςτθμονικισ φανταςίασ
 Διαφθμιςτικοί και πλθροφοριακοί
πίνακεσ
 Λαϊκά παραμφκια
 Ραροιμίεσ
 Λαϊκό κζατρο
 Μαρτυρίεσ
 Λεηάντεσ
 Διαγράμματα
 Ενθμερωτικά ζντυπα

 Ρ.χ.:
Ρλθροφορίεσ
από τθ ςχολικι ιςτοςελίδα
 Κείμενα θλεκτρονικά
 Ρ.χ.: πλθροφορίεσ από
ςχετικζσ με το κζμα ιςτοςελίδεσ

Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα – Κειμενικά είδθ

ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΡΑΑΓΩΓΟΙ
ΓΑΡΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Αντιγράφουν με ακρίβεια.
 Γράφουν ορκογραφθμζνα:
- αναλφοντασ τισ λζξεισ ςτα ςυνκετικά τουσ
εφαρμόηοντασ τουσ ορκογραφικοφσ κανόνεσ
- χρθςιμοποιϊντασ γνϊςεισ για τθν κλίςθ, τθν
ετυμολογία, τισ οικογζνειεσ λζξεων κτλ.
- αξιοποιϊντασ λεξικά.

Τα ίδια βαςικά κζματα και κειμενικά
είδθ που περιγράφονται ςτθν κατανόθςθ προφορικϊν κειμζνων
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Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
 αντιγραφι επιλεγμζνων χωρίων ςτο πλαίςιο
πραγματικισ ι εικονικισ περίςταςθσ
 γλωςςικά παιχνίδια
 ςφνκεςθ κεατρικϊν διαλόγων, διαλόγων ςε
εικονογραφθμζνεσ ιςτορίεσ
 ςυμπλιρωςθ και ςφνκεςθ αιτιςεων, επιςτολϊν κτλ.
 καταςκευι αφιςϊν
 ετοιμαςία προςκλιςεων, γραφι ανακοινϊ-

Εκπαιδευτικό υλικό
 Πλεσ οι ενότθτεσ του
γλωςςικοφ εγχειριδίου
τθσ Γϋ Δθμοτικοφ, κακϊσ
και του λογιςμικοφ Γ’-Δ’
Δθμοτικοφ, περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ παραγωγισ γραπτϊν κειμζνων.
Ενδεικτικά:
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 Χρθςιμοποιοφν ςωςτά τα βαςικά ςθμεία
ςτίξθσ.
 Σχεδιάηουν το περιεχόμενο του κειμζνου
που κα ςυνκζςουν και ςτθ ςυνζχεια το αναπτφςςουν βάςει του ςχεδίου.
 Ελζγχουν με οριςμζνα κριτιρια το γραπτό
τουσ, αφοφ το ολοκλθρϊςουν.
 Ρροςζχουν τθ χριςθ των γλωςςικϊν μζςων
κατά τθ ςφνκεςθ κειμζνου και τα επιλζγουν
βακμθδόν περιςςότερο ςυνειδθτά.
 Συνκζτουν κείμενο για να αποδϊςουν πλθροφορίεσ άλλων ςθμειωτικϊν ςυςτθμάτων,
π.χ. εικόνεσ, ςειρζσ εικόνων.
 Επιχειρθματολογοφν με ςυνειδθτι πρόκεςθ
να πείςουν τον αναγνϊςτθ.
 Συνειδθτοποιοφν ειδικζσ παραμζτρουσ τθσ
περίςταςθσ επικοινωνίασ, όπωσ είναι ο επικοινωνιακόσ ςκοπόσ και τα κοινωνικά χαρακτθριςτικά όςων ςυμμετζχουν.
 Συντάςςουν περιλιψεισ διαφόρων βακμϊν
ςφμπτυξθσ.
 Σχεδιάηουν και μεταςχθματίηουν κείμενα ςε
διαφορετικά είδθ λόγου, μετά από διαπραγμάτευςθ, ανάλογα με
τισ επικοινωνιακζσ/κοινωνικο-πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ και ανάγκεσ.
 Κατανοοφν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το λεξιλόγιο και θ
γραμματικι, για να δθλωκεί θ εναλλαγι από
κζμα ςε κζμα (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του
Εκπαιδευτικοφ).
 Λαμβάνουν αποφάςεισ ςε ςχζςθ με τισ
γραμματικζσ, τισ λεξιλογικζσ, τισ υφολογικζσ

ςεων
 ςφνταξθ άρκρων για τθ ςχολικι εφθμερίδα
 μεταςχθματιςμόσ κειμζνου ςφμφωνα με οριςμζνο κριτιριο, π.χ. αρχι του κειμζνου από
τθ μζςθ τθσ ιςτορίασ
 διοργάνωςθ και διεξαγωγι ςυηθτιςεων με
προετοιμαςία
 απόρριψθ ι επικφρωςθ κζςεων, απόψεων,
αρχϊν των πρωταγωνιςτϊν του κειμζνου (γνϊμθ, επιχείρθμα, ςυμπζραςμα)
 χριςθ εννοιολογικϊν χαρτϊν (διάρκρωςθ)
και καταγραφι βαςικϊν δομικϊν ςτοιχείων
κειμζνου για τθν παραγωγι γραπτοφ λόγου
ανάλογα με τθν περίςταςθ επικοινωνίασ
 ςφνδεςθ δομικϊν ςτοιχείων επικοινωνιακισ
περίςταςθσ π.χ.: αφιγθςθ (ποιοσ, ποφ, πότε, τι
κάνει, γιατί, τι γίνεται μετά, ποιο είναι το αποτζλεςμα) και δθμιουργία μακθτικϊν κειμζνων
 κρυπτόλεξα, ακροςτιχίδεσ, αραχνογράμματα
με οικογζνειεσ λζξεων αλφαβθτικι ςειρά λζξεων, αντιςτοίχιςθ λζξεων και φράςεων με ςυνϊνυμεσ, αντιςτοίχιςθ προτάςεων με ςωςτι
ςθμαςία
 ανάδειξθ τθσ πολυτροπικότθτασ των κειμζνων, π.χ.
 μιασ ευχετιριασ κάρτασ, αφίςασ ι διαφιμιςθσ
 παραγωγι πολυτροπικϊν κειμζνων (με εικόνα και ιχο) για τισ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνθσ
περίςταςθσ επικοινωνίασ (π.χ.: πολυτροπικά
κείμενα για τθ δθμοςιοποίθςθ και ανάρτθςθ
δράςθσ ςτθ ςχολικι ιςτοςελίδα)
 πειραματιςμοί με κακοδθγθμζνο γράψιμο
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Β.Μ.: τ.α. ς. 25 άςκθςθ 1
&2
Β.Μ.: τ.β. ς. 44 άςκθςθ 5
Β.Μ.: τ.β. ς. 61 άςκθςθ 1
Β.Μ.: τ.γ. ς. 17 άςκθςθ 6
Β.Μ.: τ.γ. ς. 21 άςκθςθ 5
Τ.Ε.: τ.α. ς. 17 άςκθςθ 3
Τ.Ε.: τ.α. ς. 30 άςκθςθ 8
Τ.Ε.: τ.α. ς. 57 άςκθςθ 4
Τ.Ε.: τ.β. ς. 11 άςκθςθ 6
Τ.Ε.: τ.β. ς. 15 άςκθςθ 3
Τ.Ε.: τ.β. ς. 44 άςκθςθ 5
Τ.Ε.: τ.β. ς. 49 άςκθςθ 3
Κείμενα που επιλζγει ο/θ
εκπαιδευτικόσ ανάλογα
με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ:
 Κείμενα χρθςτικά (από τθν κακθμερινι ηωι
και ανάλογα με το κζμα)
 Κείμενα
ΣυνεχιΑςυνεχι-Μικτά
 Ρ.χ.: Διιγθςθ με εικόνεσ, Ερμθνεία φωτογραφιϊν
 Κείμενα πολυτροπικά
 Ρ.χ.:
Ρλθροφορίεσ
από τθ ςχολικι ιςτοςελίδα
 Κείμενα Θλεκτρονικά
 Ρ.χ.: πλθροφορίεσ από
ςχετικζσ με το κζμα ιςτοςελίδεσ.
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δομζσ, τθ γλωςςικι ποικιλία κτλ. που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν πραγμάτωςθ ενόσ κειμενικοφ είδουσ, για παράδειγμα επιλζγουν τουσ
κατάλλθλουσ ρθματικοφσ χρόνουσ ςτα αφθγθματικά κείμενα, επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ εγκλίςεισ για κείμενα οδθγιϊν (βλ. αναλυτικά
ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ).
 Χρθςιμοποιοφν πολυτροπικά ςτοιχεία (διαγράμματα, πίνακεσ κτλ.) για τθ ςτιριξθ των
πλθροφοριϊν, ζτςι ϊςτε να είναι κατανοθτζσ
ςτουσ αποδζκτεσ.
 Αξιοποιοφν διακειμενικζσ ςυνδζςεισ (ςυςχετίςεισ με άλλα κείμενα παρόντα ι με τθν
εμπειρία και τθν τοπικι κοινότθτα των παιδιϊν) για τθν παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν
του κειμζνου με τρόπο κατανοθτό.

(δόμθςθ κειμζνων, με βάςθ εικόνεσ ι αυτοτελείσ τίτλουσ ι θμιτελείσ προτάςεισ/παραγράφουσ, μζςω ιδεοκφελλασ κ.ο.κ.)
 πειραματιςμοί με δθμιουργικι γραφι.
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1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
1.4 Δ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Α. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα – Κειμενικά είδθ

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΙΝΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Διακρίνουν με ευχζρεια τουσ φκόγγουσ μζςα ςτθ λζξθ και τισ λζξεισ μζςα ςτθν εκφωνοφμενθ πρόταςθ.
 Κατανοοφν τθν πραγματολογικι λειτουργία
των λεγομζνων ςυνδζοντάσ τα με τθν αντίςτοιχθ επικοινωνιακι περίςταςθ.
 Ραρατθροφν τα παραγλωςςικά φαινόμενα
(επιτονιςμόσ, φψοσ τθσ φωνισ, εκφράςεισ του
προςϊπου, κινιςεισ του ςϊματοσ) και αντιλαμβάνονται τθν επικοινωνιακι λειτουργία
τουσ ςε ςυνάρτθςθ με τα λόγια που ςυνοδεφουν.
 Αναγνωρίηουν και περιγράφουν διακζςεισ,
ςυναιςκιματα και επικοινωνιακζσ προκζςεισ
των ομιλθτϊν, με κριτιριο τθ μορφι (π.χ. επιλογι λζξεων) και τθν οργάνωςθ (π.χ. ςειρά τθσ
αφιγθςθσ ι τθσ περιγραφισ) των λόγων τουσ.
 Ακροϊνται ςκοπίμωσ, ϊςτε να εντοπίηουν
πλθροφορίεσ, να κατανοοφν νοιματα, να βρίςκουν ι να ςυνάγουν τα βαςικά ςθμεία των
λεγομζνων.

Βαςικά κζματα:
 Σχολικι ηωι
 Οικογενειακι ηωι
 Διακοπζσ
 Ταξίδια ςτθν Ελλάδα
 Ελλθνικοί τόποι
 Οι φίλοι
 Τα παιδιά του κόςμου
 Τα παιδιά με τισ «ειδικζσ ικανότθτεσ»
 Θ ηωι ςτθν πόλθ
 Θ ηωι ςτο χωριό
 Μφκοι και ζκιμα από τθν Ελλάδα
και άλλεσ χϊρεσ
 Το περιβάλλον και θ προςταςία
του
 Διατροφι και υγεία
 Το κζατρο, ο κινθματογράφοσ, θ
μουςικι, ο χορόσ, θ ηωγραφικι
 Το ραδιόφωνο και θ τθλεόραςθ
 Ακλθτιςμόσ και ακλιματα
 Τα ηϊα κοντά μασ και πιο μακριά
μασ
 Ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ και
το διαδίκτυο

 Αξιοποίθςθ κατάλλθλων τραγουδιϊν: αναπαραγωγι, παρατθριςεισ ςχετικά με τθ μορφι,
π.χ. ομοιοκαταλθξία
 Διεξαγωγι παιχνιδιϊν όπου χρειάηεται
προφορικόσ λόγοσ, μετά από ανακοίνωςθ ι και
ανάλυςθ-επεξεργαςία των κανόνων του
 Υπαγόρευςθ
 Σθμειϊςεισ από προφορικό λόγο
 Ραιχνίδια ρόλων, π.χ. μετεωρολόγοσεκφωνθτισ, δθμοςιογράφοσ-ανταποκριτισ
 Θεατρικά παιχνίδια
 Ραρακολοφκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων
μετά από προετοιμαςία και με οριςμζνα κριτιρια, τα οποία γίνονται αντικείμενο επεξεργαςίασ ςτθν τάξθ μετά από τθν παρακολοφκθςθ,
π.χ. να παρατθριςουν οι μακθτζσ τισ διαφορζσ
ςτθν ομιλία (επίπεδο φφουσ) των χαρακτιρων
ςε μία παράςταςθ Καραγκιόηθ
 Ρροετοιμαςία κεατρικϊν παραςτάςεων
 Θεατρικζσ αναγνϊςεισ των μακθτϊν, π.χ.
παραμυκιϊν, οι οποίεσ μποροφν να ςυνδυάηονται με κατανομι ρόλων ι «διαγωνιςμό» με
οριςμζνο κριτιριο, π.χ. θ πιο διαςκεδαςτικι
ανάγνωςθ.
 Ανακοινϊςεισ ςε ακροατιριο

 Ρεριςτάςεισ τθσ ςχολικισ ηωισ
 Σχολικζσ γιορτζσ
 Κείμενα, ςυνεχι και
αςυνεχι, αμιγι και πολυτροπικά, και επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ που ανικουν ςτον κόςμο τθσ εμπειρίασ των μακθτϊν και
που τον διευρφνουν
 Τραγοφδια και βίντεο
εγκεκριμζνα από το Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο και
επιλεγμζνα από τον εκπαιδευτικό με παιδαγωγικά
κριτιρια
 Ζννοιεσ από όλα τα
ςχολικά μακιματα
 Σχολικά εγχειρίδια
 Πλεσ οι ενότθτεσ του
διδακτικοφ πακζτου
«Γλϊςςα Δϋ Δθμοτικοφ»
και του λογιςμικοφ «Γλϊςςα Γϋ-Δϋ Δθμοτικοφ» που
προςφζρονται για δραςτθ-
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 Αξιολογοφν ό,τι άκουςαν με οριςμζνα κριτιρια κατά περίπτωςθ, π.χ. επιλογζσ των ομιλθτϊν ωσ προσ το λεξιλόγιο, τθν ζκταςθ του
λόγου, τα παραγλωςςικά φαινόμενα, τθν επενζργεια του λόγου ςτουσ ακροατζσ και ςτουσ
ίδιουσ.
 Αντιλαμβάνονται τισ λειτουργικζσ διαφορζσ
μεταξφ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου.
 Εφαρμόηουν προφορικζσ οδθγίεσ.
 Αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςε διαφορετικά είδθ και επίπεδα φφουσ
προφορικοφ λόγου.
 Απολαμβάνουν τθν ακρόαςθ αξιόλογων ομιλιϊν (μονολόγων, διαλόγων, ςυηθτιςεων).
 Συμμετζχουν ςε διάλογο εκπαιδευτικϊν και
μακθτϊν και μακθτριϊν ςτο πλαίςιο του κριτικοφ γραμματιςμοφ.

Κειμενικά είδθ
 Ραραμφκια
 Λογοτεχνιματα
 Αινίγματα
 Ρροφορικζσ οδθγίεσ
 Ραραγγζλματα
 αδιοφωνικά δελτία ειδιςεων
 Δελτία καιροφ
 Αφθγιςεισ πραγματικϊν ι φανταςτικϊν ςυμβάντων
 Ρεριγραφζσ προςϊπων, αντικειμζνων, τόπων, διαδικαςιϊν
 Λόγοσ που αναπτφςςεται με επεξιγθςθ, αιτιολόγθςθ, ςφγκριςθ, αναλογία
 Αναφορζσ-«ανταποκρίςεισ»
 Διάλογοι
 Συηθτιςεισ
 Ρολυτροπικόσ προφορικόσ λόγοσ:
 Θεατρικοί διάλογοι, κεατρικά ζργα
 Μονόλογοι, διάλογοι και ςχολιαςμοί ςε κινθματογραφικζσ ταινίεσ
 Μονόλογοι, διάλογοι και ςχολιαςμοί ςε βίντεο
 Μονόλογοι, διάλογοι και ςχολιαςμοί ςε ταινίεσ ντοκιμαντζρ με προφορικό ςχολιαςμό (speakage)
 Ππερεσ & οπερζτεσ (λιμπρζτα)
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 Απαγγελίεσ και κεατρικά δρϊμενα ςε ςχολικζσ γιορτζσ
 Ακρόαςθ ανάγνωςθσ παραμυκιϊν π.χ. για
καταςκευι «παραμυκοςαλάτασ»
 Ακρόαςθ ομιλθτϊν, π.χ. βιντεοςκοπθμζνων
ι διά ηϊςθσ φωνισ (προςκεκλθμζνων ςτο ςχολείο ι ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ τουσ), οι οποίοι
αναφζρονται ςε εμπειρίεσ από τθ ηωι, τθν εργαςία, το ζργο τουσ
 Ακρόαςθ και ανάλυςθ ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν και μθνυμάτων
 Ραρακολοφκθςθ ξεναγιςεων ςε επιςκζψεισ
διαφόρων μουςείων ι αρχαιολογικϊν χϊρων,
με ςτόχο π.χ. τθ ςφνκεςθ μιασ ιςτορίασ ι μιασ
«ανταπόκριςθσ» ςχετικισ με τα εκκζματα π.χ.
τθ μορφι, τθ χριςθ, τθν ιςτορία τουσ, με ανάλογουσ καταμεριςμοφσ π.χ. ανά ομάδεσ μακθτϊν
 Διεξαγωγι παιχνιδιϊν μετά από ακρόαςθ
και προφορικι επεξεργαςία των κανόνων τουσ
 Ρροετοιμαςία κεατρικϊν δρϊμενων ι κεατρικισ παράςταςθσ με εφαρμογι των προφορικϊν οδθγιϊν του εκπαιδευτικοφ«ςκθνοκζτθ», «χορογράφου» κτλ.
 Ξεναγιςεισ ςε διάφορα μουςεία μετά από
προετοιμαςία και ανάλθψθ «αρμοδιοτιτων» ι
ρόλων από τουσ μακθτζσ, π.χ. επιλογι του πιο
εντυπωςιακοφ εκκζματοσ από κάκε αίκουςα
για περιγραφι ι «καταςκευι» ςχετικισ ιςτορίασ και ανακοίνωςι τθσ ςτουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ ι ομάδεσ μακθτϊν
 Αξιοποίθςθ από τον εκπαιδευτικό των περιςτάςεων τθσ ςχολικισ ηωισ ωσ βιωματικό

ριότθτεσ κατανόθςθσ προφορικϊν κειμζνων. Ενδεικτικά:
 Ακρόαςθ κάκε μεγαλόφωνθσ ανάγνωςθσ κειμζνου ςτθν τάξθ
 Συνζντευξθ από θλικιωμζνο ςχετικά με ζκιμο ι
παράδοςθ του τόπου του,
θχογράφθςθ και ακρόαςθ
τθσ ςυνζντευξθσ ςτθν τάξθ:
ΤΕ τ. αϋ ς. 27
 Ακρόαςθ λόγου ςε ντοκιμαντζρ ωσ προετοιμαςία
για τθ ςυμμετοχι ςε ςυηιτθςθ ςχετικι με αυτό: ΒΜ
τ. αϋ ς. 55 άςκθςθ 2
 Ακρόαςθ: τραγουδιϊν
με κζμα ςχετικό με τθν επζτειο του Ρολυτεχνείου
ΒΜ τ. α. ς. 56
Λογιςμικό «Γλϊςςα Γϋ-Δϋ
Δθμοτικοφ», ενότθτα
«Γνωρίηοντασ τθ χϊρα
μου», δραςτθριότθτα «Θ
Αλεξανδροφπολθ», ενότθτα «Θ εργαςία», δραςτθριότθτα «Το παραμφκι του
παπποφ», δραςτθριότθτα
«Ο αγϊνασ», ενότθτα
«Γνωρίηοντασ τθ χϊρα
μου», υποενότθτα, «Θ
Θεςςαλονίκθ», ακρόαςθ,
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πλαίςιο για τθν καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ ακρόαςθσ και παραγωγισ προφορικοφ λόγου,
π.χ. ατφχθμα ςτο ςχολείο, που γίνεται αντικείμενο δομθμζνθσ διερεφνθςθσ ςχετικά με τισ αιτίεσ και τισ ςυνκικεσ.

κατανόθςθ και εφαρμογι
(ςε ςχετικι επίςκεψθ)
προφορικϊν οδθγιϊν για
περιιγθςθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ.

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα – Κειμενικά είδθ

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Ρροφζρουν με ευκρίνεια τονίηοντασ ςωςτά
τισ λζξεισ.
 Διαβάηουν μεγαλόφωνα, με ευχζρεια, αποδίδοντασ τα ςθμεία ςτίξθσ και το νόθμα του
κειμζνου.
 Χρθςιμοποιοφν ςταδιακά πιο ςφνκετθ προταςιακι δομι από αυτιν τθσ πυρθνικισ πρόταςθσ.
 Διαμορφϊνουν τθ ςυμπεριφορά και τα λόγια τουσ κατ’ αναλογία με τθν πραγματολογικι
λειτουργία των λόγων.
 Αφθγοφνται, περιγράφουν, εξθγοφν, επιχειρθματολογοφν.
 Κατά τθν ακρόαςθ ηωντανοφ προφορικοφ
λόγου υποβάλλουν ςυναφείσ ερωτιςεισ, προκειμζνου να διαςαφιςουν, να αναπτφξουν ι να
αξιολογιςουν ιδζεσ και διατυπϊςεισ του λόγου.

Τα ίδια βαςικά κζματα και κειμενικά
είδθ που περιγράφονται ςτθν ενότθτα
«Κατανόθςθ προφορικϊν κειμζνων»

 Αναγνϊςεισ ςε ακροατιριο, π.χ. «κεατρικζσ» αναγνϊςεισ παραμυκιϊν με μίμθςθ φωνϊν
 Ανακοινϊςεισ ςε ακροατιριο, όπωσ «ανταποκρίςεισ» από τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ,
π.χ. τόπου, μουςείου με οριςμζνα κριτιρια,
όπωσ οι καλφτερεσ και οι χειρότερεσ πλευρζσ
τθσ επίςκεψθσ
 «Ανακοίνωςθ» γεγονότων ι παραμυκιοφ
με τθν ανάλογθ ςκθνοκεςία, π.χ. ςκθνικά,
μουςικι επζνδυςθ, ρόλοι, θ οποία είναι ςφςτοιχθ με το κείμενο- και αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ των μακθτϊν
 Αφθγιςεισ και αναδιθγιςεισ πραγματικϊν
ι φανταςτικϊν ςυμβάντων ι ιςτοριϊν, εναλλακτικζσ ςυνζχειεσ ιςτοριϊν, ςυνδυαςμοί αφθγιςεων με οριςμζνο ςτόχο, π.χ. «Ρϊσ κα
ιταν ιδανικζσ οι διακοπζσ του καλοκαιριοφ»
 Ρεριγραφζσ πειραμάτων, διαδικαςιϊν, αντικειμζνων, ςχθμάτων κ.ο.κ. ςτα ςχολικά μακιματα
 Αναφορζσ προςωπικϊν παρατθριςεων ι

 Ρεριςτάςεισ τθσ ςχολικισ ηωισ
 Σχολικζσ γιορτζσ
 Ηθτιματα τθσ τοπικισ
κοινωνίασ
 Κείμενα, ςυνεχι και
αςυνεχι, αμιγι και πολυτροπικά, και επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ που
ανικουν ςτον κόςμο τθσ
εμπειρίασ των μακθτϊν
και μακθτριϊν και που
τον διευρφνουν
 Ζργα τζχνθσ εγκεκριμζνα από το Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο και επιλεγμζνα με παιδαγωγικά
κριτιρια
 Ζννοιεσ από όλα τα
ςχολικά μακιματα
 Σχζδια
εργαςίασ
(πρότηεκτ)
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 Συμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ ςυνειςφζρουν
ςτθν ανάπτυξθ του κζματοσ με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ, απαντιςεισ και προτάςεισ, ακοφγοντασ προςεκτικά, παίρνοντασ το λόγο με τθ
ςειρά, διατυπϊνοντασ με αυτοπεποίκθςθ και
εξθγϊντασ ευγενικά τθ ςυμφωνία ι τθ διαφωνία τουσ.
 Ανακοινϊνουν ςε ακροατιριο αξιόλογα ι
εντυπωςιακά ςτοιχεία ενόσ μακιματοσ, μιασ
ςυηιτθςθσ, ενόσ αναγνϊςματοσ, ενόσ ραδιοφωνικοφ ι τθλεοπτικοφ προγράμματοσ, μιασ
ταινίασ, μιασ ιςτοςελίδασ.
 Αναφζρουν, αξιολογοφν, αποτιμοφν και
ςχολιάηουν διαβάςματα, ακροάματα και κεάματα, γεγονότα πραγματικά ι φανταςτικά και
βιϊματα, με ανάλογθ ανάλυςθ και αιτιολόγθςθ.
 Διατυπϊνουν υποκζςεισ ι εναλλακτικζσ εκδοχζσ για τθ ςυνζχεια μιασ αφιγθςθσ.
 Εκφράηουν ιδζεσ, ςυναιςκιματα και γνϊμεσ με αυτοπεποίκθςθ και ανάλογα με τον εκάςτοτε ακροατι.
 Συνειδθτοποιοφν τα παραγλωςςικά φαινόμενα τθσ δικισ τουσ ομιλίασ και τα προςαρμόηουν αναλόγωσ.
 Αντιλαμβάνονται τθ διαφοροποίθςθ των
λόγων τουσ ανάλογα με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ και τθ δικι τουσ κατάςταςθ και πρόκεςθ.
 Αξιολογοφν τα λεγόμενά τουσ με κριτιριο
τθν επενζργεια ςτουσ αποδζκτεσ.
 Αναπτφςςουν τθν ικανότθτά τουσ να ςυνεργάηονται για τθ δόμθςθ μιασ γλωςςικισ λει-

καταςτάςεων ςυναφϊν με τα περιεχόμενα των
ςχολικϊν μακθμάτων
 Δομθμζνοι διάλογοι με οριςμζνο ςτόχο και
πικανοφσ «κριτζσ» τουσ μακθτζσ-ακροατζσ και
τισ μακιτριεσ-ακροάτριεσ βάςει οριςμζνων
κριτθρίων
 Δραςτθριότθτεσ ακρόαςθσ και ομιλίασ που
περιλαμβάνουν προςομοίωςθ περιςτάςεων
τθσ πραγματικισ ηωισ, π.χ. οδθγίεσ ςε επιςκζπτθ τθσ περιοχισ για οριςμζνθ διαδρομι, ι
εφρεςθ ςυγκεκριμζνου ςθμείου, όπωσ δρόμου
ι πλατείασ
 Θεατρικά παιχνίδια
 Θεατρικζσ παραςτάςεισ
 Συνεντεφξεισ πραγματικζσ, μζςα ςτο ςχολείο ι ζξω από αυτό, π.χ. με ζναν θκοποιό ι
εικονικζσ, π.χ. «Τι κα λζγατε ςτον Αϊ-Βαςίλθ…»
 Αξιοποίθςθ των περιςτάςεων και των ςυμβάντων τθσ ςχολικισ ηωισ με ςτόχο τθν παραγωγι λόγου από τουσ μακθτζσ, π.χ. ςε περίπτωςθ διαφωνίασ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ για
τισ αιτίεσ ενόσ ατυχιματοσ, οι μακθτζσ παρουςιάηουν τθ γνϊμθ τουσ προςζχοντασ τθν ομιλία τουσ, με ςτόχο να πείςουν.
 Δθμιουργία ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν επί
ςυγκεκριμζνου κζματοσ.
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χολικά εγχειρίδια
 Πλεσ οι ενότθτεσ του
διδακτικοφ
πακζτου
«Γλϊςςα Δϋ Δθμοτικοφ»
και
του
λογιςμικοφ
«Γλϊςςα Γϋ-Δϋ Δθμοτικοφ» που προςφζρονται
για δραςτθριότθτεσ παραγωγισ
προφορικϊν
κειμζνων. Ενδεικτικά:
 Μεγαλόφωνθ
ανάγνωςθ: ΒΜ τ. α. ς. 25 άςκθςθ 3
 Βιωματικι διιγθςθ
περιςτατικϊν ι ιςτοριϊν
από τισ πρόςφατεσ διακοπζσ: ΒΜ τ. αϋ ς. 14
 Ρεριγραφι κτθρίου,
ΒΜ τ. αϋ ς. 16
 Συηιτθςθ επί του κειμζνου για το νερό ςτθ
μυκολογία: ΒΜ τ. αϋ ς. 39
 Συηιτθςθ για τθ μεταφορικι χριςθ τθσ λζξθσ «νερό» ςε ςυμφραηόμενα: ΤΕ τ. αϋ ς. 24
 Συηιτθςθ για τθν κακθμερινι διαδρομι από
το ςπίτι ςτο ςχολείο: ΒΜ
τ. αϋ ς. 78
 Συηιτθςθ για τα ζκιμα των Χριςτουγζννων:
ΒΜ αϋ ς. 59 άςκθςθ 2, ς.

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

τουργίασ μζςα ςε ςυγκεκριμζνο κειμενικό και
επικοινωνιακό πλαίςιο (αφιγθςθ, περιγραφι,
επιχείρθμα κτλ.) –βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό
του Εκπαιδευτικοφ.
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 Ραιχνίδι ρόλων βάςει
τθσ ιςτορίασ του βιβλίου:
ΒΜ τ. βϋ ς. 12 άςκθςθ 2
 Αναδιιγθςθ ιςτορίασ
από διαφορετικι οπτικι
γωνία: ΒΜ τ. βϋ, ς. 17 άςκθςθ 1
 Συηιτθςθ για τα παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ΒΜ τ. γϋ ς.
44, άςκθςθ 2
 Ανάλθψθ ρόλων κατά
το ανζβαςμα κεατρικοφ
ζργου που ςχεδίαςαν,
ζγραψαν και ςκθνοκζτθςαν οι μακθτζσ και οι
μακιτριεσ ςτο πλαίςιο
προτεινόμενου ςχεδίου
εργαςίασ (πρότηεκτ): ΤΕ,
τ. β. ςς. 16-18
 Ανακοίνωςθ ςτθν τάξθ τθσ πικανισ ςυνζχειασ
και του τζλουσ μιασ ιςτορίασ που προζκυψαν από
ομαδικι ςυνεργαςία και
ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ: ΒΜ
τ. αϋ ς. 59 άςκθςθ 2
 Ανακοίνωςθ ςτθν τάξθ για το αγαπθμζνο παιχνίδι του ομιλοφντοσ μακθτι: ΤΕ τ. βϋ ς. 22 άςκθςθ ς. 3
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 Συηιτθςθ για τθν εμπειρία των μακθτϊν και
μακθτριϊν ςχετικά με ξζνεσ γλϊςςεσ: ΤΕ τ. βϋ ς.
24 άςκθςθ 4
 Δραματοποίθςθ παραμυκιοφ ΒΜ τ. βϋ ς. 78
 Λογιςμικό «Γλϊςςα
Γϋ-Δϋ Δθμοτικοφ», ενότθτα «Γνωρίηοντασ τθ χϊρα
μου» υποενότθτα «Ο Βόλοσ»
 Ενότθτα «Εργαςία»
υποενότθτα «Αφίςα».

Γ. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα – Κειμενικά είδθ

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Αναγνωρίηουν με ευχζρεια τα όρια των λζξεων και των φράςεων.
 Κατανοοφν τθν πραγματολογικι λειτουργία
των γραπτϊν κειμζνων, ζντυπων ι θλεκτρονικϊν, ςυνδζοντασ τα γραπτά με τθν αντίςτοιχθ
περίςταςθ.
 Σαρϊνουν (scan) το κείμενο για να εντοπίςουν οριςμζνεσ πλθροφορίεσ.
 Διατρζχουν (skim) το κείμενο για να αντι-

Βαςικά κζματα:
 Τα ίδια βαςικά κζματα που περιγράφονται ςτθν ενότθτα «Κατανόθςθ
προφορικϊν κειμζνων»

 Συηθτιςεισ ςχετικζσ με τθν επικοινωνιακι
περίςταςθ εντόσ τθσ οποίασ παράγεται και λειτουργεί ζνα κείμενο
 Διατφπωςθ εναλλακτικϊν τίτλων του κειμζνου που προκφπτουν από τθν παλίνδρομθ ανάγνωςι του, ςτον εντοπιςμό τθσ κφριασ πλθροφορίασ και ςτθν αντίλθψθ των υποδθλϊςεων.
 Συηθτιςεισ επί των κειμζνων με ςτόχο τθν
ζνταξθ του περιεχομζνου τουσ ςτον κόςμο τθσ
εμπειρίασ και των γνϊςεων των μακθτϊν.
 Χριςθ των λεξικϊν κατά τθ ςφνκεςθ κειμζνων ςτθν τάξθ για τθν αποφυγι ορκογραφικϊν
λακϊν, λανκαςμζνθσ χριςθσ λζξεων και επα-

 Οι ίδιεσ γενικζσ κατθγορίεσ υλικοφ που περιγράφονται ςτθν ενότθτα
«Κατανόθςθ προφορικϊν
κειμζνων»

Κειμενικά είδθ:
 Ρολυτροπικά, ςυνεχι ι αςυνεχι,
ζντυπα και θλεκτρονικά κείμενα, π.χ.
χάρτεσ με υπομνιματα, λεηάντεσ ςε
εικόνεσ, θλεκτρονικά αρχεία παρουςίαςθσ
 Κείμενα ειδιςεων και κείμενα
γνϊμθσ από ζντυπεσ εφθμερίδεσ ι
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Σχολικά εγχειρίδια
 Πλεσ οι ενότθτεσ του
διδακτικοφ
πακζτου
«Γλϊςςα Δϋ Δθμοτικοφ»
και
του
λογιςμικοφ
«Γλϊςςα Γϋ-Δϋ Δθμοτικοφ» που προςφζρονται
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λθφκοφν τθ βαςικι πλθροφορία, να ςχθματίςουν γενικι εντφπωςθ και να ςυλλάβουν τθν
κεντρικι ιδζα γφρω από τθν οποία αναπτφςςεται.
 Αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ ανάγνωςθσ:
 Διατυπϊνουν υποκζςεισ ςχετικά με το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου, βάςει του τίτλου, τθσ
ζκταςθσ, τθσ διάταξθσ, τθσ μορφοποίθςθσ, των
ςυνοδευτικϊν εικόνων ι ςχθμάτων, εντοπίηουν
τισ άγνωςτεσ λζξεισ και ςυνάγουν τθ ςθμαςία
τουσ από το κειμενικό περιβάλλον ι και από
τθν επικοινωνιακι περίςταςθ.
 Εξοικειϊνονται με τθ χριςθ λεξικϊν κατά
τθν αναηιτθςθ τθσ ςθμαςίασ και τθσ ορκογραφίασ των λζξεων, ςυνωνφμων και αντωνφμων,
οικογενειϊν λζξεων, ςφνταξθσ ρθμάτων.
 Εφαρμόηουν, βακμθδόν περιςςότερο ςυςτθματικά και ςυνειδθτά, ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ των γραπτϊν κειμζνων, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθν παλίνδρομθ ανάγνωςθ, τον εντοπιςμό τθσ κφριασ πλθροφορίασ ι ιδζασ, τθν
αντίλθψθ των υποδθλϊςεων, τθ χριςθ των
γνϊςεων και των εμπειριϊν τουσ που είναι ςυναφείσ με τον «κόςμο» του κειμζνου.
 Διακρίνουν το γεγονόσ από το ςχόλιο.
 Αναγνωρίηουν τθ μορφι, το ςκοπό και τα
δομικά χαρακτθριςτικά των παραγράφων.
 Αντιλαμβάνονται τθ ςειρά, τουσ τρόπουσ
ςφνδεςθσ των πλθροφοριϊν ι και των ςυλλογιςμϊν ςτθν ίδια παράγραφο και ςε διαδοχικζσ
ι ςε μθ διαδοχικζσ παραγράφουσ ενόσ κειμζνου.
 Διακρίνουν τα δομικά και οργανωτικά χα-

από διαδικτυακοφσ τόπουσ
 Εικονογραφθμζνεσ ιςτορίεσ (κόμικσ)
 Ζντυπα ι θλεκτρονικά ενθμερωτικά κείμενα π.χ. προγράμματα κεατρικϊν παραςτάςεων, ςυναυλιϊν, μεταφορικϊν μζςων
 Ρλθροφοριακά κείμενα, π.χ. λιμματα εγκυκλοπαιδειϊν, άρκρα εφθμερίδων και περιοδικϊν για το φυςικό
κόςμο
 Θεατρικά ζργα
 Λογοτεχνιματα
 Μφκοι και παραμφκια
 Κείμενα προςωπικισ ζκφραςθσ
π.χ. θμερολόγια διακοπϊν, αναφορζσ
ςε προτιμιςεισ ακλθμάτων
 Ρεριγραφζσ προςϊπων, ηϊων, αντικειμζνων, τόπων, διαδικαςιϊν
 Ρροςκλιςεισ, ανακοινϊςεισ, επιςτολζσ αιτθμάτων, οδθγίεσ καταςκευϊν, κανόνεσ παιχνιδιϊν
 Κείμενα τθσ ςχολικισ ηωισ, π.χ.
άρκρα για τθ ςχολικι εφθμερίδα, ανακοινϊςεισ, εργαςίεσ
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νάλθψθσ των ίδιων λζξεων
 Κατάρτιςθ κεματικϊν λεξιλογίων
 Ερωτιςεισ επί κειμζνων των ςχολικϊν εγχειριδίων ι άλλων, κατάλλθλα επιλεγμζνων εντφπων ι θλεκτρονικϊν κειμζνων, οι οποίεσ κατευκφνουν τουσ μακθτζσ ςτθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο κείμενο
 Αντιςτοίχιςθ απλϊν και ςφντομων παραγράφων με τισ κεματικζσ προτάςεισ τουσ
 Αποκατάςταςθ τθσ ςειράσ των προτάςεων
μιασ απλισ παραγράφου
 Αποκατάςταςθ τθσ ςειράσ των παραγράφων ςε απλό και ςφντομο κείμενο, βάςει οριςμζνου κριτθρίου, π.χ. χρονικι αλλθλουχία,
ςειρά ςτο χϊρο (πάνω/κάτω, δεξιά/αριςτερά
κ.ο.κ.)
 Διαγραφι προτάςεων που δεν ταιριάηουν
από καταςκευαςμζνεσ παραγράφουσ
 Αξιοποίθςθ των λακϊν ςε γραπτά των μακθτϊν
 Ρροςομοιϊςεισ επικοινωνιακϊν περιςτάςεων, παιχνίδια ρόλων
 Θεατρικά παιχνίδια με αςτείεσ καταςτάςεισ
λόγω τθσ ακαταλλθλότθτασ του φφουσ
 Καταςκευι επιτραπζηιου παιχνιδιοφ όπου θ
πρόοδοσ των παικτϊν εξαρτάται από τθν επιτυχία τθσ κατάλλθλθσ κάκε φορά ζκφραςθσ κλειδιοφ
 Διατφπωςθ τίτλου, εναλλακτικϊν τίτλων
 Αντιςτοίχιςθ απλϊν και ςφντομων παραγράφων με πλαγιότιτλουσ
 Ραρατιρθςθ, ςχολιαςμόσ, αφιςϊν
 Κρυπτόλεξα

για δραςτθριότθτεσ κατανόθςθσ γραπτϊν κειμζνων. Ενδεικτικά:
 Διάκριςθ των ορίων
των γραπτϊν λζξεων: ΒΜ
τ. αϋ ς. 87, ΒΜ τ. βϋ ς. 79,
ΒΜ τ. γϋ ς. 42 άςκθςθ 5,
ΤΕ τ. β. ς. 69 άςκθςθ 1
 Αντίλθψθ του κειμενικοφ είδουσ των τίτλων
εφθμερίδων και επεξεργαςία των πλθροφοριϊν
που διατυπϊνονται ι
υποδθλϊνονται ςε αυτοφσ: ΒΜ τ. αϋ ς. 49
 Αναγνϊριςθ των γνωριςμάτων μορφισ και
περιεχομζνου του κειμενικοφ είδουσ του άρκρου
ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι εφθμερίδα: ΒΜ τ. α ς.
83-84 άςκθςθ 1
 Αναγνϊριςθ των επιμζρουσ κεμάτων ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ ενόσ
ποιιματοσ: ΒΜ τ. βϋ ς.
29, άςκθςθ 1
 Εντοπιςμόσ διαφορϊν
ανάμεςα ςε γραπτά κείμενα που ανικουν ςε διαφορετικό είδοσ: ΒΜ τ. βϋ
ς. 75 άςκθςθ 2
 Αναγνϊριςθ
των
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 «Αναγνϊςεισ» οδικοφ χάρτθ, π.χ. τθσ ευρφτερθσ περιοχισ κατοικίασ των μακθτϊν, ςε
ςυνδυαςμό με το υπόμνθμά του, π.χ. για τθν
εφρεςθ διαδρομϊν βάςει οριςμζνων κριτθρίων
π.χ. ςυντομότερθ διαδρομι από το ςπίτι ςτο
Δθμαρχείο, διαδρομι μζςα από παιδικζσ χαρζσ
και πάρκα κ.ο.κ.
 Διεξαγωγι παιχνιδιϊν μετά από ανάγνωςθ
των κανόνων του
 Συναρμολόγθςθ παιχνιδιϊν βάςει των αντίςτοιχων οδθγιϊν
 Ανακφκλωςθ χαρτιοφ ςτθ ςχολικι τάξθ βάςει του κειμζνου με τα βιματα τθσ διαδικαςίασ
που ζχει αναρτθκεί ςτον τοίχο
 Συηθτιςεισ επί κρίςεων και απόψεων που
διατυπϊνονται ςε κείμενα

ρακτθριςτικά διαφορετικϊν κειμενικϊν τφπων
π.χ. παραγραφοποίθςθ, επικεφαλίδεσ, υπερςυνδζςεισ, ςτροφζσ και ςτίχοι.
 Αναγνωρίηουν τα γλωςςικά μζςα (π.χ. λζξεισ, φράςεισ, γραμματικζσ κατθγορίεσ, ςυντακτικζσ δομζσ) που χαρακτθρίηουν τθν περιγραφι, τθν αφιγθςθ, τισ οδθγίεσ, τθν αιτιολόγθςθ.
 Αναγνωρίηουν τα γλωςςικά μζςα ςε επίπεδο λζξθσ, πρόταςθσ και κειμζνου ωσ προσ τθ
ςυμβολι τουσ ςτο νόθμα και ςτθν επικοινωνιακι λειτουργία του κειμζνου, π.χ. πϊσ ςυμβάλλουν τα επίκετα μιασ περιγραφισ ςτθν εντφπωςθ του κειμζνου, πϊσ επθρεάηει το μικοσ
των προτάςεων τθν κατανόθςθ, πϊσ βοθκοφν
τθν κατανόθςθ οι ςυνδετικζσ και μεταβατικζσ
λζξεισ και φράςεισ.
 Διακρίνουν ανάμεςα ςτο οικείο και ςτο «επίςθμο» φφοσ κακϊσ και ςε αδρζσ ενδιάμεςεσ
διαβακμίςεισ.
 Ραρατθροφν και αξιολογοφν τα διάφορα
μζςα παρουςίαςθσ του περιεχομζνου, π.χ. πίνακεσ, διαγράμματα, εικόνεσ, μορφοποίθςθ,
χρϊματα.
 Κατανοοφν ςυντομογραφίεσ και αρκτικόλεξα.
 Εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ «μετά από τθν
ανάγνωςθ», ςτισ οποίεσ ανικουν θ ανάλυςθ
και θ επαναςφνκεςθ του περιεχομζνου, οι
ςυνδζςεισ μεταξφ των τμθμάτων του κακϊσ και
με άλλα κείμενα, θ αξιολόγθςθ τθσ μορφισ και
του περιεχομζνου.
 Αποδίδουν το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου
με άλλα ςθμειωτικά ςυςτιματα.
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μορφικϊν γνωριςμάτων
ενόσ
ποιιματοσ
και
πρόςλθψθ υποδθλοφμενων ςθμαςιϊν ςε αυτό:
ΒΜ τ. βϋ ς. 82-83 αςκιςεισ 1 & 2
 Κριτικι ανάγνωςθ θλεκτρονικϊν
κειμζνων
για τθν εφρεςθ ςυμμακθτϊν από άλλεσ χϊρεσ με
τουσ οποίουσ κα μποροφςε να ξεκινιςει επικοινωνία μζςω διαδικτφου: ΒΜ τ. γϋ ς. 39 άςκθςθ
7
 «Σάρωςθ» αφθγθματικοφ κειμζνου για τθν
κατανόθςθ του τρόπου
δράςθσ κακενόσ από
τουσ ιρωεσ τθσ ιςτορίασ:
ΒΜ τ. βϋ ς. 10-12 άςκθςθ
1
 «Σάρωςθ» ποιιματοσ
για εντοπιςμό οριςμζνων
πλθροφοριϊν: ΒΜ τ. γϋ ς.
10 άςκθςθ 1
 Ανάγνωςθ για αντίλθψθ υποδθλϊςεων: ΤΕ
τ. βϋ ς. 23 άςκθςθ 3
 Κατανόθςθ ομοιοτιτων και διαφορϊν ανάμεςα ςε πολυτροπικά
κείμενα του ίδιου είδουσ:
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 Εξοικειϊνονται με τθ ςυνοπτικι απόδοςθ
περιεχομζνου και τισ τεχνικζσ τθσ.
 Συςχετίηουν κείμενα με τα μθ λεκτικά ςυνοδευτικά τουσ (π.χ. πίνακεσ, χάρτεσ, διαγράμματα, μουςικι, χρϊματα, βίντεο), προκειμζνου
να ςυνκζςουν πλθροφορίεσ και γνϊςεισ ςε δεδομζνθ περίςταςθ.
 Συνδυάηουν πλθροφορίεσ και ςτοιχεία από
απλά ςυνεχι και αςυνεχι κείμενα, ζντυπα ι
θλεκτρονικά, ςε ενιαίο ςυνεκτικό περιεχόμενο.
 Εφαρμόηουν γραπτζσ οδθγίεσ.
 Βρίςκουν τισ ςυνάφειεσ ανάμεςα ςτουσ ίδιουσ, ςτα κείμενα που ςυναντοφν / επεξεργάηονται και ςτο πεδίο αναφοράσ των κειμζνων (άμεςο ι μακρινό, πραγματικό ι φανταςτικό περιβάλλον).
 Αντιλαμβάνονται ότι τα κείμενα παρουςιάηουν οριςμζνθ άποψθ, θ οποία αναγνωρίηεται
και κρίνεται.
 Διευρφνουν τον κόςμο τθσ εμπειρίασ τουσ
και αναπτφςςουν ενςυναίςκθςθ για ανκρϊπουσ που ηουν υπό διαφορετικοφσ όρουσ.
 Κατανοοφν λιγότερο οικείεσ γνϊμεσ και περιςτάςεισ, όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται ςε κείμενα.
 Διερευνοφν εμπειρίεσ ανκρϊπων διαφορετικϊν εποχϊν και πολιτιςμϊν ςτα κείμενα που
διαβάηουν.
 Εντοπίηουν τισ ςυνάφειεσ ανάμεςα ςε διαφορετικά κείμενα π.χ. με το ίδιο κζμα ι τθν ίδια γνϊμθ για ζνα κζμα.
 Διευρφνουν τθ γραμματικι τουσ ενθμερότθτα, με ςκοπό τθν κατανόθςθ και αξιοποίθςθ

ΜΒ τ. βϋ ς. 50 -51
 Λογιςμικό «Γλϊςςα Γϋ
- Δϋ Δθμοτικοφ»:
 Ενότθτα «Εργαςία»
δραςτθριότθτα «Τα πεντόβολα», δραςτθριότθτα «Το παραμφκι του
παπποφ»
 Ενότθτα «Γνωρίηοντασ
τθ χϊρα μου», υποενότθτα «Τα Ηαγοροχϊρια» 3θ
δραςτθριότθτα: «Θ μαντίλα», υποενότθτα «Ο
Βόλοσ» 2θ δραςτθριότθτα «Θ παραγγελία», υποενότθτα «Θ Κριτθ» 1θ
δραςτθριότθτα «Ο Μινϊταυροσ», υποενότθτα «Ο
Βόλοσ» 1θ δραςτθριότθτα «Θ ταμπζλα», δραςτθριότθτα «Ο Πλυμποσ»,
δραςτθριότθτα
«Θ αρκοφδα», υποενότθτα «Θ Ρελοπόννθςοσ»,
 Ενότθτα «Ιςτορία τθσ
γραφισ» υποενότθτα «Το
ελλθνικό
αλφάβθτο»,
υποενότθτα «Αίγυπτοσ»,
δραςτθριότθτα
«Ιερογλυφικά»
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τθσ λειτουργικισ αξίασ των γραμματικϊν φαινομζνων για τθ δόμθςθ νοιματοσ και φφουσ
(βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ).
 Ερμθνεφουν τθ λειτουργία βαςικϊν ςθμείων ςτίξθσ (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ).

Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα – Κειμενικά είδθ

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Αντιγράφουν με ακρίβεια.
 Γράφουν ορκογραφθμζνα αναπτφςςοντασ
τισ εξισ δεξιότθτεσ:
- αναλφουν τισ λζξεισ ςε ςυλλαβζσ και ςτα
ςυνκετικά τουσ
- εφαρμόηουν τουσ ορκογραφικοφσ κανόνεσ
- διακρίνουν τισ ομόθχεσ και τισ ομϊνυμεσ λζξεισ
- χρθςιμοποιοφν γνϊςεισ για τα κλιτικά ςυςτιματα, τθν αναλογία, τθν ετυμολογία και τισ
οικογζνειεσ λζξεων
- αξιοποιοφν λεξικά
- εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ ςυλλαβιςμοφ.
 Καταρτίηουν απλά αλφαβθτικά και κεματικά λεξιλόγια.

Τα ίδια βαςικά κζματα και κειμενικά
είδθ που περιγράφονται ςτθν ενότθτα
«Κατανόθςθ γραπτϊν κειμζνων»

 Αντιγραφι επιλεγμζνων χωρίων από τα ςχολικά βιβλία για αντιγραφι με οριςμζνο κριτιριο και, κατά το δυνατόν, ςτο πλαίςιο πραγματικισ ι εικονικισ περίςταςθσ, π.χ. από κείμενο
για το περιβάλλον, εντοπίηονται, ςυνάγονται
και αντιγράφονται οι ςχετικζσ ςυμβουλζσςυνκιματα ςε χαρτόνια για ανάρτθςθ ςτθν τάξθ
 Συςτθματικι χριςθ λεξικϊν κατά τθ ςφνκεςθ
κειμζνων ςτθν τάξθ
 Διόρκωςθ λακϊν ςε ςκοπίμωσ ανορκόγραφεσ λζξεισ μεμονωμζνεσ ι ςε κείμενα
 Αξιοποίθςθ των ορκογραφικϊν λακϊν των
μακθτϊν π.χ. για αναγωγι ςτισ αντίςτοιχεσ κανονικότθτεσ ι αναλογίεσ
 Αραχνογράμματα με οικογζνειεσ λζξεων
 Γλωςςικά παιχνίδια ι τραγοφδια με ςφνκετεσ
λζξεισ π.χ. ζμμετρεσ «ιςτορίεσ» με ομοιοκαταλθξία λόγω του ίδιου βϋ ςυνκετικοφ π.χ. ριμα-

 Οι ίδιεσ γενικζσ κατθγορίεσ υλικοφ που περιγράφονται ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ
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Σχολικά εγχειρίδια
 Πλεσ οι ενότθτεσ του
διδακτικοφ
πακζτου
«Γλϊςςα Δϋ Δθμοτικοφ»
και
του
λογιςμικοφ
«Γλϊςςα Γϋ-Δϋ Δθμοτικοφ» που προςφζρονται
για δραςτθριότθτεσ παραγωγισ γραπτϊν κειμζνων. Ενδεικτικά:
 Αντιγραφι τμιματοσ
κειμζνου με ςυγκεκριμζνο κριτιριο επιλογισ:
ΒΜ, τ. αϋ, ςελ. 12, πρϊτθ
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 Χρθςιμοποιοφν ςωςτά τα ςθμεία ςτίξθσ.
 Εκφράηουν ιδζεσ, ςυναιςκιματα και γνϊμεσ ανάλογα με τον εκάςτοτε αναγνϊςτθ.
 Απευκφνονται ςε πραγματικοφσ αναγνϊςτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκπαιδευτικϊν,
ςυμμακθτϊν και ςυμμακθτριϊν, φίλων, προςϊπων τθσ τοπικισ και ευρφτερθσ κοινωνίασ,
κακϊσ και ςε φανταςτικοφσ αναγνϊςτεσ και
αναγνϊςτριεσ, π.χ. ςε ςυνομθλίκουσ από άλλεσ
χϊρεσ.
 Εξοικειϊνονται με τθ ςφνκεςθ κειμζνων διαφόρων ειδϊν, από χρθςτικά, όπωσ πρόςκλθςθ
ι οδθγίεσ για τθ διεξαγωγι παιχνιδιοφ, ζωσ κατεξοχιν δθμιουργικά, όπωσ κείμενα γνϊμθσ και
κεατρικά ζργα.
 Σχεδιάηουν το περιεχόμενο του κειμζνου
που κα ςυνκζςουν, περιγράφοντασ τα μζρθ με
τισ βαςικζσ ιδζεσ τουσ και ςτθ ςυνζχεια το αναπτφςςουν βάςει του ςχεδίου.
 Ελζγχουν το γραπτό τουσ αφοφ το ολοκλθρϊςουν, με οριςμζνα κριτιρια κατά περίπτωςθ.
 Ρροςζχουν τθ χριςθ των γλωςςικϊν μζςων
κατά τθ ςφνκεςθ κειμζνου και τα επιλζγουν
βακμθδόν περιςςότερο ςυνειδθτά.
 Συνκζτουν κείμενο για να αποδϊςουν πλθροφορίεσ άλλων ςθμειωτικϊν ςυςτθμάτων,
π.χ. εικόνεσ, ςειρζσ εικόνων.
 Χρθςιμοποιοφν τυπικι, απρόςωπθ ζκφραςθ, προκειμζνου να περιγράψουν και να εξθγιςουν πλθροφορίεσ και ιδζεσ, με βάςθ τον
κόςμο τθσ εμπειρίασ τουσ.
 Ρλθροφοροφν και εξθγοφν επικεντρωμζνοι

τα ςε -ϊνω, -ίηω κ.ο.κ
 Σφνκεςθ κεατρικϊν διαλόγων, διαλόγων ςε
εικονογραφθμζνεσ ιςτορίεσ
 Συμπλιρωςθ και ςφνκεςθ αιτιςεων, επιςτολϊν, θλεκτρονικϊν μθνυμάτων
 Καταςκευι αφιςϊν π.χ. για τθ διαφιμιςθ μιασ κεατρικισ τουσ παράςταςθσ ι ραδιοφωνικισ εκπομπισ
 Ετοιμαςία προςκλιςεων, γραφι ανακοινϊςεων ςτο ταμπλό τθσ τάξθσ και του ςχολείου
 Σφνταξθ άρκρων για τθ ςχολικι εφθμερίδα
 Σφνκεςθ κειμζνου με μεγάλο βακμό κακοδιγθςθσ, π.χ. με τθ μζκοδο των απαντιςεων ςε
ερωτιςεισ
 Εφαρμογι «ςειριακϊν» κριτθρίων, π.χ. χρονολογικι ςειρά, ςειρά περιγραφισ για τθ ςφνκεςθ αφιγθςθσ και περιγραφισ αντιςτοίχωσ
 Μεταςχθματιςμόσ κειμζνου, π.χ. ιςτορίασ ι
παραμυκιοφ, ςφμφωνα με οριςμζνο κριτιριο,
π.χ. αρχι του κειμζνου από τθ μζςθ τθσ ιςτορίασ
 Ανάπτυξθ κειμζνων με ελάχιςτο βακμό κακοδιγθςθσ, π.χ. από τίτλο ι βάςει εκτενζςτερθσ εκφϊνθςθσ
 Εφαρμογι δεδομζνων καταλόγων με ςθμεία
ελζγχου
 Καταςκευι (από τον εκπαιδευτικό ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ ι μόνο από τουσ μακθτζσ) και εφαρμογι καταλόγων με ςθμεία ελζγχου
 Διόρκωςθ των γραπτϊν από τουσ ίδιουσ τουσ
μακθτζσ ι από ςυμμακθτζσ τουσ π.χ. με τθ
χριςθ προςυμφωνθμζνων ςυμβόλων
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άςκθςθ, ς. 40 άςκθςθ 2,
ς. 63 άςκθςθ 5, ΒΜ τ. βϋ
ς. 14 άςκθςθ 7, ς. 18 άςκθςθ 5, ς. 25 ς. 32 άςκθςθ 3, ς. 38, ς. 69 άςκθςθ 6, ς. 73 άςκθςθ 5,
ς. 91 άςκθςθ 7, ΒΜ τ. γϋ
ς. 14 άςκθςθ 4, ς. 35 άςκθςθ 7, ς. 46 άςκθςθ 6,
ς. 85 άςκθςθ 5
 Ορκογραφία με εφαρμογι οριςμζνων κανόνων: ΒΜ, τ. αϋ ς. 19, 23,
ς. 27 άςκθςθ 6, ς. 38 άςκθςθ 7, ς. 39 άςκθςθ 2,
ς. 41 άςκθςθ 4, ς. 62 άςκθςθ 3, ς. 70 άςκθςθ 3,
ΒΜ τ. βϋ ς. 12 άςκθςθ 6,
ς. 24 άςκθςθ 5, ς. 34 άςκθςθ 5, ς. 37 άςκθςθ 3,
ς. 39 άςκθςθ 5, ς. 64 άςκθςθ 3, ς. 77 αςκιςεισ 4
& 5, ΒΜ τ. γϋ ς. 23 άςκθςθ 6, ς. 24 άςκθςθ 7, ς.
35 αςκιςεισ 4, 5, 6, ς. 52
άςκθςθ 6, ς. 89 άςκθςθ
3, ΤΕ τ. αϋ ς. 32 άςκθςθ1,
ς. 37 άςκθςθ 1, ς. 56 άςκθςθ 6, ς. 58-59 άςκθςθ
3, ς. 75 άςκθςθ 1
 Γραπτι απάντθςθ ςε
γραπτζσ ερωτιςεισ, από
τθν οποία προκφπτει ςυ-
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 Ρεριγραφι κεατρικισ παράςταςθσ ι μουςείου που επιςκζφκθκαν οι μακθτζσ με τθ
μορφι «ανταπόκριςθσ» ςε ςυμμακθτζσ και
ςυμμακιτριζσ τουσ, άρκρων ςτθ ςχολικι ι τοπικι εφθμερίδα, ραδιοφωνικισ εκπομπισ
 Σφνκεςθ ποιθμάτων, ςτίχων, λιμπρζτων για
παιδικζσ όπερεσ ι μουςικζσ παραςτάςεισ, κεατρικϊν διαλόγων και κεατρικϊν ζργων, διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων
 Διοργάνωςθ και διεξαγωγι ςυηθτιςεων με
προετοιμαςία

ςτο κζμα και ςτο τρόπο με τον οποίο κα δϊςουν τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςτον αναγνϊςτθ.
 Εκφράηουν ςυναιςκιματα, γνϊμεσ και ιδζεσ εςτιάηοντασ ςτθ δθμιουργικι χριςθ τθσ
γλϊςςασ και ςτθ διατιρθςθ του ενδιαφζροντοσ
του αναγνϊςτθ.
 Επιχειρθματολογοφν με ςυνειδθτι πρόκεςθ
να πείςουν τον αναγνϊςτθ.
 Χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα με φανταςία κατά τθ ςφνκεςθ κειμζνων.
 Συνκζτουν κείμενο βάςει αποςπαςματικϊν
πλθροφοριϊν από άλλα κείμενα ι ςθμειωτικά
ςυςτιματα, π.χ. χάρτεσ, εικόνεσ, βίντεο.
 Εξοικειϊνονται με τθ γραφι και τθν αξιοποίθςθ ςθμειϊςεων κατά τισ διαδικαςίεσ τθσ
ςκζψθσ, τθσ αναηιτθςθσ, τθσ οργάνωςθσ και
τθσ μάκθςθσ.
 Λαμβάνουν αποφάςεισ ςε ςχζςθ με τισ
γραμματικζσ, τισ λεξιλογικζσ, τισ υφολογικζσ
δομζσ, τθ γλωςςικι ποικιλία κτλ. που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν πραγμάτωςθ ενόσ κειμενικοφ είδουσ, για παράδειγμα επιλζγουν τουσ
κατάλλθλουσ ρθματικοφσ χρόνουσ ςτα αφθγθματικά κείμενα, επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ εγκλίςεισ για κείμενα οδθγιϊν (βλ. αναλυτικά
ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ).
 Κατανοοφν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το λεξιλόγιο και θ
γραμματικι, για να δθλωκεί θ εναλλαγι από
κζμα ςε κζμα (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του
Εκπαιδευτικοφ).
 Διαπιςτϊνουν τισ δυνατότθτεσ επαφξθςθσ
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νεχζσ ςυνεκτικό κείμενο:
ΒΜ τ. αϋ ς. 44 άςκθςθ 7
 Σφνκεςθ κειμζνου με
μεγάλο βακμό κακοδιγθςθσ, μζςω των απαντιςεων ςε δεδομζνεσ
ερωτιςεισ: ΤΕ τ. αϋ ς. 9,
16, ς. 21 άςκθςθ 1, ς. 5354 άςκθςθ 1, ς. 63 άςκθςθ 2, ς. 64 αςκιςεισ 1 &
2, ΤΕ τ. βϋ ς. 31 άςκθςθ 3,
ς. 32 άςκθςθ 1, ς. 36 άςκθςθ 4, ς. 43-44 άςκθςθ
2, ς. 55 άςκθςθ 1
 Σφνκεςθ κειμζνου με
μεςαίο βακμό κακοδιγθςθσ, π.χ. βάςει δεδομζνου λεξιλογίου: ΤΕ τ. αϋ
ς. 17 άςκθςθ 3, ι γενικϊν
οδθγιϊν ςχετικά με τθ
δομι: ΤΕ ς. 73 άςκθςθ 1
 Σφνκεςθ κειμζνου με
ελάχιςτο βακμό κακοδιγθςθσ: ΤΕ τ. βϋ ς. 52
 Σφνκεςθ κειμζνου οριςμζνου είδουσ, με οριςμζνο επίπεδο είδουσ
που απευκφνεται ςε ςυγκεκριμζνο αποδζκτθ: ΤΕ
τ. βϋ ς. 47
 Εφαρμογι των ςθμείων ςτίξθσ: ΤΕ τ. αϋ ς. 27
άςκθςθ 2, ς. 68 άςκθςθ
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και μείωςθσ των προτάςεων κακϊσ και αλλαγισ τθσ ςειράσ των λζξεων ςε αυτζσ, ανάλογα
με τισ επικοινωνιακζσ προκζςεισ και ςυνκικεσ.

3, ς. 75 άςκθςθ 3, τ. βϋ ς.
8 άςκθςθ 3, ΤΕ τ. βϋ ς. 16
άςκθςθ 1, ς. 37 άςκθςθ 2
 Σφνκεςθ κειμζνου βάςει εικόνων: ΤΕ τ. αϋ ς. 72
άςκθςθ 2, ΤΕ τ. βϋ ς. 9-10
άςκθςθ 1
 Σφνκεςθ πολυτροπικοφ
κειμζνου με καταςκευι
εικονογραφθμζνθσ ιςτορίασ: ΤΕ τ. βϋ ς. 36 άςκθςθ 4 ι με υπομνθματιςμό
χάρτθ: ΤΕ τ. βϋ ς. 64 άςκθςθ 2
 Γραφι κειμζνου κατάλλθλου για ταχυδρομικι κάρτα, με τιρθςθ των
ςυμβάςεων μορφισ και
περιεχομζνου του ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ είδουσ: ΤΕ τ. βϋ ς. 64 -65
άςκθςθ 3
 Συμπλιρωςθ εντφπων:
ΤΕ τ. αϋ ς. 18, ΤΕ τ. βϋ ς.
46 άςκθςθ 2
 Αυτοαξιολόγθςθ του
εκάςτοτε γραπτοφ βάςει
ςυναφϊν ςθμείων ελζγχου: ΤΕ τ. βϋ ς. 36, 66
 Λογιςμικό «Γλϊςςα Γϋ Δϋ Δθμοτικοφ»,
 Ενότθτα «Γνωρίηοντασ
τθ χϊρα μου», υποενότθ-

40

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

τα «Θ Κριτθ» γλωςςάρι
με κζμα τθ κάλαςςα, υποενότθτα «Ο Βόλοσ»
ενότθτα «Φυςικά τοπία»
δραςτθριότθτα «Ερθμωμζνα χωριά»: ζνα ςπίτι
αφθγείται το ζνδοξο παρελκόν του με ςθμείο
αναφοράσ τθν αρχικι
μορφι του, υποενότθτα
«Ο Βόλοσ» δραςτθριότθτα «Φυςικό τοπίο» (ςφνκεςθ κειμζνου μιασ ταχυδρομικισ κάρτασ όπου
ηθτείται θ περιγραφι ςυγκεκριμζνου τοπίου με
προςεκτικι επιλογι επικζτων και ονομάτων),
υποενότθτα «Θ Κριτθ»
δραςτθριότθτα «Θ κάλαςςα», 5θ δραςτθριότθτα «Θ μαντινάδα» 3θ
δραςτθριότθτα «Οι τοιχογραφίεσ»
 Ενότθτα «Το εργαςτιρι
μου», δραςτθριότθτα «Θ
ςφνκεςθ»
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1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
1.5 Ε΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Α. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Συνειδθτοποιοφν το ςκοπό ι τουσ ςκοποφσ
τθσ ακρόαςθσ κειμζνων, π.χ. ακρόαςθ για πρόςκτθςθ πλθροφοριϊν, επιςιμανςθ πλθροφοριϊν, επίλυςθ προβλιματοσ κ.ο.κ.
 Ανατρζχουν ςτο καταςταςιακό περιβάλλον,
για να κατανοιςουν δυςνόθτα ςθμεία ςτο υπό
ακρόαςθ κείμενο.
o Καλλιεργοφν διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ του προφορικοφ κειμζνου (ςυνολικι
κατανόθςθ, επικζντρωςθ ςε ςυγκεκριμζνθ
πλθροφορία, προςωπικι ερμθνεία με βάςθ
ςθμεία του κειμζνου).
 Εντοπίηουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςτο
περιεχόμενο του κειμζνου.
 Αναπτφςςουν τθν αίςκθςθ τθσ γενικισ κατανόθςθσ του κειμζνου.
 Αναπτφςςουν τθν αίςκθςθ τθσ ςυνολικισ
ερμθνείασ του κειμζνου.
 Αναςτοχάηονται και αξιολογοφν το περιεχόμενο του κειμζνου.
 Αναςτοχάηονται και αξιολογοφν τθ μορφι

Βαςικά κζματα – Κειμενικά είδθ
Βαςικά κζματα:
 Ρεριβάλλον
 Ταξίδια
 Θ ηωι ςτθν πόλθ
 Διατροφι
 Κατοικίδια ηϊα
 Φιλία
 Συγγενικζσ ςχζςεισ
 Μουςικι
 Βιβλία
 Επιςτθμονικι φανταςία
 Ραιχνίδια
 Καταςκευζσ
 αδιόφωνο-Τθλεόραςθ
 Κινθματογράφοσ- Θζατρο
 Μουςεία
 Ακλθτιςμόσ
 Επαγγζλματα
 Ρόλεμοσ και ειρινθ
Κειμενικά είδθ:
 Μαρτυρίεσ-ιωματικι αφιγθςθ
 Κακθμερινοί διάλογοι για αναηιτθςθ πλθροφορίασ, ανταλλαγι απόψεων
κτλ.
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Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Συηθτιςεισ ςτο πλαίςιο ομάδων, αλλά και μεταξφ παιδιϊν και εκπαιδευτικοφ, και προκαταρκτικι ςυγκριτικι αντιπαραβολι προφορικϊν κειμζνων που χαρακτθρίηονται από:
 διαφορετικό βακμό κωδικοποίθςθσ τθσ
προχπάρχουςασ γνϊςθσ πάνω ςε ζνα κζμα
(δθλαδι κείμενα που απευκφνονται ςε ζνα γενικό κοινό και κωδικοποιοφν αρκετά ςτοιχεία
για ζνα κζμα, ςε αντίκεςθ με κείμενα που απευκφνονται ςε εξειδικευμζνο κοινό και αφινουν υπονοοφμενεσ κάποιεσ πλθροφορίεσ)
 υιοκζτθςθ διαφορετικισ γλϊςςασ ςϊματοσ
 παιχνίδια ρόλων
 διαφορετικά μζςα μετάδοςθσ προφορικϊν
κειμζνων με κοινό κζμα, αντικείμενο ι περιεχόμενο
 ςυηθτιςεισ ςε ςχζςθ με τισ προβλζψεισ που
διαμορφϊνονται για το είδοσ του κειμζνου που
κα επιλεγεί και του φφουσ (οικείο, επίςθμο
κτλ.)
διάλογοσ μεταξφ των μελϊν τθσ τάξθσ ωσ μιασ
κοινότθτασ αναγνωςτϊν/-τριϊν για τθν ανάδειξθ του νοιματοσ ενόσ κειμζνου
 ςφγκριςθ διαφορετικϊν κειμζνων και κειμενικϊν ειδϊν για το ίδιο κζμα

Ενότθτεσ ςχολικϊν εγχειριδίων:
Οι ενότθτεσ του γλωςςικοφ εγχειριδίου τθσ Εϋ
Δθμοτικοφ κακϊσ και του
λογιςμικοφ Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ προςφζρονται
για δραςτθριότθτεσ κατανόθςθσ
προφορικϊν
κειμζνων, εφόςον περιλαμβάνουν αςκιςεισ παραγωγισ προφορικοφ λόγου και αξιοποιοφν υλικό
από προφορικά κείμενα.
Ενδεικτικά:
Β.Μ. τ. αϋ ς. 26 άςκθςθ 5
Β.Μ. τ. αϋ ς. 30 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. αϋ ς. 81 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. βϋ ς. 18 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. βϋ ς. 42 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. βϋ ς. 49 άςκθςθ 3
Β.Μ. τ. βϋ ς. 63 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. βϋ ς. 77 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. γϋ ς. 37 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. γϋ ς. 51 άςκθςθ 2
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του κειμζνου.
 Κατανοοφν τθ διαφορετικι οπτικι γωνία
των διαφόρων ομιλθτϊν και ομιλθτριϊν ι πικανόν τθ διαμόρφωςθ του λόγου τουσ ανάλογα
με τισ προκζςεισ τθσ επικοινωνίασ.
 Συμμετζχουν ςε διάλογο εκπαιδευτικϊν και
μακθτϊν και μακθτριϊν ςτο πλαίςιο του κριτικοφ γραμματιςμοφ.
 Συμμετζχουν ςτο διάλογο μεταξφ των «επίςθμων» κειμζνων με τα κείμενα τθσ κακθμερινισ εμπειρίασ.
 Συμμετζχουν ςτο διάλογο μεταξφ κειμζνων
που προζρχονται από άτομα με διαφορετικά
κοινωνικά και γλωςςικά υπόβακρα και ςτα οποία χρθςιμοποιοφνται διαφορετικζσ ποικιλίεσ
και επίπεδα φφουσ.
 Διατυπϊνουν διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ για
το είδοσ του κειμζνου.
 Αςκοφνται ςτο ρόλο που επιτελεί θ υιοκζτθςθ τθσ κατάλλθλθσ «γλϊςςασ ςϊματοσ» για
τθ μετάδοςθ μθνυμάτων.

 Διάλογοι ςε επίςθμο φφοσ, ςυνεντεφξεισ κτλ.
 Μφκοι-αϊκά παραμφκια
 Ρλθροφοριακά κείμενα
 Ειδθςεογραφικά κείμενα
 Θεατρικόσ διάλογοσ
 επορτάη
 Δελτίο καιροφ
 Χρθςτικά προφορικά κείμενα (π.χ.
ςυνταγζσ, προςκλιςεισ, οδθγίεσ χριςθσ και οδθγίεσ καταςκευισ)
 Ρολυτροπικά κείμενα, όπωσ διαφθμίςεισ

Β.Μ. τ. γϋ ς. 54 άςκθςθ 6
Β.Μ. τ. γϋ ς. 73 άςκθςθ 8
Διάφορα προφορικά κείμενα του επιπζδου τθσ
θλικίασ των μακθτϊν και
μακθτριϊν που κα ςυγκαταλζγονται ςτουσ τφπουσ κειμζνου που περιγράφονται ςτθ βϋ ςτιλθ
«Βαςικά
κζματαΚειμενικά είδθ».
Γραμματικι νζασ ελλθνικισ Εϋ & Στϋ Δθμοτικοφ

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα –Κειμενικά είδθ

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΣΕ
ΕΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ
ΝΑ:
 Διατυπϊνουν ερωτιματα, προςδιορίηουν

Τα ίδια βαςικά κζματα και κειμενικά
είδθ που περιγράφονται ςτθν κατανόθςθ προφορικϊν κειμζνων

 παραγωγι διαλόγων με ςυγκεκριμζνο κζμα
και για ςυγκεκριμζνο ςκοπό
 ςυνομιλίεσ με άτομα με διαφορετικζσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ (φίλοι, γνωςτοί, επαγγελματικοί ςυνεργάτεσ κτλ.)

Ενότθτεσ ςχολικϊν εγχειριδίων:
Πλεσ οι ενότθτεσ του
γλωςςικοφ εγχειριδίου
τθσ Εϋ Δθμοτικοφ, κακϊσ
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 προφορικά κείμενα ςε δομθμζνα πλαίςια
(ςχολείο, ςυηθτιςεισ ςε τθλεοπτικζσ εκπομπζσ,
ςειρζσ κτλ.)
 κείμενα λογοτεχνικοφ λόγου ςτα οποία υπάρχει ςυγκεκριμζνθ μορφι προφορικοφ λόγου, π.χ. φανταςτικζσ ιςτορίεσ, παραμφκια,
ποιιματα, κρφλοι, παραδόςεισ, κεατρικά δρϊμενα («ςκετσ»), κεατρικά ζργα
 αναηιτθςθ τθσ οπτικισ γωνίασ διαφορετικϊν
ςυνομιλθτϊν
 παραγωγι προφορικϊν πολυτροπικϊν κειμζνων που ςυνδυάηουν προφορικό λόγο, ιχο/μουςικι και εικόνα, π.χ. διαφθμίςεισ, ςυνταγζσ κτλ.

προβλιματα, αναηθτοφν απαντιςεισ ςτα προβλιματα που ζχουν τεκεί, αναλφουν και ςυνκζτουν δεδομζνα.
 Μακαίνουν να καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα και προτάςεισ, παράγουν κείμενα, τα δθμοςιοποιοφν ςτθν κοινότθτα και δζχονται τθν κριτικι τθσ.
 Αςκοφνται ςτθν ενεργθτικι αξιοποίθςθ τθσ
γλϊςςασ ςε αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ ςθμειωτικοφσ κϊδικεσ, όπωσ τθσ εικόνασ και του ιχου,
ϊςτε να παράγονται πολυτροπικά κείμενα.
 Επιλζγουν γλωςςικά ςτοιχεία (λεξιλόγιο,
μορφολογία, ςφνταξθ) ανάλογα με τισ επικοινωνιακζσ/κοινωνικοπολιτιςμικζσ ςυνκικεσ και
ανάγκεσ.
 Αναπτφςςουν κριτικι αντίςταςθ ςε ςαφι ι
υπονοοφμενα νοιματα, π.χ. ςε κείμενα τθλεοπτικϊν διαφθμίςεων, ςε ςυνδυαςμό με εικόνα,
κίνθςθ, μουςικι κτλ.
 Αναπτφςςουν τθν ικανότθτά τουσ να ςυνεργάηονται για τθ δόμθςθ μιασ γλωςςικισ λειτουργίασ μζςα ςε ςυγκεκριμζνο κειμενικό και
επικοινωνιακό πλαίςιο (αφιγθςθ, περιγραφι,
επιχείρθμα κτλ.) – (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό
του Εκπαιδευτικοφ).
 Αποφαςίηουν ποια είναι τα εξωγλωςςικά και
παραγλωςςικά ςτοιχεία, εκτόσ από τα κακαρά
γλωςςικά, που κα χρθςιμοποιιςουν ςτο λόγο
τουσ.
 Ρροβάλλουν τθ δικι τουσ οπτικι γωνία ςε
ςχζςθ με ζνα κζμα.

και του λογιςμικοφ Εϋ και
Στϋ Δθμοτικοφ, περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ
παραγωγισ προφορικϊν
κειμζνων.
Ενδεικτικά:
Β.Μ. τ. αϋ ς. 10 άςκθςθ 3
Β.Μ. τ. αϋ ς. 17 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. αϋ ς. 25 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. αϋ ς. 59 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. αϋ ς. 81 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. αϋ ς. 33 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. βϋ ς. 2 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. βϋ ς. 63 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. βϋ ς. 77 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. γϋ ς. 9 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. γϋ ς. 60 άςκθςθ 3
Β.Μ. τ. γϋ ς. 63 άςκθςθ 2
Διάφορα προφορικά κείμενα του επιπζδου τθσ
θλικίασ των μακθτϊν και
μακθτριϊν που κα ςυγκαταλζγονται ςτουσ τφπουσ κειμζνου που περιγράφονται ςτθ βϋςτιλθ
«Βαςικά
κζματαΚειμενικά είδθ».
Γραμματικι νζασ ελλθνικισ Εϋ & Στϋ Δθμοτικοφ
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Γ. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Συνειδθτοποιοφν τουσ λόγουσ ανάγνωςθσ
ενόσ κειμζνου (π.χ. απόκτθςθ πλθροφορίασ,
ενθμζρωςθ).
 Καλλιεργοφν αναγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ του
γραπτοφ κειμζνου (ςυνολικι κατανόθςθ, επικζντρωςθ ςε ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία, προςωπικι ερμθνεία με βάςθ ςθμεία του κειμζνου).
 Καλλιεργοφν διαφορετικζσ αναγνωςτικζσ
ςτρατθγικζσ ανάλογα με το αν το κείμενο είναι
ςυνεχζσ ι μθ ςυνεχζσ (χάρτθσ, γράφθμα, ςχεδιάγραμμα κτλ.) ι υπερκείμενο.
 Αντιλαμβάνονται τουσ μθχανιςμοφσ ςυνοχισ
του κειμζνου (ςφνδεςμοι, επεξθγιςεισ κτλ.).
 Αξιολογοφν το περιεχόμενο (κζμα) και τθ
μορφι (γραμματικζσ και λεξιλογικζσ επιλογζσ)
του γραπτοφ κειμζνου.
 Αξιολογοφν τθν αποτελεςματικότθτα των
κειμζνων που επεξεργάηονται.
 Επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ από
το κείμενο για τθν απόδοςθ του νοιματοσ που
κάκε φορά κεωρείται πιο ςθμαντικό.
 Εντοπίηουν τθν πολυφωνικότθτα των κειμζ-

Βαςικά κζματα – Κειμενικά είδθ
Βαςικά κζματα:
 Ρεριβάλλον
 Ταξίδια
 Θ ηωι ςτθν πόλθ
 Διατροφι
 Κατοικίδια ηϊα
 Φιλία
 Συγγενικζσ ςχζςεισ
 Μουςικι
 Βιβλία
 Επιςτθμονικι φανταςία
 Ραιχνίδια
 Καταςκευζσ
 αδιόφωνο-Τθλεόραςθ
 Κινθματογράφοσ-Θζατρο
 Μουςεία
 Ακλθτιςμόσ
 Επαγγζλματα
 Ρόλεμοσ και ειρινθ

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ

Ο/Θ εκπαιδευτικόσ αξιοποιεί ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων (αϋ
ςτιλθ) όςον αφορά τθν κατανόθςθ γραπτϊν
κειμζνων:
 διάκριςθ των λόγων ανάγνωςθσ κάκε κειμζνου
 απόδοςθ των βαςικϊν πλθροφοριϊν κάκε
παραγράφου
 ερωτιςεισ για τθν ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων
πλθροφοριϊν του κειμζνου
 εντοπιςμόσ των μθχανιςμϊν ςυνοχισ ςε μια
παράγραφο (ωσ παράδειγμα) του κειμζνου
 ςφγκριςθ κειμζνων διαφορετικοφ είδουσ ι
προζλευςθσ με κοινι κεματολογία
 εξάςκθςθ ςτθν απόδοςθ του κυρίωσ νοιματοσ μιασ παραγράφου
 εξάςκθςθ ςτθν απόδοςθ τίτλου μιασ παραγράφου
 αφαίρεςθ ι προςκικθ ςτοιχείων πολυτροπικότθτασ (εικόνασ, ιχου κτλ.) ςε τμιμα κειμζΚειμενικά είδθ:
νου
 Λογοτεχνικά κείμενα
 μεταςχθματιςμόσ και προςαρμογι μιασ πα Κείμενα-ςχόλια ςε φωτογραφίεσ ραγράφου κειμζνου ςε διαφορετικό φφοσ ανά(λεηάντεσ)
λογα με τον αποδζκτθ
 Ενθμερωτικά κείμενα από ιςτοςελί-  εξάςκθςθ ςτθν κατανόθςθ και αξιοποίθςθ
δεσ
τθσ λειτουργικισ αξίασ τθσ γραμματικισ, π.χ.:
 Κόμικσ
α) ρθματικοί χρόνοι, διαφοροποίθςθ ανάλογα
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Εκπαιδευτικό υλικό
Ενότθτεσ ςχολικϊν εγχειριδίων:
Πλεσ οι ενότθτεσ του
γλωςςικοφ εγχειριδίου
τθσ Εϋ Δθμοτικοφ, κακϊσ
και του λογιςμικοφ Εϋ και
Στϋ Δθμοτικοφ, περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ
κατανόθςθσ
γραπτϊν
κειμζνων.
Ενδεικτικά:
Β.Μ. τ. αϋ ς. 13 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. αϋ ς. 17 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. αϋ ς. 18 άςκθςθ 4
Β.Μ. τ. αϋ ς. 25 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. αϋ ς. 33 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. αϋ ς. 59 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. βϋ ς. 61 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. βϋ ς. 63 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. γϋ ς. 42 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. γϋ ς. 68 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. γϋ ς. 84 άςκθςθ 1
Κείμενα που επιλζγει ο/θ
εκπαιδευτικόσ:
 Κείμενα χρθςτικά (από
τθν κακθμερινι ηωι και
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νων και διακρίνουν τθν οπτικι του ςυγγραφζα.
 Επιςθμαίνουν τυχόν πολυτροπικά ςτοιχεία
των κειμζνων.
 Σχολιάηουν τθ ςθμειολογικι λειτουργία τθσ
εικόνασ και του ιχου ςτα πολυτροπικά κείμενα.
 Κατακτοφν ειδικό λεξιλόγιο ςε ςχζςθ με το
κζμα του κειμζνου και το κειμενικό είδοσ.
 Διευρφνουν τθ γραμματικι τουσ ενθμερότθτα, με ςκοπό τθν κατανόθςθ και αξιοποίθςθ
τθσ λειτουργικισ αξίασ των γραμματικϊν φαινομζνων για τθ δόμθςθ νοιματοσ και φφουσ
(βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ).
 Ερμθνεφουν τθ λειτουργία βαςικϊν ςθμείων
ςτίξθσ (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ).
 Χρθςιμοποιοφν λεξικά για να μάκουν άγνωςτεσ λζξεισ ι οριςμζνεσ ςθμαςίεσ λζξεων.

 Χάρτεσ
 Θμερολογιακά κείμενα
 Μικρζσ αγγελίεσ
 Μφκοι
 Ρλθροφοριακά κείμενα
 Ειδθςεογραφικά κείμενα
 Θεατρικόσ διάλογοσ
 Άρκρα εφθμερίδων
 επορτάη
 Δελτίο καιροφ
 Χρθςτικά κείμενα (ςυνταγζσ, κατάλογοι, προςκλιςεισ, χάρτεσ, προγράμματα, διαφθμιςτικά φυλλάδια, οδθγίεσ χριςθσ και οδθγίεσ καταςκευισ)
 Εγκυκλοπαιδικά κείμενα
 Διαφθμιςτικά φυλλάδια
 Άρκρα εφθμερίδων
 Τεχνικζσ περιγραφζσ
 Ρλθροφοριακά-επεξθγθματικά ςκίτςα
 Οδθγοί μζςων μεταφοράσ
 Κείμενα επιςτθμονικισ φανταςίασ
 Διαφθμιςτικοί και πλθροφοριακοί
πίνακεσ
 Λαϊκά παραμφκια
 Ραροιμίεσ
 Λαϊκό κζατρο
 Μαρτυρίεσ
 Λεηάντεσ
 Διαγράμματα
 Ενθμερωτικά ζντυπα
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με το είδοσ του κειμζνου, το φφοσ και τθν περίςταςθ επικοινωνίασ
β) λειτουργία ουςιαςτικϊν και επικζτων (π.χ.
διάκριςθ μεταξφ επικζτων που περιγράφουν και
επικζτων που δθλϊνουν υποκειμενικό ςχολιαςμό) (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ)
γ) λειτουργία τθσ ςειράσ των λζξεων και τθσ εςτίαςθσ ανάλογα με το κειμενικό είδοσ (π.χ.
προτίμθςθ για τθ ςειρά Υποκείμενο-ιμαΑντικεί-μενο ςτον επίςθμο/επιςτθμονικό λόγο
και, αντίςτροφα, ζκφραςθ υποκειμενικοφ ςχολιαςμοφ με εςτίαςθ ςε άλλα είδθ) (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ)

ανάλογα με το κζμα)
 Κείμενα πολυτροπικά,
π.χ. πλθροφορίεσ από τθ
ςχολικι ιςτοςελίδα όπου
επιλζγονται κείμενα που
ςυνοδεφονται με εικόνα
και ιχο
 Κείμενα θλεκτρονικά,
π.χ. πλθροφορίεσ από
ςχετικζσ με το κζμα ιςτοςελίδεσ
Γραμματικι νζασ ελλθνικισ Εϋ & Στϋ Δθμοτικοφ
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Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Συνειδθτοποιοφν ειδικζσ παραμζτρουσ τθσ
περίςταςθσ επικοινωνίασ, όπωσ είναι ο επικοινωνιακόσ ςκοπόσ και τα κοινωνικά χαρακτθριςτικά όςων ςυμμετζχουν.
 Επιλζγουν:
τον τρόπο οργάνωςθσ των υπό δόμθςθ κειμζνων
τον τρόπο ανάπτυξθσ και ςφνδεςθσ των
πλθροφοριϊν
το φφοσ
τθν ζκταςθ
τα εξωγλωςςικά ςτοιχεία που αξιολογοφνται
ωσ κατάλλθλα για ςτιριξθ/ενίςχυςθ
τα ςθμειωτικά μζςα που κα μποροφςαν να
αξιοποιθκοφν για ςτιριξθ των υπό δόμθςθ κειμζνων, ανάλογα με τισ παραμζτρουσ τθσ περίςταςθσ επικοινωνίασ ι/και τισ μεταβλθτζσ του
κοινωνικοπολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ.
 Σχεδιάηουν κείμενα μετά από διαπραγμάτευςθ, ανάλογα με
τισ επικοινωνιακζσ/κοινωνικο-πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ και ανάγκεσ.
 Λαμβάνουν αποφάςεισ ςε ςχζςθ με τισ

Βαςικά κζματα
Είδθ και τφποι κειμζνων
Τα ίδια βαςικά κζματα και κειμενικά
είδθ που περιγράφονται ςτθν κατανόθςθ γραπτϊν κειμζνων
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 καταγραφι απόψεων (γνϊμθ, επιχείρθμα,
ςυμπζραςμα) και διαφορετικϊν ερμθνειϊν για
το νόθμα ενόσ κειμζνου
 ςυλλογι, καταγραφι, ςφγκριςθ και επιλογι πλθροφοριϊν ανάλογα με το κείμενο και το
κζμα
 απόρριψθ ι επικφρωςθ κζςεων, απόψεων, αρχϊν που διατυπϊνονται ςε ζνα κείμενο
 χαρτογράφθςθ ςχθμάτων δόμθςθσ ενδεικτικϊν κειμζνων (π.χ.: ςυνεχι, αςυνεχι, μικτά,
θλεκτρονικά, πολυτροπικά)
 χριςθ εννοιολογικϊν χαρτϊν (διάρκρωςθ)
και καταγραφι βαςικϊν δομικϊν ςτοιχείων για
τθν παραγωγι γραπτοφ λόγου ανάλογα με τθν
περίςταςθ επικοινωνίασ
 ςφνδεςθ δομικϊν ςτοιχείων, π.χ. αφιγθςθσ
(ποιοσ, ποφ, πότε, τι κάνει, γιατί, τι γίνεται μετά, ποιο είναι το αποτζλεςμα) και δθμιουργία
μακθτικϊν κειμζνων
 ανάδειξθ τθσ πολυτροπικότθτασ των κειμζνων, π.χ. μίασ ευχετιριασ κάρτασ, αφίςασ, διαφιμιςθσ, πρωτοςζλιδου εφθμερίδασ κτλ.
 παραγωγι πολυτροπικϊν κειμζνων (με εικόνα και ιχο) για τισ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνθσ
περίςταςθσ επικοινωνίασ (π.χ. πολυτροπικά
κείμενα για τθ δθμοςιοποίθςθ και ανάρτθςθ
δράςθσ ςτο ςχολικό ιςτότοπο)

Ενότθτεσ ςχολικϊν εγχειριδίων:
Πλεσ οι ενότθτεσ του
γλωςςικοφ εγχειριδίου
τθσ Εϋ Δθμοτικοφ, κακϊσ
και του λογιςμικοφ Εϋ και
Στϋ Δθμοτικοφ, περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ
παραγωγισ γραπτϊν κειμζνων.
Ενδεικτικά:
Β.Μ. τ. αϋ ς. 13 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. αϋ ς. 25 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. αϋ ς. 33 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. αϋ ς. 52 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. αϋ ς. 53, 54
Β.Μ. τ. αϋ ς. 56 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. αϋ ς. 63 άςκθςθ 3,
4
Β.Μ. τ. αϋ ς. 74 άςκθςθ 3
Β.Μ. τ. αϋ ς. 84 άςκθςθ 3
Β.Μ. τ. βϋ ς. 37 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. βϋ ς. 46 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. γϋ ς. 37 άςκθςθ 3
Β.Μ. τ. γϋ ς. 45 άςκθςθ 4
Β.Μ. τ. γϋ ς. 46 άςκθςθ 6,
7
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 αξιοποίθςθ προςωπικϊν βιωμάτων των
μακθτϊν και μακθτριϊν-μελϊν ομάδασ και
παραγωγι ανάλογου για τθν περίςταςθ κειμζνου
 προκαταρκτικι γλωςςικι πραγμάτωςθ των
υπό δόμθςθ κειμζνων μζςω κατάλλθλων
γραμματικϊν, λεξιλογικϊν και, ενδεχομζνωσ,
πολυτροπικϊν ςτοιχείων
 πειραματιςμοί με κακοδθγθμζνθ γραφι
(δόμθςθ κειμζνων με βάςθ εικόνεσ ι αυτοτελείσ
τίτλουσ
ι
θμιτελείσ
προτάςεισ/παραγράφουσ, μζςω ιδεοκφελλασ κ.ο.κ.)
 μεταςχθματιςμοί κειμενικϊν ειδϊν ςε άλλα (π.χ. μίασ ςυνεχοφσ ιςτορίασ ςε κόμικσ και
αντίςτροφα)
 μεταςχθματιςμοί του φφουσ του κειμζνου
και αποφάνςεισ ςχετικά με τθν καταλλθλότθτα
των μεταςχθματιςμϊν αυτϊν ανάλογα με το
κειμενικό είδοσ και το πλαίςιο περίςταςθσ
 μεταςχθματιςμοί τθσ οπτικισ γωνίασ και
αποφάνςεισ ςχετικά με τθν καταλλθλότθτά
τουσ
 πειραματιςμοί με εναλλαγι ςυνωνφμων ι
παρεμφερϊν ςθμαςιολογικά εκφράςεων και
επιλογι με βάςθ το κειμενικό είδοσ και το
πλαίςιο περίςταςθσ

γραμματικζσ, τισ λεξιλογικζσ, τισ υφολογικζσ
δομζσ, τθ γλωςςικι ποικιλία κτλ. που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν πραγμάτωςθ ενόσ κειμενικοφ είδουσ, για παράδειγμα επιλζγουν τουσ
κατάλλθλουσ ρθματικοφσ χρόνουσ ςτα αφθγθματικά κείμενα, επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ εγκλίςεισ για κείμενα οδθγιϊν (βλ. αναλυτικά
ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ).
 Κατανοοφν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το λεξιλόγιο και θ
γραμματικι για να δθλωκεί θ εναλλαγι από
κζμα ςε κζμα (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του
Εκπαιδευτικοφ).
 Χρθςιμοποιοφν πολυτροπικά ςτοιχεία (διαγράμματα, πίνακεσ κτλ.) για τθ ςτιριξθ των
πλθροφοριϊν, ζτςι ϊςτε να είναι κατανοθτζσ
ςτουσ αποδζκτεσ.
 Ρροςδιορίηουν τα γνωρίςματα των κειμζνων
υπό τθν οπτικι γωνία πραγμάτωςισ τουσ.
 Αξιοποιοφν διακειμενικζσ ςυνδζςεισ (ςυςχετίςεισ με άλλα κείμενα παρόντα ι με τθν εμπειρία και τθν τοπικι κοινότθτα των παιδιϊν)
για τθν παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν του κειμζνου με τρόπο κατανοθτό.
 Κατανοοφν ότι θ παραγωγι γραπτοφ κειμζνου ςυνιςτά μια δυναμικι διαδικαςία που αναδφεται μζςα από τθν ενεργό εμπλοκι των
μακθτϊν και μακθτριϊν με διαδικαςίεσ ςυλλογισ, ςφγκριςθσ, καταγραφισ και ανακεϊρθςθσ
του περιεχομζνου και τθσ γλωςςικισ του διατφπωςθσ.
 Μακαίνουν να κρίνουν, να επικυρϊνουν ι
να αμφιςβθτοφν κζςεισ και απόψεισ, πάντοτε
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Β.Μ. τ. γϋ ς. 60 άςκθςθ 5
Β.Μ. τ. γϋ ς. 90 άςκθςθ 1
Κείμενα που επιλζγει ο/θ
εκπαιδευτικόσ:
 Κείμενα χρθςτικά (από
τθν κακθμερινι ηωι και
ανάλογα με το κζμα)
 Κείμενα πολυτροπικά,
π.χ. πλθροφορίεσ από το
ςχολικό ιςτότοπο όπου
επιλζγονται κείμενα που
ςυνοδεφονται με εικόνα
και ιχο
 Κείμενα θλεκτρονικά,
π.χ. πλθροφορίεσ από
ςχετικοφσ με το κζμα ιςτότοπουσ
Γραμματικι νζασ ελλθνικισ Εϋ & Στϋ Δθμοτικοφ
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με επιχειριματα.
 Κατανοοφν ότι οι παραπάνω λειτουργίεσ
πραγματοποιοφνται ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ,
περιζχουν προςωπικά βιϊματα και ανάγκεσ,
χρθςιμοποιοφνται ςυνδυαςτικά και ανάλογα με
τισ επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ.

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
1.6 Σ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Α. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Συνειδθτοποιοφν το ςκοπό ι τουσ ςκοποφσ
τθσ ακρόαςθσ κειμζνων, π.χ. ακρόαςθ για πρόςκτθςθ πλθροφοριϊν, επιςιμανςθ πλθροφοριϊν, επίλυςθ προβλιματοσ κ.ο.κ.
 Ανατρζχουν ςτο καταςταςιακό περιβάλλον,
για να κατανοιςουν δυςνόθτα ςθμεία ςτο υπό
ακρόαςθ κείμενο.
 Καλλιεργοφν διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ του προφορικοφ κειμζνου (ςυνολικι
κατανόθςθ, επικζντρωςθ ςε ςυγκεκριμζνθ
πλθροφορία, προςωπικι ερμθνεία με βάςθ
ςθμεία του κειμζνου).
 Εντοπίηουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςτο

Βαςικά κζματα – Κειμενικά είδθ
Bαςικά κζματα:
 Ρεριβάλλον
 Ταξίδια
 Θ ηωι ςτθν πόλθ
 Διατροφι
 Κατοικίδια ηϊα
 Φιλία
 Συγγενικζσ ςχζςεισ
 Μουςικι
 Βιβλία
 Επιςτθμονικι φανταςία
 Ραιχνίδια
 Καταςκευζσ
 αδιόφωνο-Τθλεόραςθ
 Κινθματογράφοσ-Θζατρο
 Μουςεία
 Ακλθτιςμόσ
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 Συηθτιςεισ ςτο πλαίςιο ομάδων, αλλά και
μεταξφ παιδιϊν και εκπαιδευτικοφ, και προκαταρκτικι ςυγκριτικι αντιπαραβολι προφορικϊν κειμζνων που χαρακτθρίηονται από:
διαφορετικό βακμό κωδικοποίθςθσ τθσ
προχπάρχουςασ γνϊςθσ πάνω ςε ζνα κζμα
(δθλαδι κείμενα που απευκφνονται ςε ζνα γενικό κοινό και κωδικοποιοφν αρκετά ςτοιχεία
για ζνα κζμα ςε αντίκεςθ με κείμενα που απευκφνονται ςε εξειδικευμζνο κοινό και αφινουν υπονοοφμενεσ κάποιεσ πλθροφορίεσ)
υιοκζτθςθ διαφορετικισ γλϊςςασ ςϊματοσ
παιχνίδια ρόλων
διαφορετικά μζςα μετάδοςθσ προφορικϊν
κειμζνων με κοινό κζμα, αντικείμενο ι περιεχόμενο
 Συηθτιςεισ ςε ςχζςθ με τισ προβλζψεισ που

Ενότθτεσ ςχολικϊν εγχειριδίων:
Οι ενότθτεσ του γλωςςικοφ εγχειριδίου τθσ Στϋ
Δθμοτικοφ κακϊσ και του
λογιςμικοφ Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ προςφζρονται
για δραςτθριότθτεσ κατανόθςθσ
προφορικϊν
κειμζνων, εφόςον περιλαμβάνουν αςκιςεισ παραγωγισ προφορικοφ λόγου και αξιοποιοφν υλικό
από προφορικά κείμενα.
Ενδεικτικά:
 Β.Μ. τ. αϋ ς. 14 άςκθςθ
2
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περιεχόμενο του κειμζνου.
 Αναπτφςςουν τθν αίςκθςθ τθσ γενικισ κατανόθςθσ του κειμζνου.
 Αναπτφςςουν τθν αίςκθςθ τθσ ςυνολικισ
ερμθνείασ του κειμζνου.
 Αναςτοχάηονται και αξιολογοφν το περιεχόμενο του κειμζνου.
 Αναςτοχάηονται και αξιολογοφν τθ μορφι
του κειμζνου.
 Κατανοοφν τθ διαφορετικι οπτικι γωνία των
διαφόρων ομιλθτϊν ι πικανόν τθ διαμόρφωςθ
του λόγου των ομιλθτϊν ανάλογα με τισ προκζςεισ τθσ επικοινωνίασ.
 Συμμετζχουν ςε διάλογο εκπαιδευτικϊν και
μακθτϊν και μακθτριϊν ςτο πλαίςιο του κριτικοφ γραμματιςμοφ.
 Συμμετζχουν ςτο διάλογο μεταξφ των «επίςθμων» κειμζνων με τα κείμενα τθσ κακθμερινισ εμπειρίασ.
 Συμμετζχουν ςτο διάλογο μεταξφ κειμζνων
που προζρχονται από άτομα με διαφορετικά
κοινωνικά και γλωςςικά υπόβακρα και ςτα οποία χρθςιμοποιοφνται διαφορετικζσ ποικιλίεσ
και επίπεδα φφουσ.
 Διατυπϊνουν διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ για
το είδοσ του κειμζνου.
 Αςκοφνται ςτο ρόλο που επιτελεί θ υιοκζτθςθ τθσ κατάλλθλθσ γλϊςςασ ςϊματοσ για τθ
μετάδοςθ μθνυμάτων.

 Επαγγζλματα
 Ρόλεμοσ και ειρινθ
Κειμενικά είδθ:
 Μαρτυρίεσ-βιωματικι αφιγθςθ
 Κακθμερινοί διάλογοι για αναηιτθςθ πλθροφορίασ, ανταλλαγι απόψεων
κτλ.
 Διάλογοι ςε επίςθμο φφοσ, ςυνεντεφξεισ κτλ.
 Μφκοι-Λαϊκά παραμφκια
 Ρλθροφοριακά κείμενα
 Ειδθςεογραφικά κείμενα
 Θεατρικόσ διάλογοσ
 επορτάη
 Δελτίο καιροφ
 Χρθςτικά προφορικά κείμενα (π.χ.
ςυνταγζσ, προςκλιςεισ, οδθγίεσ χριςθσ και οδθγίεσ καταςκευισ)
 Ρολυτροπικά κείμενα, όπωσ διαφθμίςεισ

διαμορφϊνονται για το είδοσ του κειμενικοφ
ςχιματοσ που κα επιλεγεί και του φφουσ του
κειμζνου (οικείο, επίςθμο κτλ.)
 Διάλογοσ μεταξφ των μελϊν τθσ τάξθσ ωσ μιασ κοινότθτασ αναγνωςτϊν και αναγνωςτριϊν
για τθν ανάδειξθ του νοιματοσ ενόσ κειμζνου
 Σφγκριςθ διαφορετικϊν κειμζνων και κειμενικϊν ειδϊν για το ίδιο κζμα.

 Β.Μ. τ. αϋ ς. 17 άςκθςθ
1
 Β.Μ. τ. αϋ ς. 30 άςκθςθ
2, 3
 Β.Μ. τ. αϋ ς. 60 άςκθςθ
6
 Β.Μ. τ. βϋ ς. 44 άςκθςθ
1
 Β.Μ. τ. βϋ ς. 56 άςκθςθ
2
 Β.Μ. τ. βϋ ς. 75 άςκθςθ
3
 Β.Μ. τ. γϋ ς. 39 άςκθςθ
2
 Β.Μ. τ. γϋ ς. 41 άςκθςθ
3
Διάφορα προφορικά κείμενα του επιπζδου τθσ
θλικίασ των μακθτϊν και
μακθτριϊν που κα ςυγκαταλζγονται ςτουσ τφπουσ κειμζνου που περιγράφονται ςτθ βϋ ςτιλθ
«Βαςικά
κζματαΚειμενικά είδθ».
Γραμματικι νζασ ελλθνικισ Εϋ & Στϋ Δθμοτικοφ
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Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Διατυπϊνουν ερωτιματα, προςδιορίηουν
προβλιματα, αναηθτοφν απαντιςεισ ςτα προβλιματα που ζχουν τεκεί, αναλφουν και ςυνκζτουν δεδομζνα.
 Μακαίνουν να καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα και προτάςεισ, παράγουν ζργα (ερευνθτικά, καλλιτεχνικά, καταςκευαςτικά κτλ.), δθμοςιοποιοφν τισ παραγωγζσ τουσ ςτθν κοινότθτα και δζχονται τθν κριτικι τθσ.
 Αςκοφνται ςτθν ενεργθτικι αξιοποίθςθ τθσ
γλϊςςασ ςε αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ ςθμειωτικοφσ κϊδικεσ, όπωσ τθσ εικόνασ και του ιχου,
ϊςτε να παράγονται πολυτροπικά κείμενα.
 Επιλζγουν γλωςςικά ςτοιχεία (λεξιλόγιο,
μορφολογία, ςφνταξθ) ανάλογα με τισ επικοινωνιακζσ/κοινωνικοπολιτιςμικζσ ςυνκικεσ και
ανάγκεσ.
 Αναπτφςςουν κριτικι αντίςταςθ ςε ςαφι ι
υπονοοφμενα νοιματα, π.χ. ςε κείμενα όπωσ
των τθλεοπτικϊν διαφθμίςεων, ςε ςυνδυαςμό
με εικόνα, κίνθςθ, μουςικι κτλ.
 Αναπτφςςουν τθν ικανότθτά τουσ να ςυνομιλοφν με πολλοφσ αποδζκτεσ και πολλζσ απο-

Βαςικά κζματα
Είδθ και τφποι κειμζνων
Τα ίδια βαςικά κζματα και κειμενικά
είδθ που περιγράφονται ςτθν κατανόθςθ προφορικϊν κειμζνων
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 παραγωγι διαλόγων με ςυγκεκριμζνο κζμα
και για ςυγκεκριμζνο ςκοπό
 ςυνομιλίεσ με άτομα με διαφορετικζσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ (φίλοι, γνωςτοί, επαγγελματικοί ςυνεργάτεσ)
 προφορικά κείμενα ςε δομθμζνα πλαίςια
(ςχολείο, ςυηθτιςεισ ςε τθλεοπτικζσ εκπομπζσ,
ςειρζσ κτλ.)
 κείμενα λογοτεχνικοφ λόγου ςτα οποία υπάρχει μια ςυγκεκριμζνθ μορφι προφορικοφ
λόγου, π.χ. φανταςτικζσ ιςτορίεσ, παραμφκια,
ποιιματα, κρφλοι, παραδόςεισ, κεατρικά δρϊμενα (ςκετσ), κεατρικά ζργα
 αναηιτθςθ τθσ οπτικισ γωνίασ διαφορετικϊν ςυνομιλθτϊν
 παραγωγι προφορικϊν πολυτροπικϊν κειμζνων που ςυνδυάηουν προφορικό λόγο, ιχο/μουςικι και εικόνα, π.χ. διαφθμίςεισ, ςυνταγζσ κτλ.

Ενότθτεσ ςχολικϊν εγχειριδίων:
Πλεσ οι ενότθτεσ του
γλωςςικοφ εγχειριδίου
τθσ Στϋ Δθμοτικοφ κακϊσ
και του λογιςμικοφ Εϋ και
Στϋ Δθμοτικοφ περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ
παραγωγισ προφορικϊν
κειμζνων.
Ενδεικτικά:
Β.Μ. τ. αϋ ς. 27 άςκθςθ 4
Β.Μ. τ. αϋ ς. 33 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. αϋ ς. 49 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. αϋ ς. 56 άςκθςθ
1γ
Β.Μ. τ. βϋ ς. 10 άςκθςθ 3
Β.Μ. τ. βϋ ς. 18 άςκθςθ 6
Β.Μ. τ. βϋ ς. 46 άςκθςθ 7
Β.Μ. τ. βϋ ς. 71 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. γϋ ς. 48 άςκθςθ 4
Β.Μ. τ. γϋ ς. 66 άςκθςθ 3
Β.Μ. τ. γϋ ς. 86 άςκθςθ 2
Διάφορα προφορικά κείμενα του επιπζδου τθσ
θλικίασ των μακθτϊν και
μακθτριϊν που κα ςυ-
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δζκτριεσ για ποικίλα κζματα.
 Αναπτφςςουν τθν ικανότθτά τουσ να ςυνεργάηονται για τθ δόμθςθ μιασ γλωςςικισ λειτουργίασ μζςα ςε ςυγκεκριμζνο κειμενικό και
επικοινωνιακό πλαίςιο (αφιγθςθ, περιγραφι,
επιχείρθμα κτλ.) (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό
του Εκπαιδευτικοφ).
 Αποφαςίηουν ποια είναι τα εξωγλωςςικά
και παραγλωςςικά ςτοιχεία, εκτόσ από τα κακαρά γλωςςικά, που κα χρθςιμοποιιςουν ςτο
λόγο τουσ.
 Ρροβάλλουν τθ δικι τουσ οπτικι γωνία ςε
ςχζςθ με ζνα κζμα.

γκαταλζγονται ςτουσ τφπουσ κειμζνου που περιγράφονται ςτθ βϋ ςτιλθ
«Βαςικά
κζματαΚειμενικά είδθ».
Γραμματικι νζασ ελλθνικισ Εϋ & Στϋ Δθμοτικοφ

Γ. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Συνειδθτοποιοφν τθν ποικιλία των λόγων
ανάγνωςθσ ενόσ κειμζνου (π.χ. απόκτθςθ πλθροφορίασ, ενθμζρωςθ).
 Καλλιεργοφν διαφορετικζσ αναγνωςτικζσ
ςτρατθγικζσ του γραπτοφ κειμζνου (ςυνολικι
κατανόθςθ, επικζντρωςθ ςε ςυγκεκριμζνθ
πλθροφορία, προςωπικι ερμθνεία με βάςθ
ςθμεία του κειμζνου).
 Καλλιεργοφν διαφορετικζσ αναγνωςτικζσ

Βαςικά κζματα – Κειμενικά είδθ
Βαςικά κζματα:
 Ρεριβάλλον
 Ταξίδια
 Θ ηωι ςτθν πόλθ
 Διατροφι
 Κατοικίδια ηϊα
 Φιλία
 Συγγενικζσ ςχζςεισ
 Μουςικι
 Βιβλία
 Επιςτθμονικι φανταςία
 Ραιχνίδια
 Καταςκευζσ
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Ο/Θ εκπαιδευτικόσ αξιοποιεί ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων (αϋ
ςτιλθ) όςον αφορά τθν κατανόθςθ γραπτϊν
κειμζνων:
 διάκριςθ των λόγων ανάγνωςθσ κάκε κειμζνου
 απόδοςθ των βαςικϊν πλθροφοριϊν κάκε
παραγράφου
 ερωτιςεισ για τθν ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων
πλθροφοριϊν του κειμζνου
 εντοπιςμόσ των μθχανιςμϊν ςυνοχισ ςε μια
παράγραφο (ωσ παράδειγμα) του κειμζνου
 ςφγκριςθ κειμζνων διαφορετικοφ είδουσ ι

Ενότθτεσ ςχολικϊν εγχειριδίων:
Πλεσ οι ενότθτεσ του
γλωςςικοφ εγχειριδίου
τθσ Στϋ Δθμοτικοφ κακϊσ
και του λογιςμικοφ Εϋ και
Στϋ Δθμοτικοφ περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ
κατανόθςθσ
γραπτϊν
κειμζνων.
Ενδεικτικά:
Β.Μ. τ. αϋ ς. 17 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. αϋ ς. 25 άςκθςθ 1

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

ςτρατθγικζσ ανάλογα με το αν το κείμενο είναι
ςυνεχζσ μθ ςυνεχζσ (χάρτθσ, γράφθμα, ςχεδιάγραμμα κτλ.) ι υπερκείμενο.
 Αντιλαμβάνονται τουσ μθχανιςμοφσ ςυνοχισ του κειμζνου (ςφνδεςμοι, επεξθγιςεισ
κτλ.).
 Αξιολογοφν το περιεχόμενο (κζμα) και τθ
μορφι (γραμματικζσ και λεξιλογικζσ επιλογζσ,
ςυνοχι) του γραπτοφ κειμζνου.
 Αξιολογοφν τθν αποτελεςματικότθτα των
κειμζνων που επεξεργάηονται.
 Επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ από
το κείμενο για τθν απόδοςθ του νοιματοσ που
κάκε φορά κεωρείται πιο ςθμαντικό.
 Εντοπίηουν τθν πολυφωνικότθτα των κειμζνων και διακρίνουν τθν οπτικι του ςυγγραφζα.
 Επιςθμαίνουν τυχόν πολυτροπικά ςτοιχεία
των κειμζνων.
 Σχολιάηουν τθ ςθμειολογικι λειτουργία τθσ
εικόνασ και του ιχου ςτα πολυτροπικά κείμενα.
 Κατακτοφν ειδικό λεξιλόγιο ςε ςχζςθ με το
κζμα του κειμζνου και το κειμενικό είδοσ.
 Διευρφνουν τθ γραμματικι τουσ ενθμερότθτα, με ςκοπό τθν κατανόθςθ και αξιοποίθςθ
τθσ λειτουργικισ αξίασ των γραμματικϊν φαινομζνων για τθ δόμθςθ νοιματοσ και φφουσ
(βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ).
 Ερμθνεφουν τθ λειτουργία βαςικϊν ςθμείων ςτίξθσ (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ).
 Χρθςιμοποιοφν λεξικά για να μάκουν άγνωςτεσ λζξεισ ι οριςμζνεσ ςθμαςίεσ λζξεων.








αδιόφωνο-Τθλεόραςθ
Κινθματογράφοσ-Θζατρο
Μουςεία
Ακλθτιςμόσ
Επαγγζλματα
Ρόλεμοσ και ειρινθ

Κειμενικά είδθ:
 Λογοτεχνικά κείμενα
 Κείμενα-ςχόλια ςε φωτογραφίεσ
(λεηάντεσ)
 Ενθμερωτικά κείμενα από ιςτοςελίδεσ
 Κόμικσ
 Χάρτεσ
 Θμερολογιακά κείμενα
 Μικρζσ αγγελίεσ
 Μφκοι
 Ρλθροφοριακά κείμενα
 Ειδθςεογραφικά κείμενα
 Θεατρικόσ διάλογοσ
 Άρκρα εφθμερίδων
 επορτάη
 Δελτίο καιροφ
 Χρθςτικά κείμενα (ςυνταγζσ, κατάλογοι, προςκλιςεισ, χάρτεσ, προγράμματα, διαφθμιςτικά φυλλάδια, οδθγίεσ χριςθσ και οδθγίεσ καταςκευισ)
 Εγκυκλοπαιδικά κείμενα
 Διαφθμιςτικά φυλλάδια
 Άρκρα εφθμερίδων
 Τεχνικζσ περιγραφζσ
 Ρλθροφοριακά-επεξθγθματικά ςκί-
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προζλευςθσ με κοινι κεματολογία
 εξάςκθςθ ςτθν απόδοςθ του κυρίωσ νοιματοσ μιασ παραγράφου
 εξάςκθςθ ςτθν απόδοςθ τίτλου μιασ παραγράφου
 αφαίρεςθ ι προςκικθ ςτοιχείων πολυτροπικότθτασ (εικόνα, ιχο κτλ.) ςε τμιμα κειμζνου
 μεταςχθματιςμόσ και προςαρμογι μιασ παραγράφου κειμζνου ςε διαφορετικό φφοσ ανάλογα με τον αποδζκτθ
 εξάςκθςθ ςτθν κατανόθςθ και αξιοποίθςθ
τθσ λειτουργικισ αξίασ τθσ γραμματικισ:
 ρθματικοί χρόνοι, διαφοροποίθςθ ανάλογα
με το είδοσ του κειμζνου, το φφοσ και τθν περίςταςθ επικοινωνίασ
 λειτουργία ουςιαςτικϊν και επικζτων (π.χ.
διάκριςθ μεταξφ επικζτων που περιγράφουν
και επικζτων που δθλϊνουν υποκειμενικό ςχολιαςμό) (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ)
 λειτουργία τθσ ςειράσ των λζξεων και τθσ
εςτίαςθσ ανάλογα με το κειμενικό είδοσ (π.χ.
προτίμθςθ για τθ ςειρά Υποκείμενο-ιμαΑντικείμενο ςτον επίςθμο/ επιςτθμονικό λόγο
και, αντίςτροφα, ζκφραςθ υποκειμενικοφ ςχολιαςμοφ με εςτίαςθ ςε άλλα είδθ) (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ)

Β.Μ. τ. αϋ ς. 34 άςκθςθ 3
Β.Μ. τ. βϋ ς. 23 άςκθςθ 3
Β.Μ. τ. βϋ ς. 26 άςκθςθ 8
Β.Μ. τ. βϋ ς. 74 άςκθςθ 1,
2
Β.Μ. τ. γϋ ς. 45 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. γϋ ς. 70 άςκθςθ 1
Β.Μ. τ. γϋ ς. 86 άςκθςθ 1
Κείμενα που επιλζγει ο/θ
εκπαιδευτικόσ:
 Κείμενα χρθςτικά (από τθν κακθμερινι ηωι
και ανάλογα με το κζμα)
 Κείμενα πολυτροπικά,
π.χ. πλθροφορίεσ από το
ςχολικό ιςτότοπο όπου
επιλζγονται κείμενα που
ςυνοδεφονται με εικόνα
και ιχο
 Κείμενα θλεκτρονικά,
π.χ. πλθροφορίεσ από
ςχετικζσ με το κζμα ιςτοςελίδεσ
Γραμματικι νζασ ελλθνικισ Εϋ & Στϋ Δθμοτικοφ
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τςα
 Οδθγοί μζςων μεταφοράσ
 Κείμενα επιςτθμονικισ φανταςίασ
 Διαφθμιςτικοί και πλθροφοριακοί
πίνακεσ
 Λαϊκά παραμφκια
 Ραροιμίεσ
 Λαϊκό κζατρο
 Μαρτυρίεσ
 Λεηάντεσ
 Διαγράμματα
 Ενθμερωτικά ζντυπα

Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα – Κειμενικά είδθ

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ & ΜΑΘΘΤΙΕΣ ΩΣ ΑΚΟΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΚΟΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΘ ΝΑ:
 Συνειδθτοποιοφν ειδικζσ παραμζτρουσ τθσ
περίςταςθσ επικοινωνίασ όπωσ είναι ο επικοινωνιακόσ ςκοπόσ και τα κοινωνικά χαρακτθριςτικά όςων ςυμμετζχουν.
 Επιλζγουν:
τον τρόπο οργάνωςθσ των υπό δόμθςθ κειμζνων
τον τρόπο ανάπτυξθσ και ςφνδεςθσ των πλθροφοριϊν των υπό δόμθςθ κειμζνων

Τα ίδια βαςικά κζματα και κειμενικά
είδθ που περιγράφονται ςτθν κατανόθςθ γραπτϊν κειμζνων

 καταγραφι απόψεων (γνϊμθ, επιχείρθμα,
ςυμπζραςμα) και διαφορετικϊν ερμθνειϊν για
το νόθμα ενόσ κειμζνου
 ςυλλογι, καταγραφι, ςφγκριςθ και επιλογι
πλθροφοριϊν ανάλογα με το κείμενο και το
κζμα
 απόρριψθ ι επικφρωςθ κζςεων, απόψεων,
αρχϊν που διατυπϊνονται ςε ζνα κείμενο
 χαρτογράφθςθ ςχθμάτων δόμθςθσ ενδεικτικϊν κειμζνων (π.χ.: ςυνεχι, αςυνεχι, μικτά,
θλεκτρονικά, πολυτροπικά)
 χριςθ εννοιολογικϊν χαρτϊν (διάρκρωςθ)
και καταγραφι βαςικϊν δομικϊν ςτοιχείων

Ενότθτεσ ςχολικϊν εγχειριδίων:
Πλεσ οι ενότθτεσ του
γλωςςικοφ εγχειριδίου
τθσ Στϋ Δθμοτικοφ κακϊσ
και του λογιςμικοφ Εϋ και
Στϋ Δθμοτικοφ περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ
παραγωγισ γραπτϊν κειμζνων.
Ενδεικτικά:
Β.Μ. τ. αϋ ς. 14 άςκθςθ 3,
4
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κειμζνου για τθν παραγωγι γραπτοφ λόγου
ανάλογα με τθν περίςταςθ επικοινωνίασ
 ςφνδεςθ δομικϊν ςτοιχείων π.χ.: αφιγθςθσ
(ποιοσ, ποφ, πότε, τι κάνει, γιατί, τι γίνεται μετά, ποιο είναι το αποτζλεςμα) και δθμιουργία
μακθτικϊν κειμζνων
 ανάδειξθ τθσ πολυτροπικότθτασ των κειμζνων, π.χ. μίασ ευχετιριασ κάρτασ, αφίςασ, διαφιμιςθσ, πρωτοςζλιδου εφθμερίδασ κτλ.
 παραγωγι πολυτροπικϊν κειμζνων (με εικόνα και ιχο) για τισ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνθσ
περίςταςθσ επικοινωνίασ (π.χ. πολυτροπικά
κείμενα για τθ δθμοςιοποίθςθ και ανάρτθςθ
δράςθσ ςτο ςχολικό ιςτότοπο)
 αξιοποίθςθ προςωπικϊν βιωμάτων των μακθτϊν και μακθτριϊν-μελϊν ομάδασ και παραγωγι ανάλογου για τθν περίςταςθ κειμζνου:
 προκαταρκτικι γλωςςικι πραγμάτωςθ των
υπό δόμθςθ κειμζνων μζςω κατάλλθλων
γραμματικϊν, λεξιλογικϊν και, ενδεχομζνωσ,
πολυτροπικϊν ςτοιχείων
 πειραματιςμοί με κακοδθγθμζνθ γραφι
(δόμθςθ κειμζνων με βάςθ εικόνεσ ι αυτοτελείσ τίτλουσ ι θμιτελείσ προτάςεισ/παραγράφουσ, μζςω ιδεοκφελλασ κ.ο.κ.)
 μεταςχθματιςμοί κειμενικϊν ειδϊν ςε άλλα
(π.χ. μίασ ςυνεχοφσ ιςτορίασ ςε κόμικσ και αντίςτροφα)
 μεταςχθματιςμοί του φφουσ του κειμζνου
και αποφάνςεισ ςχετικά με τθν καταλλθλότθτα
των μεταςχθματιςμϊν αυτϊν ανάλογα με το
κειμενικό είδοσ και το πλαίςιο περίςταςθσ
 μεταςχθματιςμοί τθσ οπτικισ γωνίασ και

το φφοσ
τθν ζκταςθ των υπό δόμθςθ κειμζνων
τα εξωγλωςςικά ςτοιχεία που αξιολογοφνται
ωσ κατάλλθλα για ςτιριξθ/ενίςχυςθ των υπό
δόμθςθ κειμζνων
τα ςθμειωτικά μζςα που κα μποροφςαν να
αξιοποιθκοφν για ςτιριξθ των υπό δόμθςθ κειμζνων, ανάλογα με τισ παραμζτρουσ τθσ περίςταςθσ επικοινωνίασ ι/και τισ μεταβλθτζσ του
κοινωνικοπολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ.
 Σχεδιάηουν κείμενα μετά από διαπραγμάτευςθ, ανάλογα με τισ επικοινωνιακζσ/κοινωνικοπολιτιςμικζσ ςυνκικεσ και ανάγκεσ.
 Λαμβάνουν αποφάςεισ ςε ςχζςθ με τισ γραμματικζσ, τισ λεξιλογικζσ, τισ υφολογικζσ δομζσ,
τθ γλωςςικι ποικιλία κτλ. που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν πραγμάτωςθ ενόσ κειμενικοφ είδουσ, για παράδειγμα επιλζγουν τουσ κατάλλθλουσ ρθματικοφσ χρόνουσ ςτα αφθγθματικά
κείμενα, επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ εγκλίςεισ
για κείμενα οδθγιϊν (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ).
 Κατανοοφν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το λεξιλόγιο και θ
γραμματικι για να δθλωκεί θ εναλλαγι από
κζμα ςε κζμα (βλ. αναλυτικά ςτον Οδθγό του
Εκπαιδευτικοφ).
 Χρθςιμοποιοφν πολυτροπικά ςτοιχεία (διαγράμματα, πίνακεσ κτλ.) για τθ ςτιριξθ των
πλθροφοριϊν, ζτςι ϊςτε να είναι κατανοθτζσ
ςτουσ αποδζκτεσ.
 Ρροςδιορίηουν τα γνωρίςματα των κειμζνων
υπό τθν οπτικι γωνία πραγμάτωςισ τουσ.
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Β.Μ. τ. αϋ ς. 18 άςκθςθ 3,
4
Β.Μ. τ. αϋ ς. 31 άςκθςθ 6
Β.Μ. τ. αϋ ς. 59 άςκθςθ 4
Β.Μ. τ. αϋ ς. 65, άςκθςθ 4
Β.Μ. τ. βϋ ς. 13 άςκθςθ 9
Β.Μ. τ. βϋ ς. 52 άςκθςθ 6
Β.Μ. τ. βϋ ς. 75 άςκθςθ 4
Β.Μ. τ. γϋ ς. 17 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. γϋ ς. 20 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. γϋ ς. 43 άςκθςθ 2
Β.Μ. τ. γϋ ς. 61 άςκθςθ 4
Β.Μ. τ. γϋ ς. 77 άςκθςθ 5
Β.Μ. τ. γϋ ς. 82 άςκθςθ 2
Κείμενα που επιλζγει ο/θ
εκπαιδευτικόσ:
 Κείμενα χρθςτικά (από
τθν κακθμερινι ηωι και
ανάλογα με το κζμα)
 Κείμενα πολυτροπικά,
π.χ. πλθροφορίεσ από το
ςχολικό ιςτότοπο όπου
επιλζγονται κείμενα που
ςυνοδεφονται με εικόνα
και ιχο
 Κείμενα θλεκτρονικά,
π.χ. πλθροφορίεσ από
ςχετικζσ με το κζμα ιςτοςελίδεσ
Γραμματικι νζασ ελλθνικισ Εϋ & Στϋ Δθμοτικοφ
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 Αξιοποιοφν διακειμενικζσ ςυνδζςεισ (ςυςχετίςεισ με άλλα κείμενα παρόντα ι με τθν
εμπειρία και τθν τοπικι κοινότθτα των παιδιϊν) για τθν παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν
του κειμζνου με τρόπο κατανοθτό.
 Κατανοοφν ότι θ παραγωγι γραπτοφ κειμζνου ςυνιςτά μια δυναμικι διαδικαςία που αναδφεται μζςα από τθν ενεργό εμπλοκι των
μακθτϊν και μακθτριϊν με διαδικαςίεσ ςυλλογισ, ςφγκριςθσ, καταγραφισ και ανακεϊρθςθσ
του περιεχομζνου και τθσ γλωςςικισ του διατφπωςθσ.
 Μακαίνουν να κρίνουν, να επικυρϊνουν ι να
αμφιςβθτοφν κζςεισ και απόψεισ, πάντοτε με
επιχειριματα.
 Κατανοοφν ότι οι παραπάνω λειτουργίεσ
πραγματοποιοφνται ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ,
περιζχουν προςωπικά βιϊματα και ανάγκεσ,
χρθςιμοποιοφνται ςυνδυαςτικά και ανάλογα με
τισ επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ.

αποφάνςεισ ςχετικά με τθν καταλλθλότθτά
τουσ
 πειραματιςμοί με εναλλαγι ςυνωνφμων ι
παρεμφερϊν ςθμαςιολογικά εκφράςεων και
επιλογι με βάςθ το κειμενικό είδοσ και το
πλαίςιο περίςταςθσ
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2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ
κοποί
Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ είναι «θ κριτικι αγωγι ςτο
ςφγχρονο πολιτιςμό». Με τθ φράςθ αυτι επιδιϊκουμε να τονίςουμε πωσ αφετθρία
μασ είναι το παρόν, τα προβλιματα και τα χαρακτθριςτικά του ςφγχρονου, περίπλοκου και δυςνόθτου κόςμου. Να αναδείξουμε τθ λογοτεχνία ωσ ζνα ςφνκετο πολιτιςμικό φαινόμενο το οποίο χαρακτθρίηεται από τθν ιςτορικότθτα του ςυγγραφζα, του κειμζνου αλλά και των αναγνωςτϊν του, εκπαιδευτικϊν και μακθτικοφ κοινοφ. Ζνα φαινόμενο το οποίο ζχει ςθμαντικι κζςθ ςτθ ηωι μασ, γιατί μασ δίνει εργαλεία να κατανοιςουμε τον κόςμο και να ςυγκροτιςουμε τθν υποκειμενικότθτά
μασ. Να κζςουμε ωσ πρωταρχικι αξία του μακιματοσ τθν κριτικι ςτάςθ απζναντι
ςτισ πολιτιςμικζσ παραδόςεισ, τισ αξίεσ και τα μθνφματα από όπου κι αν προζρχονται.
Στον παραπάνω ςκοπό περιλαμβάνονται τα εξισ:
 Θ ςυνειδθτοποίθςθ, θ διερεφνθςθ και θ κριτικι κατανόθςθ του τρόπου με τον
οποίο αντιλαμβανόμαςτε τθν κοινωνικι, ιςτορικι και πολιτιςμικι μασ εμπειρία
και ςυγκροτοφμε τθν ταυτότθτά μασ.
 Θ αναςφςταςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ ωσ μιασ κοινότθτασ αναγνωςτϊν, θ οποία κα
διζπεται από τισ αξίεσ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ ιςότθτασ, του ςεβαςμοφ τθσ διαφοράσ, του πλουραλιςμοφ, του διαλόγου, τθσ κριτικισ εγριγορςθσ και αυτογνωςίασ, τθσ διαπολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ.
 Θ δθμιουργία ενόσ «ζκνουσ αναγνωςτϊν». Στθν Ελλάδα θ κρίςιμθ μάηα των αναγνωςτϊν είναι πολφ μικρι και το μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ μπορεί να βοθκιςει ςτθν προϊκθςθ τθσ φιλαναγνωςίασ, τθ δθμιουργία, δθλαδι, ςυςτθματικϊν
και ανεξάρτθτων αναγνωςτϊν, οι οποίοι αιςκάνονται τθν ανάγνωςθ ωσ βαςικι
τουσ ανάγκθ και είναι ικανοί να επιλζγουν και να αξιοποιοφν τα αναγνϊςματά
τουσ.
 Θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ λογοτεχνίασ με τθν ανκρϊπινθ εμπειρία και,
επομζνωσ, τθσ ςθμαςίασ τθσ για τθν κατανόθςθ του κόςμου ςτον οποίο ηοφμε
και του εαυτοφ μασ.
 Θ καλλιζργεια μιασ ποικιλίασ αναγνωςτικϊν και επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων,
μζςα από τθν αξιοποίθςθ κειμζνων από όλο το φάςμα τθσ πολιτιςμικισ παραγωγισ, από όλα δθλαδι τα διαφορετικά είδθ τθσ εικονικισ, κεατρικισ και μαηικισ επικοινωνίασ. Mζςα από αυτι τθ διευρυμζνθ ποικιλία κειμζνων ο ρόλοσ τθσ
λογοτεχνίασ αναδεικνφεται ςτρατθγικόσ, κακϊσ αυτι ζχει αναπτφξει ζνα ρεπερτόριο ςυμβολικϊν μορφϊν, τρόπων και ςυμβάςεων που διευκολφνουν τθν αναλυτικι προςζγγιςθ και των άλλων ειδϊν επικοινωνίασ λ.χ. τα διαφορετικά είδθ
οπτικισ αφιγθςθσ και αναπαράςταςθσ τθσ υποκειμενικισ εμπειρίασ.
 Θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ και ταυτόχρονα δθμιουργικισ ςχζςθσ των μακθτϊν με
το ςφγχρονο κοινωνικό και πολιτιςμικό περιβάλλον, κακϊσ και θ ςυμβολικι ενδυνάμωςθ τθσ υποκειμενικότθτασ όλων των μακθτϊν και μακθτριϊν ζτςι ϊςτε
να γίνουν ενεργθτικοί πολίτεσ και παραγωγοί πολιτιςμοφ.
 Θ αναγνϊριςθ ότι θ λογοτεχνία είναι ζνασ κατεξοχιν διαπολιτιςμικόσ τόποσ όπου ο διάλογοσ ανάμεςα ςτουσ πολιτιςμοφσ γίνεται πράξθ μζςα από τθ μετάφραςθ, τθ διαςκευι και τθν αζναθ επανερμθνεία και όπου θ ετερότθτα όχι μό-
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νον αναγνωρίηεται αλλά ενςωματϊνεται ωσ αναγκαίοσ όροσ τθσ ηωτικότθτασ και
τθσ δυναμικισ τθσ.
 Θ ενίςχυςθ τθσ αίςκθςθσ ότι θ δφναμθ και οι δυνατότθτεσ τθσ γλϊςςασ μποροφν να είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ χαρζσ τθσ ανάγνωςθσ τθσ λογοτεχνίασ. Θ
απόκτθςθ, μζςα από τθ λογοτεχνία, πολλαπλϊν γλωςςικϊν εμπειριϊν και θ εξοικείωςθ με τθ μεταφορικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ, απαραίτθτθ για τθ φιλοςοφία, τθν ζρευνα και το ςτοχαςμό.
Ειδικότερα, οι ςκοποί τθσ διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ ωσ προσ τθν πρόςλθψθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων είναι:
 Να κατανοιςουν και να αποδεχτοφν οι μακθτζσ τθ ςχετικότθτα και τθν πολλαπλότθτα των ερμθνευτικϊν προςεγγίςεων κακϊσ και να αντιμετωπίηουν κριτικά
και τισ δικζσ τουσ ερμθνευτικζσ προτάςεισ.
 Να είναι ςε κζςθ να διερευνοφν όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ και τουσ αναγκαίουσ
παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν παραγωγι και ςτθν πρόςλθψθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων.
 Να είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν και να αναγνωρίηουν τισ αξίεσ και τισ ιδζεσ που
ενυπάρχουν ςτα λογοτεχνικά κείμενα. Να κατανοιςουν ότι οι πολιτιςμικζσ αξίεσ
ςχετίηονται με το χϊρο, το χρόνο και τθν κοινωνικι ομάδα που τισ παράγει, είναι
επομζνωσ προςδιοριςμζνεσ ιςτορικά, γεγονόσ που δικαιολογεί τθ ςχετικότθτα
αλλά και τθν ποικιλία τουσ. Να είναι ςε κζςθ να διερευνοφν τθν ιςτορικότθτά
τουσ και να τοποκετοφνται κριτικά απζναντι ςε αυτζσ.
 Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με διαφορετικά λογοτεχνικά είδθ και να κατανοιςουν ότι αυτά ανταποκρίνονται ςε διαφορετικοφσ ςκοποφσ και ιςτορικζσ ανάγκεσ. Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι τα λογοτεχνικά είδθ διακρίνονται ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν και κειμενικϊν ςυμβάςεων.
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2.1.1 Α΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Α΄ τάξθ: από τθν προφορικι ςτθ γραπτι λογοτεχνία
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Να αντιλαμβάνονται μια ιςτορία
προφορικι, γραπτι ι εικονικι ωσ
ςφνολο με αλλθλουχία γεγονότων.
 Να εξοικειωκοφν με πολυτροπικά κείμενα.
 Να κατανοιςουν τα ςτοιχεία μιασ αφιγθςθσ: χρόνοσ, χϊροσ, χαρακτιρεσ, πλοκι, αφθγθτισ.
 Να κατανοιςουν τι είναι θ περιγραφι μιασ εικόνασ ι ενόσ προςϊπου.
 Να κατανοιςουν ότι υπάρχουν
διαφορετικά είδθ αφιγθςθσ που
ανταποκρίνονται ςε διαφορετικοφσ ςκοποφσ.
 Να διακρίνουν ζνα παραμφκι
από άλλα είδθ αφιγθςθσ.
 Να διακρίνουν τα φανταςτικά
από τα πραγματικά γεγονότα, τισ
πραγματικζσ από τισ φανταςτικζσ
ιςτορίεσ.
 Να κατανοιςουν πϊσ δθμιουργείται ρυκμόσ με τθ χριςθ επαναλαμβανόμενων μοτίβων.
 Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι υπάρχουν πολλά είδθ βιβλίων και
να μάκουν να τα ξεχωρίηουν.

 Να μποροφν να αφθγθκοφν
μικρζσ ιςτορίεσ τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ.
 Να ςυςχετίηουν τισ ιςτορίεσ
που διαβάηουν με τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ.
 Να μποροφν να αφθγθκοφν
μια ιςτορία μόνο από μια εικόνα ι μια ςειρά εικόνων.
 Να αναπαριςτοφν ζνα προφορικό ι γραπτό κείμενο ςε εικόνεσ.
 Να αναδιθγοφνται μια ιςτορία ι ζνα παραμφκι παίρνοντασ το ρόλο ενόσ προςϊπου
τθσ ιςτορίασ.
 Να διακρίνουν το χιουμοριςτικό ςτοιχείο ςτα ποιθτικά και
πεηά κείμενα.
 Να διακρίνουν τουσ δθμιουργοφσ ενόσ βιβλίου: ςυγγραφζασ, εκδότθσ, εικονογράφοσ, μεταφραςτισ.
 Να ανταλλάςςουν απόψεισ
για ζνα βιβλίο που διάβαςαν
και να λζνε τθ γνϊμθ τουσ γι’
αυτό.
 Να αναγνωρίηουν και να α-

 ελλθνικά λαϊκά παραμφκια
 ευρωπαϊκά κλαςικά παραμφκια
 παραμφκια άλλων λαϊν
 «ανατρεπτικά» παραμφκια
 εικονογραφθμζνεσ μικρζσ ιςτορίεσ
 ηωόμορφεσ ιςτορίεσ
 ιςτορίεσ από τθν αρχαία ελλθνικι μυκολογία
 μφκοι του Αιςϊπου
 κόμικσ
 τραγοφδια
 παιχνιδόλεξα
 αφθγθματικά ποιιματα
 δθμοτικά τραγοφδια
 νανουρίςματα
 κάλαντα
 παιδικι ποίθςθ
 επιλογζσ από τθν ποίθςθ για
ενιλικεσ

 Ακρόαςθ παραμυκιϊν, μικρϊν ιςτοριϊν, τραγουδιϊνποιθμάτων
 Αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ με
βάςθ ςειρά εικόνων
 Αναδιιγθςθ μιασ ιςτορίασ
 Αλλαγι ςτοιχείων τθσ ιςτορίασ: πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ θρϊων, επειςοδίων, αλλαγι τζλουσ,
αλλαγι αφθγθτι, αλλαγι τόπου
 Δραματοποίθςθ μιασ ιςτορίασ
 Υπόδυςθ ρόλων
 Ηωγραφικι ι εικονογράφθςθ
μιασ ιςτορίασ
 Μετατροπι μιασ αφθγθμζνθσ
ιςτορίασ ςε κόμικσ, κουκλοκζατρο ι κζατρο ςκιϊν
 Ομαδικι ςφνκεςθ μιασ πρωτότυπθσ ιςτορίασ ι «παραμυκοςαλάτασ»
 Συγγραφι κειμζνου για οπιςκόφυλλο βιβλίου
 Ροιθτικά παιχνίδια: μπερδεμζνα ποιιματα, αλλαγι λζξεων,
παιχνίδια με τισ ομοιοκαταλθξίεσ, ςφνκεςθ ποιθμάτων με βάςθ
εικόνεσ, μελοποίθςθ ποιθμάτων
με απλά όργανα

 Κείμενα από το ςχολικό ανκολόγιο. «Το δελφίνι»
 Ραιδικά βιβλία γνϊςεων
 Ραιδικά βιβλία με εικονογραφθμζνεσ ιςτορίεσ
 Τα «αγαπθμζνα» βιβλία των
παιδιϊν
 Ανκολογίεσ ποιθμάτων
 Καςζτεσ με θχογραφθμζνεσ ιςτορίεσ-παραμφκια
 Κόμικσ
 DVD με ιςτορίεσ για παιδιά
 Εκπαιδευτικά διαδραςτικά λογιςμικά με παιδικζσ ιςτορίεσ
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πολαμβάνουν το ρυκμό ςτα
ποιιματα

2.1.2 Β΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Β΄τάξθ: Tο παραμφκι
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Να γνωρίςουν το αφθγθματικό
είδοσ του παραμυκιοφ.
 Να κατανοιςουν ότι τα βαςικά
ςτοιχεία του παραμυκιοφ είναι θ
πλοκι, τα πρόςωπα, οι λειτουργίεσ και το μαγικό ι φανταςτικό
ςτοιχείο.
 Να καταλάβουν ότι το παραμφκι
είναι προφορικό είδοσ.
 Να το ςυνδζςουν με άλλα είδθ
του προφορικοφ λόγου (δθμοτικά
τραγοφδια, μφκουσ, ανζκδοτα,
ςυνκιματα .).

 Να διαβάηουν τα παραμφκια με επιτόνιςθ.
 Να μποροφν να βρουν τα
βαςικά πρόςωπα του παραμυκιοφ.
 Να αναγνωρίηουν τουσ ιρωεσ των παραμυκιϊν και τισ
πράξεισ-λειτουργίεσ τουσ που
επαναλαμβάνονται ςυχνά.
 Να διακρίνουν μεταξφ φανταςτικϊν και πραγματικϊν
γεγονότων.
 Να είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν το κεντρικό κζμα του παραμυκιοφ.
 Να εντοπίηουν τα ςτερεότυπα και τισ ςυμβάςεισ των παραμυκιϊν.

 ελλθνικά λαϊκά-μαγικά παραμφκια
 ευρωπαϊκά κλαςικά παραμφκια
 παραμφκια των βαλκανικϊν
και άλλων λαϊν
 ζντεχνα παραμφκια ελλθνικά
και ξζνα
 «ανατρεπτικά» παραμφκια
 παραμφκια ςε κόμικσ

 Ανεφρεςθ παραμυκιϊν (από
τθ βιβλιοκικθ του ςχολείου, τθσ
κοινότθτασ, του ςπιτιοφ)
 Κατάταξθ των παραμυκιϊν ςε
κατθγορίεσ (λαϊκά, ζντεχνα,
κλαςικά ευρωπαϊκά, άλλων
λαϊν κοκ)
 Αφιγθςθ των παραμυκιϊν με
επιτόνιςθ
 Ακρόαςθ παραμυκιϊν από
ψθφιακό μζςο ι από ‘παραμυκάδεσ’-πλθροφορθτζσ τθσ περιοχισ
 Σφγκριςθ μεταξφ θρϊων από
διαφορετικά παραμφκια για να
φανοφν οι ομοιότθτεσ και οι
κοινζσ τουσ λειτουργίεσ
 Χριςθ τθσ τράπουλασ του
Propp (ιδζα του οντάρι) για κατανόθςθ των προςϊπων και των
λειτουργιϊν
 Αλλαγι των παραμυκιϊν (του
τζλουσ, τθσ αρχισ του, επιμικυνςθ μιασ ςκθνισ του)
 Συλλογι των αγαπθμζνων
παραμυκιϊν τθσ τάξθσ και εικονογράφθςι τουσ

 Ραραμφκια από τα ςχολικά
ανκολόγια
 Ραραμφκια από παιδικζσ βιβλιοκικεσ
 Ραραμφκια ςε δίςκουσ, καςζτεσ, cd, τθλεόραςθ
 Ραραμφκια που κα μασ αφθγθκοφν ςφγχρονοι ι και παλιοί
παραμυκάδεσ
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 Δραματοποίθςθ των παραμυκιϊν και εγγραφι τουσ ςε video
 Συγγραφι παραμυκιϊν με
βάςθ ζναν ιρωα ι μία λειτουργία
 Δραματοποίθςθ

Ποίθςθ και τραγοφδι
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Nα καλλιεργιςουν τθν αγάπθ
για τθν ποίθςθ και το τραγοφδι.
 Να κατανοιςουν τθ μουςικότθτα τθσ «ποιθτικισ γλϊςςασ» και το
ρυκμό τθσ.
 Να εξοικειωκοφν με τθ μεταφορικι χριςθ τθσ γλϊςςασ.
 Να απομυκοποιιςουν τθ ‘δυςκολία’ τθσ ποίθςθσ.
 Να εξοικειωκοφν με διαφορετικά είδθ ποίθςθσ (αφθγθματικισ,
λυρικισ, για παιδιά, για ενθλίκουσ,
ςοβαρισ, ςκωπτικισ).

 Να διαβάηουν ποιιματα με
επιτόνιςθ.
 Να αναγνωρίηουν τθν ‘προςωπικι φωνι’ ςτθν ποίθςθ
(ποιοσ μιλά;).
 Να δθμιουργοφν «εφκολα»
και αςτεία ποιιματα, λ.χ. lymerics.
 Να διαβάηουν ςιωπθλά και
δυνατά διαφόρων ειδϊν ποιιματα.
 Να αναπτφςςουν αιτιολογθμζνθ και τεκμθριωμζνθ προςωπικι άποψθ για τα ποιιματα που διαβάηουν.
 Να απομνθμονεφουν ποιιματα και να τα απαγγζλλουν
ςτθν τάξθ.
 Να ςυγκρίνουν τα τραγοφδια με τα ποιιματα.
 Να εντοπίηουν βαςικά ςτοιχεία τθσ ςτιχουργίασ (επαναλιψεισ λζξεων, αρικμόσ ςυλ-

 Συλλογζσ παιδικισ ποίθςθσ
 Ανκολογίεσ τραγουδιϊν (π.χ.
Ν. Γκάτςοσ)
 Μεταφραςμζνθ ξζνθ ποίθςθ
 Τα ποιιματα για παιδιά γνωςτϊν ποιθτϊν (Σεφζρθσ, ίτςοσ,
Βρεττάκοσ)
 Δθμοτικά τραγοφδια
 Τραγοφδια από παιδικζσ εκπομπζσ ι κεατρικά ζργα για παιδιά (λ.χ. Λιλιποφπολθ, Μυκολογία του Δ. Σαββόπουλου)

 Διαμόρφωςθ «ποιθτικισ γωνιάσ» με βιβλία, cd player, cd
για χριςθ ομαδικι ι και κατά
μόνασ
 Εγγραφι τθσ ανάγνωςθσ ςε
ψθφιακό μζςον, για αξιολόγθςθ
και διόρκωςθ τθσ ανάγνωςθσ
 Ανεφρεςθ των εικόνων, των
αιςκθμάτων ενόσ ποιιματοσ,
τθσ μουςικισ του (μιπωσ είναι
θ ςιωπι;)
 Μεταφορά του ποιιματοσ ςε
πεηό ι ςε ηωγραφιά
 Άςκθςθ ςτθ ρίμα και τθν ομοιοκαταλθξία παίηοντασ με τισ
λζξεισ
 Μετεγγραφι μιασ ιςτορίασ ςε
ποίθμα
 «Διαγωνιςμόσ» ςυγγραφισ
ποιθμάτων μόνο μεταξφ τθσ τάξθσ ι και με διπλανζσ τάξεισ
 Ακρόαςθ
μελοποιθμζνων
ποιθμάτων, ανάγνωςι τουσ και

 Ροιιματα από τα ςχολικά ανκολόγια
 Μελοποιθμζνα ποιιματα
 Συλλογζσ παιδικισ ποίθςθσ
 cd
 τραγοφδια από το youtube
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λαβϊν, ομοιοκαταλθξίεσ).

ςυςχζτιςθ των εντυπϊςεων τθσ
ακρόαςθσ και τθσ ανάγνωςθσ
 Ανάγνωςθ εικονογραφθμζνων ποιθμάτων και εικονογράφθςθ ποιθμάτων που επιλζγουν
τα παιδιά
 Δθμιουργία ποιθτικισ ανκολογίασ με αγαπθμζνα ποιιματα
τθσ τάξθσ και εικονογράφθςι
τθσ
 Δθμιουργία ψθφιακισ ανκολογίασ με τίτλο: «τα αγαπθμζνα
μασ τραγοφδια»
 project για ζναν ποιθτι ι για
ζνα κζμα από πολλοφσ ποιθτζσ
ι για μία ‘ςυςτάδα ποιθμάτων’
ι για ζναν κεματικό άξονα

Οικογζνεια
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

 Να ςυνειδθτοποιιςουν, μζςα
από τον αςφαλι και ςυμβολικό
χϊρο τθσ λογοτεχνίασ πωσ θ οικογζνεια είναι ο πρϊτοσ χϊροσ
ςτον οποίο καλφπτουμε τισ ανάγκεσ μασ:
βιοτικζσ ανάγκεσ (ανάγκθ για
τροφι, ςτζγαςθ, υγιεινι)
ςυναιςκθματικζσ (ανάγκθ για
αγάπθ, αςφάλεια, εμπιςτοςφνθ),
γνωςτικζσ.

 Να αναγνωρίηουν μζςα ςτα κείμενα
τον τρόπο με τον οποίο θ οικογζνεια
καλφπτει τισ βιοτικζσ, ςυναιςκθματικζσ, κοινωνικοποιθτικζσ, γνωςτικζσ
ανάγκεσ των μελϊν τθσ.
 Να παρατθροφν τισ ςχζςεισ και τα
ςυναιςκιματα των θρϊων τθσ οικογζνειασ του κειμζνου και να τα ερμθνεφουν.
 Να παρατθροφν τον τρόπο με τον
οποίο θ οικογζνεια μζςα ςτο κείμενο

Περιεχόμενο
 παραμφκια
 μφκοι
 μικρζσ ιςτορίεσ για παιδιά
 ηωόμορφεσ ιςτορίεσ
 αυτοβιογραφικά κείμενα
 χιουμοριςτικζσ ιςτορίεσ
 κόμικσ
 κεατρικά ζργα
 κινθματογραφικζσ ταινίεσ
 παιδικά τραγοφδια
 δθμοτικά τραγοφδια
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Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Ανάγνωςθ κειμζνων με ανάλογθ κεματικι
 Ραρουςίαςθ αγαπθμζνων
ιςτοριϊν των παιδιϊν (από
κείμενα αφθγθματικά, οπτικά,
πολυτροπικά)
 Δραματοποίθςθ κομβικϊν
ςκθνϊν του κειμζνου
 Δραματοποίθςθ με προςκικθ ςκθνϊν για να παρουςιαςκοφν καλφτερα ο χαρακτιρασ

 Σχετικά κείμενα από όλα τα
ανκολόγια του Δθμοτικοφ Σχολείου
 Αγαπθμζνα βιβλία των παιδιϊν με ανάλογθ κεματικι
 Βιβλία τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ με ανάλογθ κεματικι
 Συλλογζσ παραμυκιϊν
 Συλλογζσ μφκων
 Ραιδικζσ ανκολογίεσ
 Βιβλία που βρίςκουμε ςτο δι-
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 Να κατανοιςουν πωσ θ οικογζνεια είναι ο πρϊτοσ φορζασ
κοινωνικοποίθςθσ, δθλαδι ο
πρϊτοσ χϊροσ ςτον οποίο τα
παιδιά οικειοποιοφνται τρόπουσ
ςυμπεριφοράσ, βάηουν τισ βάςεισ τθσ κοινωνικισ τουσ ανάπτυξθσ, διαμορφϊνουν το χαρακτιρα τουσ.
 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ιςτορικότθτα του κεςμοφ, δθλαδι τθν αλλαγι τθσ δομισ και λειτουργίασ τθσ οικογζνειασ ανάλογα με το χϊρο και το χρόνο (αγροτικι πολυμελισ οικογζνεια,
αςτικι πυρθνικι οικογζνεια, μονογονεϊκι, οικογζνεια των χωριϊν SOS) και να αποενοχοποιιςουν αυτζσ τισ διαφοροποιιςεισ.
 Να ςυνδζςουν τα προβλιματα
τθσ ςφγχρονθσ οικογζνειασ (διαηφγιο, αποξζνωςθ) με τα κοινωνικά προβλιματα (οικονομικι
κρίςθ, αναςφάλεια).
 Να αντιλθφκοφν πωσ οι ρόλοι
μζςα ςτθν οικογζνεια διαφοροποιοφνται ανάλογα με το χρόνο,
το χϊρο και τισ πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ οικογζνειασ.
 Να αιτιολογοφν τθ διαφοροποίθςθ των ςτερεοτυπικϊν μορφϊν με βάςθ τισ παραπάνω παρατθριςεισ.

επθρεάηει το ρόλο, το χαρακτιρα, το
αξιακό ςφςτθμα, τουσ ςτόχουσ των
παιδιϊν.
 Nα αναηθτοφν και να καταγράφουν
το ρόλο κάκε μζλουσ τθσ οικογζνειασ
και να τον ερμθνεφουν με βάςθ το
χϊρο και το χρόνο, το πολιτιςμικό
κεφάλαιο, τισ ανάγκεσ, το χαρακτιρα,
των μελϊν τθσ.
 Να ελζγχουν τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικζσ μορφζσ οικογζνειασ προςπακοφν να καλφψουν τισ
ίδιεσ ανάγκεσ (βιοτικζσ, ςυναιςκθματικζσ, κοινωνικοποιθτικζσ).
 Να ςυνδζουν τισ παραπάνω παρατθριςεισ τουσ με τθν κακθμερινι
ηωι.

και τα ςυναιςκιματα ενόσ
ιρωα (π.χ. ενόσ παιδιοφ) ι για
να ακουςκεί και «θ άλλθ φωνι» (αυτι του πατζρα, τθσ μθτζρασ, του αδελφοφ)
 Συγγραφι ιςτορίασ με ανάλογο κζμα, με φφοσ ςοβαρό ι
χιουμοριςτικό
 Μετατροπι κόμικ ςε αφθγθματικό κείμενο για να δοκεί
ζμφαςθ ςτον τρόπο παρουςίαςθσ των ςυναιςκθμάτων,
ςκζψεων, κτλ. των θρϊων
 Γραφι θμερολογίου ενόσ
ιρωα τθσ ιςτορίασ
 Μουςικι επζνδυςθ μίασ ιςτορίασ
 Μεταφορά ςκθνισ ςε ηωγραφιά
 Συνεξζταςθ εικονογράφθςθσ
και αφιγθςθσ ενόσ κειμζνου:
Επιςιμανςθ ςθμείων του κειμζνου που αποδίδονται, επαυξάνονται ι ανατρζπονται κατά
τθν εικονογράφθςθ
 Συλλογι οικογενειακϊν φωτογραφιϊν παλαιότερθσ εποχισ ι ςφγχρονθσ
 Συνεντεφξεισ με ενιλικεσ για
τα βιϊματά τουσ από τθν παιδικι τουσ θλικία
 Δθμιουργία εξϊφυλλου και
οπιςκόφυλλου για τθν αγαπθ-
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αδίκτυο
 Λευκϊματα με πίνακεσ ηωγραφικισ
 Οικογενειακζσ φωτογραφίεσ
παλιζσ και καινοφριεσ
 Κείμενα των παιδιϊν
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 Να καταλάβουν πωσ και ο ρόλοσ του παιδιοφ (υποχρεϊςεισ,
δικαιϊματα, ςχζςεισ), προςδιορίηεται από τισ παραπάνω ςυνκικεσ, αλλά και από το χαρακτιρα και τισ ςχζςεισ των ενθλίκων
τθσ οικογζνειασ.
 Να κατανοιςουν πωσ όλεσ οι
οικογζνειεσ περνοφν δφςκολεσ
και όμορφεσ ςτιγμζσ, πωσ όλα τα
μζλθ τθσ οικογζνειασ μπορεί να
διαχειριςκοφν με επιτυχία ι αςτοχία κάποια περιςτατικά.
 Να ενιςχφςουν τθ δυνατότθτα
τθσ ενςυναίςκθςθσ.

μζνθ ιςτορία

2.1.3 Γ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Γ΄τάξθ: Λογοτεχνία και φφςθ
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Να γνωρίςουν το φυςικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ και τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτθν οποία ηουν.
 Να μάκουν τισ ιδιαιτερότθτεσ
και τα γνωρίςματα κάκε περιοχισ
(ορεινι/πεδινι, κάλαςςα/βουνό).
 Να γνωρίςουν όςο το δυνατόν
περιςςότερα κείμενα παλιά και
ςφγχρονα που μιλοφν για τθ φφςθ:
κείμενα με «πρωταγωνιςτζσ» ζναν
τόπο ι ηϊα.
 Να εξοικειωκοφν με τθν ποικιλία

 Να ςυλλζγουν πλθροφορίεσ
και υλικό για διάφορουσ τόπουσ και ηϊα με ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν περιοχι (αμπζλι,
χελϊνα).
 Να αναηθτοφν και να καταγράψουν προφορικζσ αφθγιςεισ, παραμφκια, κρφλουσ, ζκιμα για τον τόπο τουσ με βάςθ
αυτό που ζχει εντοπιςτεί ωσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ: τραγοφδια
για τον τρφγο, μφκοι για τθν

 μικρζσ ιςτορίεσ και παιδικά
μυκιςτοριματα με κζμα:
τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με τθ
φφςθ και τα ηϊα
τθ ηωι ςτθν φπαικρο
φυςικά φαινόμενα όπωσ ο κφκλοσ του νεροφ, θ εναλλαγι των
εποχϊν
τθν καταςτροφι του περιβάλλοντοσ
τον κίνδυνο εξαφάνιςθσ κάποιων
ηϊων

 Επιτόπια παρατιρθςθ, μελζτθ χάρτθ τθσ περιοχισ και αναηιτθςθ των φυςικϊν ςτοιχείων
 Ανεφρεςθ λογοτεχνικϊν και
πλθροφοριακϊν κειμζνων για το
φυςικό περιβάλλον γφρω από
το ςχολείο
 Εικονογράφθςθ των κειμζνων με ηωγραφιζσ των παιδιϊν,
φωτογραφίεσ ι άλλεσ εικόνεσ
και παρουςίαςι τουσ με ζνα λογιςμικό παρουςίαςθσ

 Κείμενα με κζμα τθ φφςθ από
τα ςχολικά ανκολόγια
 Βιβλία τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ, τθσ τάξθσ, τθσ οικογζνειασ
 Οδθγοί περιπάτων για ςυγκεκριμζνουσ τόπουσ
 Ταινίεσ για τθ φφςθ και για τα
ηϊα
 Εκπαιδευτικό υλικό περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων για ηϊα, λ.χ.
λφκοσ, αρκοφδα, χελϊνα
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των «φωνϊν» για τθ φφςθ: θ φωνι αυτοφ που ηει ςτθ φφςθ, αυτοφ
που τθ βλζπει από μακριά, αυτοφ
που τθν αγαπά, αυτοφ που δεν τθν
γνωρίηει, θ φωνι ενόσ ηϊου.
 Να γνωρίςουν τουσ κινδφνουσ
που απειλοφν το φυςικό περιβάλλον.
 Να αποκτιςουν περιβαλλοντικι
ςυνείδθςθ.
 Να ςυγκρίνουν διαφορετικά είδθ κειμζνων για τθ φφςθ: λογοτεχνία, πλθροφοριακά κείμενα, βιβλία γνϊςεων, ρεπορτάη, τουριςτικοί οδθγοί.

αρκοφδα.
 Να αναηθτοφν λφςεισ για τα
περιβαλλοντικά προβλιματα.
 Να διακρίνουν ςτο κείμενο
τθν οπτικι γωνία από τθν οποία μιλά αυτό για τθ φφςθ.

 ποιιματα και τραγοφδια για τθ
φφςθ

 Σφγκριςθ τθσ εικόνασ ενόσ
φυςικοφ ςτοιχείου ι φαινομζνου όπωσ παρουςιάηεται ςε ζνα
λογοτεχνικό κείμενο και ςε ζνα
πλθροφοριακό
 Καταςκευι «θμερολογίου»
για τα δρϊμενα ςτθ φφςθ ςτθν
περιοχι μασ (ποιεσ αλλαγζσ γίνονται ςτθ φφςθ, τι κάνουν οι
αγρότεσ, τι ςυμβαίνει ςτον τόπο
μασ, ςε επίπεδο τόςο φυςικοφ
όςο και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ)
 Συγκρότθςθ ανκολογίασ με
κείμενα για το ηϊο, το φυτό ι
άλλο κζμα του τόπου μασ με το
οποίο αςχολικθκε θ τάξθ

Σο ταξίδι
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Να αντιλθφκοφν τα είδθ, τουσ
ςτόχουσ και τα κίνθτρα των διαφόρων ταξιδιϊν.
 Να κατανοιςουν τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε ταξιδιοφ ανάλογα με
τθν εποχι του.
 Να γνωρίςουν τθν ποικιλία των
μεταφορικϊν μζςων και τθ ςχζςθ
τουσ με τον πολιτιςμό και τθν τεχνολογία τθσ κάκε εποχισ.
 Να αποκτιςουν τθ ςυνείδθςθ

 Να διακρίνουν τισ παραμζτρουσ τθσ προετοιμαςίασ και
τθσ πραγματοποίθςθσ ενόσ ταξιδιοφ (κόςτοσ, οργάνωςθ).
 Να ανιχνεφουν τθν επίδραςθ
του ταξιδιοφ ςτθν εμπειρία,
ςτα ςυναιςκιματα και ςτθν
οπτικι των θρϊων.
 Να εντάςςουν το λογοτεχνικό ταξίδι ςτο ιςτορικό του
πλαίςιο.

Λογοτεχνικά κείμενα:
 με ταξίδια που ςυνδυάηουν
μφκο και ιςτορικά ςτοιχεία
 με ταξίδια ςτο χρόνο, ςτο παρελκόν ι ςτο μζλλον
 με ταξίδια ςτον κόςμο
 με ταξίδια που ζχουν ςτόχο τθν
ενδοςκόπθςθ και τθν αυτογνωςία
 με ταξίδια εξερευνιςεων
 με ταξίδια ςε φανταςτικοφσ

 Να παρουςιάςουν το ταξίδι
του λογοτεχνικοφ κειμζνου που
διάβαςαν με χριςθ λογιςμικοφ
παρουςίαςθσ, google earth, φωτογραφιϊν, χαρτϊν, βιβλίων
γνϊςεων, τουριςτικϊν οδθγϊν,
βίντεο από το youtube με μουςικι από τισ χϊρεσ-τόπουσ, που
αναφζρονται, και ανάρτθςθ του
υλικοφ ςτο ιςτολόγιο του ςχολείου.

 Σχολικά ανκολόγια
 Λογοτεχνικά κείμενα
 Θεατρικά ζργα
 Βιβλία γνϊςεων
 Κινθματογραφικά ζργα
 Τραγοφδια με κζμα το ταξίδι
 Λογιςμικό παρουςίαςθσ, επεξεργαςίασ κειμζνου, ηωγραφικισ
 Δικτυακζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ
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του ταξιδιϊτθ-παρατθρθτι και όχι
του τουρίςτα.
 Να γνωρίςουν άλλουσ πολιτιςμοφσ.
 Να αντιλθφκοφν ότι το ταξίδι
μασ φζρνει ςε επαφι με τον ξζνο,
μασ βοθκά να άρουμε τισ προκαταλιψεισ και τα ςτερεότυπα και
να ςυμφιλιωκοφμε με τθν ζννοια
τθσ ετερότθτασ.
 Να διαμορφϊςουν τθν ατομικι
και ςυλλογικι τουσ ταυτότθτα μζςα από τθ γνωριμία με τον «άλλο».
 Να κατανοιςουν ότι ςε ζνα ταξίδι δε γνωρίηουμε μόνον άλλουσ
ανκρϊπουσ αλλά και τον εαυτό
μασ.
 Να ςυνδζςουν το ταξίδι με ιςτορικζσ παραμζτρουσ (πόλεμοσ,
προςφυγιά).
 Να προςεγγίςουν το ταξίδι διακεματικά με τθ βοικεια του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ και τθσ Γεωγραφίασ.

 Να προετοιμάηουν ζνα αφθγθματικό ταξίδι ςτον κόςμο
αλλά και ςε διάφορεσ εποχζσ
λαμβάνοντασ υπόψθ τα δεδομζνα που απαιτοφνται.
 Να ςυλλζγουν πλθροφορίεσ
και υλικό για διάφορουσ τόπουσ, χϊρεσ και εποχζσ αξιοποιϊντασ τισ γεωγραφικζσ και
ιςτορικζσ τουσ γνϊςεισ.
 Να προςανατολίηονται ςτο
χϊρο, να διαβάηουν και να
ςχεδιάηουν χάρτεσ.

τόπουσ ι ςτο διάςτθμα
 με ταξίδια ιδιαίτερα όπωσ τα
ταξίδια του νεροφ, των γραμμάτων
 παραμφκια που ζχουν ωσ κεντρικό κζμα ταξίδια.
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 Να τροποποιιςουν ςτοιχεία
τθσ ιςτορίασ: πρόςκεςθ / αφαίρεςθ θρϊων, επειςοδίων, αλλαγι τζλουσ, αλλαγι αφθγθτι, μεταφορά από το χτεσ ςτο ςιμερα
ι ςτο μζλλον.
 Να υιοκετιςουν το ρόλο του
ιρωα γράφοντασ θμερολόγιο ι
ςτζλνοντασ ανταποκρίςεισ, κάρτεσ και γράμματα από τα ταξίδια
του.
 Να αφθγθκοφν και να ηωγραφίςουν δικά τουσ πραγματικά ι
ονειρικά ταξίδια.
 Να δθμιουργιςουν τθν πινακοκικθ των αγαπθμζνων τουσ
θρϊων-ταξιδιωτϊν, να γράψουν
τα χαρακτθριςτικά τουσ και να
τουσ ηωγραφίςουν.
 Να ςχεδιάςουν το δικό τουσ
ταξίδι, να δθμιουργιςουν ζναν
ταξιδιωτικό οδθγό για τον προοριςμό και ζνα άλμπουμ φωτογραφιϊν από το ταξίδι.
 Να ανιχνεφουν ςτο χάρτθ τθ
διαδρομι του ταξιδιοφ που αναφζρεται ςτο κείμενο ι να
ςχεδιάςουν το χάρτθ ενόσ φανταςτικοφ ταξιδιοφ.
 Να ακοφςουν τραγοφδια με
κζμα το ταξίδι ι διάςθμουσ ιρωεσ-ταξιδιϊτεσ.

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

Φιλικζσ ςχζςεισ
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Να ςυνειδθτοποιιςουν μζςα
από τα κείμενα τθ διαχρονικι
αξία τθσ φιλίασ και τθν αναγκαιότθτά τθσ για όλουσ τουσ
ανκρϊπουσ, ενιλικεσ και παιδιά.
 Να αντιπαραβάλουν ποικίλεσ
ςτάςεισ ηωισ που διζπουν τισ
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ (π.χ. φιλία,
αλλθλεγγφθ/μοναξιά, αλλοτρίωςθ, ρατςιςμόσ).
 Να κατανοιςουν μζςα από το
αςφαλζσ και ςυμβολικό πλαίςιο
τθσ λογοτεχνίασ τθ δφναμθ και
τθ ςθμαςία τθσ φιλίασ αλλά και
τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται για τθ δθμιουργία των φιλικϊν ςχζςεων.
 Να αναςτοχαςτοφν τισ δικζσ
τουσ εμπειρίεσ με φίλουσ.
 Να κατανοιςουν τθν ποικιλία
των περιςτάςεων που μοιραηόμαςτε με φίλουσ (ςτιγμζσ δθμιουργίασ, ςτοχαςμοφ, χαράσ, δυςκολιϊν, κλίψθσ κτλ.).
 Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία
των φιλικϊν ςχζςεων για τθν
ομαλι κοινωνικοποίθςθ των ατόμων.

 Να εντοπίηουν ςτα κείμενα
τθ φωνι που μιλά για τισ φιλικζσ ςχζςεισ και τθν οπτικι
γωνία από τθν οποία μιλά
(θλικία, φφλο).
 Να επιςθμαίνουν όλουσ τουσ
όρουσ που περιγράφουν μια
φιλικι ςχζςθ:
τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται για τθ δθμιουργία τθσ
και τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ
οποίεσ ξεκινά μία φιλία
τισ ςυναιςκθματικζσ διακυμάνςεισ που ςυχνά περνοφν οι
φίλοι, ςτθ διάρκεια δυςκολιϊν,
αγωνίασ, αναμονισ, δθμιουργίασ κτλ.
τουσ προβλθματιςμοφσ και
τισ ςυηθτιςεισ των φίλων που
οδθγοφν ςε ενίςχυςθ του αυτοπροςδιοριςμοφ τουσ και τθσ
διαμόρφωςθσ τθσ ταυτότθτάσ
τουσ
τθ ςυμπλθρωματικότθτα των
χαρακτιρων των θρϊων.
 Να διακρίνουν τθν επίδραςθ
των φιλικϊν ςχζςεων του ιρωα ςτθν κοινωνικοποίθςι του
και ςτθ γενικότερθ διαμόρφω-

 παραμφκια
 ιςτορίεσ από τθ μυκολογία
 μφκοι του Αιςϊπου
 λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά, με κζμα:
τθ φιλία μεταξφ παιδιϊν
τθ φιλία μεταξφ παιδιϊν και
ενθλίκων
φιλίεσ ςε παρζεσ κοριτςιϊν ι
αγοριϊν
φιλίεσ με παιδιά από άλλεσ
χϊρεσ
φιλίεσ με ηϊα ι με περίεργα
όντα
φιλίεσ με πρόςωπα από άλλουσ κόςμουσ (Μικρόσ πρίγκθπασ)
 παιδικά τραγοφδια
 παιδικά κεατρικά ζργα

 Συλλογι λογοτεχνικϊν κειμζνων με ανάλογο κζμα
 Δραματοποίθςθ
κομβικϊν
ςκθνϊν των κειμζνων (π.χ. μεταφορά ςκθνϊν με ζντονθ
ςυναιςκθματικι φόρτιςθ ι
μεταφορά ςκθνισ με μια ςθμαντικι ςυηιτθςθ των φίλων)
 Υιοκζτθςθ του ρόλου ενόσ
ιρωα και ςχολιαςμόσ ενόσ γεγονότοσ μζςα από το θμερολόγιό του
 Γραφι κειμζνου για το οπιςκόφυλλο του βιβλίου
 Γραφι αφθγθματικοφ κειμζνου με κζμα: «Είμαι κι εγϊ
φίλοσ με τον/τθν /τουσ…»
 Θλεκτρονικι αλλθλογραφία
με άλλεσ ςχολικζσ τάξεισ για
τθν ανταλλαγι βιβλιοπαρουςιάςεων με ανάλογθ κεματικι
 Δθμιουργία πινακοκικθσ φίλων με πρόςωπα των κειμζνων που διαβάςτθκαν και τθσ
ηωισ
 Δθμιουργία ιςτοριϊν με κζμα:
«Εγϊ και οι φίλοι μου μετά
από χρόνια…»
 Δθμιουργία
αφθγθματικϊν

 Πλα τα κείμενα των ςχολικϊν
ανκολογίων με ανάλογθ κεματικι
 Βιβλία τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ
 Αγαπθμζνα βιβλία των παιδιϊν
 Κείμενα των παιδιϊν
 Κείμενα που μασ ςτζλνουν μακθτζσ με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο
 Ιςτορίεσ που βρίςκουμε ςτθν
ιςτοςελίδα του Μικροφ Αναγνϊςτθ (ΕΚΕΒΙ)
 Ραιδικά τραγοφδια
 Ταινίεσ
 Κόμικσ
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 Να κατανοιςουν ότι οι μορφζσ
των φιλικϊν ςχζςεων και οι
τρόποι επικοινωνίασ των φίλων
επθρεάηονται από τθν εποχι και
τθν κουλτοφρα.

ςθ τθσ προςωπικότθτάσ του.
 Να ςυνδζουν τισ παραπάνω
παρατθριςεισ από τα κείμενα
με τθν προςωπικι τουσ εμπειρία και γνϊςθ.

και κεατρικϊν κειμζνων με
βάςθ τθν εμπειρία των παιδιϊν από τισ δικζσ τουσ φιλικζσ ςχζςεισ

2.1.4 Δ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Δ΄τάξθ: Σο παιχνίδι ςτθ λογοτεχνία
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι
το παιχνίδι, εκτόσ από μια παιδικι
εμπειρία, είναι μια κακολικι ανκρϊπινθ, πολιτιςμικι πρακτικι,
τθσ οποίασ θ μορφι κακορίηεται
από τθν κάκε κουλτοφρα.
 Να επανεξετάςουν τισ διακρίςεισ που περιβάλλουν το παιχνίδι:
παιχνίδια των μικρϊν και των μεγάλων, κοριτςίςτικα και αγορίςτικα, πονθρά και ακϊα.
 Να ςυνειδθτοποιιςουν τα διάφορα είδθ παιχνιδιοφ: μοναχικάςυλλογικά, διανοθτικά-ακλθτικά,
τυχερά/ςυναγωνιςτικά.
 Να γνωρίςουν τισ διάφορεσ κοινωνικζσ χριςεισ του παιχνιδιοφ
(μζςον διαπαιδαγϊγθςθσ, κοινωνικισ ςυναναςτροφισ, κοινωνικϊν
διακρίςεων ι επίδειξθσ πλοφτου).
 Να γνωρίςουν τθ ςθμαςία που
αποδίδει θ λογοτεχνία ςτο παιχνί-

 Να αναγνωρίηουν ςτα κείμενα το είδοσ του παιχνιδιοφ και
τουσ όρουσ με τουσ οποίουσ
αυτό διεξάγεται.
 Να αναηθτοφν τθ ςχζςθ του
παιχνιδιοφ που αφθγείται το
κείμενο με κοινωνικζσ παραμζτρουσ και ψυχολογικζσ καταςτάςεισ.
 Να αναγνωρίηουν τθν οπτικι
γωνία από τθν οποία ο αφθγθτισ μιλά για ζνα παιχνίδι: του
παιδιοφ, του ενιλικα που κυμάται τθν παιδικι του θλικία,
κ.ο.κ.

 χιουμοριςτικζσ ιςτορίεσ με παιδιά που παίηουν (π.χ. Ο μικρόσ
Νικόλασ, Τηιάνι οντάρι)
 αυτοβιογραφικζσ
αφθγιςεισ
ςυγγραφζων για τα παιδικά τουσ
παιχνίδια
 παιδικά μυκιςτοριματα (ι αποςπάςματα από μυκιςτοριματα) με κζμα το παιχνίδι
 παιδικι ποίθςθ με κζμα το παιχνίδι
 κόμικσ με κζμα το παιχνίδι
 λαογραφικά κείμενα που περιγράφουν παραδοςιακά παιχνίδια

 Αναηιτθςθ και ςυλλογι υλικοφ για παιχνίδια άλλων εποχϊν (ατομικά ι ομαδικά)
 Συνεντεφξεισ από ενιλικεσ
ςχετικά με τα παιχνίδια που ζπαιηαν ςτθν παιδικι τουσ θλικία
 Δθμοςκόπθςθ και δθμιουργία
καταλόγου με κατθγορίεσ παιχνιδιϊν που παίηουν τϊρα τα
παιδιά
 Συγγραφι κειμζνου με τισ
οδθγίεσ παιξίματοσ για ζνα παιχνίδι που αναφζρεται ςτο λογοτεχνικό κείμενο
 Δραματοποιιςεισ των παιχνιδιϊν που αναφζρονται ςτα κείμενα
 Αλλαγι του αφθγθτι ωσ προσ
το φφλο ι τθν θλικία (από κορίτςι ςε αγόρι, από ενιλικασ ςε
παιδί)
 Συγγραφι προςωπικισ ιςτο-

 Κείμενα με κζμα το παιχνίδι
από τα ανκολόγια του Δθμοτικοφ Σχολείου
 Ραιδικά βιβλία γνϊςεων με
παραδοςιακά παιχνίδια
 Ραιδικά βιβλία με μικρζσ ιςτορίεσ
 Διθγιματα ςυγγραφζων τθσ
λογοτεχνίασ για μεγάλουσ με
κζμα το παιχνίδι
 Ρίνακεσ ηωγραφικισ με κζμα
το παιχνίδι
 Φωτογραφίεσ από παιχνίδια
παιδιϊν από όλο τον κόςμο
 Κατάλογοι εκκζςεων παιδικϊν παιχνιδιϊν και μουςείων
τθσ παιδικισ θλικίασ
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δι και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ το χρθςιμοποιεί, κυρίωσ ωσ
μεταφορά.
 Να επεξεργαςτοφν τα προςωπικά τουσ βιϊματα από τα δικά τουσ
παιχνίδια
 Να δουν τθν ανάγνωςθ ωσ παιχνίδι.

ρίασ με μια εμπειρία παιχνιδιοφ
 Επινόθςθ ενόσ νζου, ατομικοφ ι ομαδικοφ, παιχνιδιοφ

Κόμικσ
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Να κατανοιςουν τθ ςυλλειτουργία εικόνασ και λόγου.
 Να εξοικειωκοφν με τισ τεχνικζσ, τουσ κϊδικεσ, τα είδθ των
κόμικσ.
 Να εκτιμιςουν τισ δυνατότθτεσ και να αντιλθφκοφν τουσ περιοριςμοφσ που ζχουν τα λεκτικά
και τα εικονικά μζςα ζκφραςθσ.
 Να γνωρίςουν τθν ιςτορία και
τθν πολυμορφία των κόμικσ.
 Να αναλφςουν τουσ χαρακτιρεσ και τα ςτερεότυπα που προβάλλονται ςτα κόμικσ.

 Να διακρίνουν το ρόλο τθσ
εικόνασ και το ρόλο του λόγου
ςε μια εικονογραφιγθςθ.
 Να εντοπίηουν και να παρατθροφν τα εκφραςτικά
ςτοιχεία, τουσ κϊδικεσ και τα
είδθ των κόμικσ.
 Να παράγουν κείμενα όπου λόγοσ και εικόνα ςυλλειτουργοφν.
 Να ςυςχετίηουν τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ, τα βιϊματα,
τα ςυναιςκιματά τουσ με τθ
κεματικι των κόμικσ.
 Να αξιοποιοφν τθν τεχνικι
των κόμικσ για τθν ζκφραςθ
εμπειριϊν, αντιλιψεων, ςυναιςκθμάτων τουσ γφρω από
μια ποικιλία κεμάτων.
 Να δθμιουργοφν κόμικσ είτε ςχεδιάηοντάσ το είτε με τθ

κόμικσ ςφντομθσ ζκταςθσ
(από ζνα κάδρο ζωσ δφο ςελίδεσ,
ενίοτε και χωρίσ λόγια)
κόμικσ μεγάλθσ ζκταςθσ
ιςτορίεσ με ομιλοφντα ηϊα
«ιςτορικά» κόμικσ
ιςτορίεσ κωμικζσ (με ιρωεσ
ανκρϊπουσ)
πολιτικοφ-κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ
κόμικσ βαςιςμζνα ςτθ αρχαία
ελλθνικι κωμωδία και τραγωδία
κόμικσ με υπεριρωεσ
κόμικσ που βαςίηονται ςε λογοτεχνικά ζργα:
«κλαςικά εικονογραφθμζνα»

 Επεξεργαςία τεχνικϊν και
ςυμβάςεων των κόμικσ και των
χαρακτιρων τουσ (ρεαλιςτικόσ,
θμιρεαλιςτικόσ, καρικατοφρα)
Αν το κόμικσ βαςίηεται ςε λογοτεχνικό ζργο
 ςφγκριςθ του λογοτεχνικοφ
κειμζνου με το κόμικσ
 ςφγκριςθ διαφορετικϊν εικονογραφθγιςεων του ίδιου κειμζνου, ϊςτε να κατανοθκεί θ
πολλαπλότθτα των δυνατϊν
αποδόςεων
 Ραιχνίδια μεταςχθματιςμϊν
ςτα κόμικσ που διάβαςαν:
δίνουμε τα καρζ ανακατεμζνα, για να τα τοποκετιςουν ςτθ
ςωςτι ςειρά και να δθμιουργιςουν αφιγθςθ
δίνουμε ξεχωριςτά τα καρζ
από τουσ διαλόγουσ και ηθτοφ-

 Τα αγαπθμζνα κόμικσ των παιδιϊν
 Άλμπουμ, ςειρζσ, αφιερϊματα
περιοδικϊν
 Διαςκευζσ λογοτεχνικϊν ζργων ςε κόμικσ
 Γελοιογραφίεσ, ζνκετα εφθμερίδων
 Κινθματογραφικζσ ταινίεσ, τθλεοπτικζσ ςειρζσ, DVD κινουμζνων ςχεδίων
 Ιςτοςελίδεσ, ιςτολόγια με κόμικσ
 Λογιςμικά δθμιουργίασ κόμικσ
και βίντεο.
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βοικεια Θ/Υ, χρθςιμοποιϊντασ λογιςμικό δθμιουργίασ
κόμικσ.

με να τα ςυνδυάςουν
ηθτοφμε να προςκζςουν ι να
αφαιρζςουν καρζ, ϊςτε να αποδϊςουν περιλθπτικά ι εκτεταμζνα τθν αφιγθςθ.
 Δίνουμε ζνα ςφντομθσ ζκταςθσ κόμικσ με κενά μπαλονάκια
και ηθτοφμε να προςκζςουν
τουσ διαλόγουσ.
 Ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ:
να δθμιουργιςουν ζναν δικό
τουσ ιρωα και να τον εντάξουν
ςτο αγαπθμζνο τουσ κόμικσ
να τον ηωγραφίςουν
να γράψουν μια περιγραφι
του χαρακτιρα του
να κάνουν ζνα κόμικσ 3-4 καρζ
με τον δικό τουσ ιρωα ενταγμζνο ςτθν υπόκεςθ.
 Διαςκευι ςε κόμικσ παραμυκιοφ ι διθγιματοσ που διαβάςαμε ςτθν τάξθ και το αντίςτροφο, διαςκευι κόμικσ ςε
αφιγθμα.
 Ανατροπι των χαρακτθριςτικϊν ενόσ υπεριρωα, μετατροπι
δευτερεφοντα ιρωα ςε πρωταγωνιςτι, αλλαγι αφθγθτι, αλλαγι τζλουσ.
 Δθμιουργία αυτοβιογραφικϊν κόμικσ.
 Δραματοποίθςθ κόμικσ
 Δθμιουργία βίντεο/ταινίασ
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μικροφ μικουσ βαςιςμζνθσ ςε
κόμικσ με πρωταγωνιςτζσ τουσ
μακθτζσ.

Ιςτορίεσ άλλων λαών
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Να κατανοιςουν οι μακθτζσ πωσ
κάκε τόποσ ζχει ζνα ςυνολικό τρόπο
ηωισ, ζνα δικό του πολιτιςμό.
 Να προςεγγίςουν τουσ «άλλουσ»
τρόπουσ ηωισ μζςα από τθν εμπειρία
και τθν οπτικι των ανκρϊπων που
βιϊνουν τον άλλο πολιτιςμό (ενθλίκων και παιδιϊν).
 Να ςυνειδθτοποιιςουν πωσ οι διάφορεσ πολιτιςμικζσ κοινότθτεσ ζχουν
αναπτφξει και ςυνεχίηουν να αναπτφςςουν μία μεγάλθ ποικιλία απαντιςεων, επινοιςεων και αξιϊν, επιχειρϊντασ να αντιμετωπίςουν τα ίδια
βαςικά προβλιματα (επιβίωςθ, ςυμβίωςθ, ςυνεργαςία, επικοινωνία).
 Να κατανοιςουν πωσ το παράδοξο
και διαφορετικό μπορεί να γίνει κατανοιςιμο ωσ ζνασ άλλοσ τρόποσ εμπειρίασ και οργάνωςθσ τθσ πραγματικότθτασ.
 Να ςυνειδθτοποιιςουν πωσ τα ςτερεότυπα για διαφορετικζσ φυλετικζσ
και πολιτιςμικζσ ομάδεσ προκφπτουν
από τθν απομόνωςθ και τθν άγνοια

 Να αναγνωρίηουν ςτα
κείμενα διαφορζσ και ομοιότθτεσ ςε ςφγκριςθ με
το δικό τουσ τρόπο ηωισ.
 Να αναηθτοφν τθν οπτικι
του ανκρϊπου (ενιλικα ι
παιδιοφ) που μιλά ςτο κείμενο και να κατανοοφν τισ
επιλογζσ του.
 Να αναγνωρίηουν και να
ερμθνεφουν τισ ξζνεσ μορφζσ ηωισ και ςτοιχεία του
πολιτιςμοφ που ςυναντοφν
κακθμερινά ςε άλλα κείμενα αλλά και ςτθ ηωι.
 Να ςυνδυάηουν τισ παρατθριςεισ αυτζσ με τθ γνϊςθ
από το μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ και τθσ Ιςτορίασ.

 παραμφκια άλλων λαϊν,
(γειτονικϊν,
ευρωπαϊκϊν
και μακρινϊν), λαϊκά παραμφκια
 αφθγιςεισ για παιδιά με
κζμα τθν κακθμερινι ηωι
ςε άλλουσ πολιτιςμοφσ
 αυτοβιογραφικζσ αφθγιςεισ
 τραγοφδια από άλλουσ
τόπουσ
 κείμενα που μασ ςτζλνουν
οι e-friends για ιςτορίεσ του
τόπου τουσ

 Αναηιτθςθ παραμυκιϊν, μφκων,
τραγουδιϊν, παραδόςεων, αφθγιςεων από άλλουσ λαοφσ
 Δραματοποίθςθ ςκθνϊν τθσ κακθμερινισ ηωισ και τελετϊν άλλων
λαϊν
 Σφγκριςθ θκϊν και εκίμων διαφορετικϊν λαϊν. Ροια είναι ίδια και
ποια διαφορετικά;
 Συναντιςεισ με τουσ ιρωεσ των ιςτοριϊν για ςυνζντευξθ («Τι κα ρωτοφςεσ για τθ ηωι τουσ;»)
 Συγγραφι κεατρικοφ ζργου με κζμα: «Οι ιρωεσ πολλϊν ιςτοριϊν ςυναντιοφνται» ι «Τα παιδιά του κόςμου ςυναντιοφνται»
 Επικοινωνία με μακθτζσ άλλων χωρϊν μζςω του διαδικτφου με ςτόχο
τθν αναηιτθςθ ανάλογου υλικοφ
 Ραρακολοφκθςθ ταινιϊν ι κεατρικϊν ζργων με ίδια κεματικι
 Αλλαγι του αφθγθτι: πϊσ αφθγείται ο ντόπιοσ και ο ξζνοσ τθν ίδια ιςτορία;
 Δθμιουργία ενόσ μικροφ «Μουςεί-

 Κείμενα με ανάλογο κζμα από
τα ανκολόγια του Δθμοτικοφ
Σχολείου
 Ραιδικά βιβλία με μικρζσ ιςτορίεσ
 Αγαπθμζνα βιβλία των παιδιϊν με ίδια κεματικι
 Ανάλογα βιβλία τθσ ςχολικισ
βιβλιοκικθσ
 Ραιδικζσ
κινθματογραφικζσ
ταινίεσ
 Ραιδικά κεατρικά ζργα
 Ραιδικά βιβλία γνϊςεων
 Aνάλογο υλικό που κα ςτείλουν οι e-friends
 Διαδικτυακζσ επιςκζψεισ ςε
μεγάλα ανκρωπολογικά και εκνογραφικά μουςεία
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του «άλλου» τρόπου ηωισ.
 Να κατανοιςουν πωσ και ςτον ίδιο
τόπο υπάρχουν ςτοιχεία πολιτιςμικισ
ανομοιογζνειασ.

ου του ανκρϊπου» μζςα ςτθν τάξθ
 Δθμιουργία παγκόςμιασ ανκολογίασ με ιςτορίεσ άλλων λαϊν

2.1.5 Ε΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Ε΄ τάξθ: Χιουμοριςτικζσ ιςτορίεσ
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Να κατανοιςουν πωσ ο χϊροσ, ο
χρόνοσ, το φφλο, θ θλικία, ο κοινωνικόσ ρόλοσ είναι παράγοντεσ που
επθρεάηουν τθ διαφορετικι πρόςλθψθ του χιουμοριςτικοφ ςτοιχείου.
 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ νζα
οπτικι, ςυνικωσ «ανατρεπτικι»,
μζςα από τθν οποία προβάλλονται
ςτο κείμενο οι άνκρωποι, οι ιδζεσ, θ
γλϊςςα.
 Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με το
γλωςςικό κϊδικα που παράγει το
χιουμοριςτικό ςτοιχείο μζςα από
επαναλιψεισ, παρθχιςεισ, μεταφορικζσ χριςεισ λζξεων και φράςεων.
 Να γνωρίςουν άλλεσ τεχνικζσ με
τισ οποίεσ παράγεται το κωμικό
ςτοιχείο (π.χ. επαναλιψεισ καταςτάςεων, αντιςτροφι ρόλων, δίςθμθ ερμθνεία του ίδιου γεγονότοσ).
 Να κατανοιςουν τουσ τρόπουσ με
τουσ οποίουσ το ίδιο κζμα μετατρζπεται από κωμικό ςε ςοβαρό και
αντίςτροφα.

 Να αναγνωρίηουν τουσ
τρόπουσ με τουσ οποίουσ παράγεται το χιουμοριςτικό
ςτοιχείο ςτο κείμενο.
 Να ςυγκρίνουν το «ςοβαρό
μοντζλο» αναπαράςταςθσ
του κόςμου με το «δυνθτικά
ανατρεπτικό» του χιουμοριςτικοφ κειμζνου.
 Να μετατρζπουν ζνα χιουμοριςτικό κείμενο ςε «ςοβαρό» και αντίςτροφα.
 Να αναγνωρίηουν τθν κοινωνικι φφςθ του αςτείου με
τθν ανάπλαςθ των όρων τθσ
επικοινωνιακισ ςχζςθσ πομποφ, αποδζκτθ, χϊρου, χρόνου.
 Να δθμιουργοφν χιουμοριςτικά κείμενα.

 ελλθνικά και ξζνα παραμφκια
 μφκοι
 ποιιματα (παιχνιδόλεξα, λίμερικσ)
 τραγοφδια
 κεατρικά ζργα (π.χ. Καραγκιόηθσ, ζργα του Δ. Ψακά)
 μικρά και μεγάλα αςτεία αφθγθματικά κείμενα
 κόμικσ
 γελοιογραφίεσ
 ευκυμογραφιματα
 οπτικι αφιγθςθ με ανάλογο
περιεχόμενο

 Μετατροπι του αφθγθματικοφ
κειμζνου ςε κεατρικό
 Ρροςκικθ και αφαίρεςθ ςκθνϊν και χαρακτιρων από το κείμενο για ενίςχυςθ ι για εξάλειψθ
του χιουμοριςτικοφ ςτοιχείου
 Μετατροπι του κειμζνου ςε
«ςοβαρό»
 Δθμιουργία χιουμοριςτικϊν
κειμζνων (πολυτροπικϊν, αφθγθματικϊν)
 Δθμιουργία ανκολογίασ χιουμοριςτικϊν κειμζνων
 Γραφι «οπιςκόφυλλου» για τθν
παρουςίαςθ ενόσ κειμζνου, ζτςι
ϊςτε να αναδεικνφεται ο χιουμοριςτικόσ του χαρακτιρασ.

 Πλα τα χιουμοριςτικά κείμενα
που περιλαμβάνονται ςτα βιβλία
Γλϊςςασ όλων των τάξεων του
Δθμοτικοφ
 Το ανάλογο υλικό από τα Ανκολόγια
 Αγαπθμζνα βιβλία των παιδιϊν
 Βιβλία τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ με ανάλογθ κεματικι
 Ανκολογίεσ χιουμοριςτικϊν
κειμζνων
 Κινθματογραφικζσ ταινίεσ
 Ραιδικά κεατρικά ζργα
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Η ποίθςθ ωσ παιχνίδι λζξεων και εικόνων
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Να καλλιεργθκεί θ αγάπθ των
μακθτϊν για τθν ποίθςθ.
 Να απομυκοποιιςουν τθ «δυςκολία» τθσ ποίθςθσ.
 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςχζςθ ποίθςθσ -παιχνιδιοφ (παιχνίδι
φανταςίασ, παιχνίδι με λζξεισ).
 Να εξοικειωκοφν με τθν πολυςθμία και τθ μεταφορικι λειτουργία τθσ ποιθτικισ γλϊςςασ.
 Να κατανοιςουν τουσ τρόπουσ
με τουσ οποίουσ θ ποίθςθ παράγει εικόνεσ.
 Να γνωρίςουν τθ δθμϊδθ, τθν
παραδοςιακι και τθ νεοτερικι
ποίθςθ.
 Να εξοικειωκοφν με τα διαφορετικά είδθ ποίθςθσ (αφθγθματικισ, λυρικισ, για παιδιά, για ενθλίκουσ, ςοβαρισ, ςκωπτικισ).
 Να εξοικειωκοφν με τα εκφραςτικά μζςα (εικονοπλαςία, ςφμβολα, ςχιματα λόγου, επιλογι
λζξεων) και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ποίθςθσ (ομοιοκαταλθξία, μζτρο, ςτροφικά ςχιματα).
 Να ςυςχετίςουν τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ, τα βιϊματα, τα ςυναιςκιματά τουσ με τθ κεματικι

 Να εντοπίηουν και να διακρίνουν τα χαρακτθριςτικά
τθσ ςτιχουργίασ.
 Να ανιχνεφουν ποιθτικζσ εικόνεσ, ςχιματα λόγου, ςφμβολα.
 Να γράφουν ποιιματα και
ςτίχουσ.
 Να κάνουν επιτονιςμζνθ
ανάγνωςθ ποιθμάτων.
 Να διαβάηουν γλωςςοδζτεσ.
 Να εκφράηουν προςωπικά
βιϊματα και ςυναιςκιματα
με ςτίχουσ.
 Να ςυςχετίηουν τθν ποίθςθ
με άλλεσ τζχνεσ (ηωγραφικι,
μουςικι, κζατρο).
 Να αναπτφςςουν αιτιολογθμζνθ και τεκμθριωμζνθ
προςωπικι ερμθνεία και προτίμθςθ.
 Να ςυςχετίηουν λζξεισ με
βάςθ κοινά ςτοιχεία τουσ (ομόθχο, ομοιοκαταλθξία).

 εικονογραφθμζνθ ποίθςθ για
παιδιά
 μελοποιθμζνθ ποίθςθ
 μφκοι του Αιςϊπου ςε ποιιματα
 ςατυρικά/χιουμοριςτικά ποιιματα
 χαϊκοφ, λίμερικσ, μαντινάδεσ,
ποιιματα με ελεφκερο ςτίχο
 εικονοποιιματα
 παραμυκοτράγουδα
 παιχνιδόλεξα
 νανουρίςματα, ταχταρίςματα
 δθμοτικι ποίθςθ
 ποιιματα δόκιμων ποιθτϊν για
παιδιά (Σεφζρθσ, ίτςοσ, Ελφτθσ)

 Ομαδικι / ατομικι ανάγνωςθ
ποιθμάτων
 Δραματοποιθμζνθ,
επιτονιςμζνθ ανάγνωςθ
 Δθμιουργία προςωπικισ ποιθτικισ ανκολογίασ-καταγραφι
αγαπθμζνων ςτίχων
 Δθμιουργία ποιθτικισ ανκολογίασ τθσ τάξθσ, εικονογράφθςι τθσ και ανάρτθςι τθσ
ςτο ιςτολόγιο του ςχολείου
 Εντοπιςμόσ των ποιθτικϊν εικόνων και ηωγραφικι απόδοςι
τουσ
 Καταςκευι κολάη, ηωγραφικισ
εμπνευςμζνθσ από τθν εικονοπλαςία του ποιιματοσ, ψθφιοποίθςι τουσ με τθ χριςθ ςαρωτι και παρουςίαςισ τουσ ςτθν
τάξθ με λογιςμικό παρουςίαςθσ.
Ανάρτθςθ τθσ παρουςίαςθσ ςτο
ιςτολόγιο του ςχολείου
 Ακρόαςθ μελοποιθμζνθσ ποίθςθσ από CD ι από το youtube
 Ραιχνίδια λζξεων, φανταςίασ,
ρυκμοφ
 Υπερρεαλιςτικά παιχνίδια με
τισ λζξεισ
 Συγγραφι ατομικϊν / ομαδι-

 Σχολικά ανκολόγια
 CD μελοποιθμζνθσ ποίθςθσ,
youtube
 Βιβλία με εινονογραφθμζνθ
ποίθςθ για παιδιά
 Ιςτοςελίδεσ με παιδικι ποίθςθ
 Λογιςμικό παρουςίαςθσ, επεξεργαςίασ κειμζνου, ηωγραφικισ
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τθσ ποίθςθσ.

κϊν ποιθμάτων
 Επεξεργαςία μιασ λζξθσ ι ενόσ
ςτίχου, ϊςτε να βρεκοφν όλεσ οι
δυνατότθτεσ τθσ θχθτικισ αλυςίδασ
 Λεκτικά παιχνίδια: ςφνκεςθ
ποιιματοσ/ιςτορίασ με βάςθ
ζνα ηεφγοσ λζξεων αταίριςτων
μεταξφ τουσ (φανταςτικό δυϊνυμο), αντικατάςταςθ λζξεων
του ποιιματοσ με άλλεσ ςυγγενείσ ςθμαςιολογικά, δθμιουργία
ακροςτιχίδασ από μια λζξθ του
ποιιματοσ
 Δραματοποιιςεισ ποιθμάτων
 Μεταςχθματιςμοί του ποιιματοσ. Αλλαγι τζλουσ, ςυνζχιςθ
τθσ εξζλιξθσ ςε αφθγθματικά
ποιιματα

Λογοτεχνία και κινθματογράφοσ
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

 Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι δεν
υπάρχει κάποια αςυμφιλίωτθ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτθν εικόνα και
ςτο λόγο. H εικόνα εμφιλοχωρεί
ςτο λογοτεχνικό κείμενο, όπωσ
ακριβϊσ και ο λόγοσ ςτθν εικόνα.
 Να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ
αφιγθςθσ και των διαφορετικϊν
ειδϊν αφιγθςθσ (γραπτισ, οπτι-

 Να αναγνωρίηουν τισ ςυμβάςεισ και τουσ κϊδικεσ του
οπτικο-ακουςτικοφ αφθγιματοσ.
 Να ςυγκρίνουν το λογοτεχνικό με το οπτικο-ακουςτικό
κείμενο που βαςίηεται ςε αυτό (ομοιότθτεσ και διαφορζσ,
ιδιαιτερότθτεσ του κακενόσ).

Λογοτεχνικά ζργα για παιδιά που
ζχουν γυριςτεί ςε κινθματογραφικζσ ταινίεσ. λ.χ. Ελλθνικά:
 Ντίνου Δθμόπουλου, Τα Δελφινάκια του Αμβρακικοφ- Ντίνου
Δθμόπουλου, Τα Δελφινάκια του
Αμβρακικοφ
 Γεωργίου Βιηυθνοφ, Το μόνον
τθσ ηωισ του ταξίδιον (ςε δια-

 Ραρακολοφκθςθ ταινίασ του
βωβοφ κινθματογράφου και ανάλυςθ οριςμζνων καρζ, προκειμζνου να δειχκοφν οι τρόποι
που μεταδίδονται θ πλοκι, θ
αφθγθματικι γωνία, τα ςυναιςκιματα των θρϊων χωρίσ λόγια.
 Ανάγνωςθ ενόσ μυκιςτοριμα-

74

Εκπαιδευτικό υλικό
 Λογοτεχνικά βιβλία
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κισ, δραματοποιθμζνθσ).
 Να κατανοιςουν τισ βαςικζσ
ςυμβάςεισ (γλϊςςασ, κϊδικα) τθσ
γραπτισ
και
τθσ
οπτικοακουςτικισ αφιγθςθσ.
 Να ςυνειδθτοποιιςουν τισ διαφορετικζσ δυνατότθτεσ τθσ γραπτισ αφιγθςθσ και τθσ οπτικοακουςτικισ αφιγθςθσ.
 Να γνωρίςουν τουσ τρόπουσ
ςυλλειτουργίασ κινοφμενθσ εικόνασ, λόγου και μουςικισ.
 Να αντιλθφκοφν ότι κάκε τεχνικι ι επιλογι του ςυγγραφζα ι του
κινθματογραφιςτι είναι φορζασ
νοιματοσ.
 Να γνωρίςουν το κειμενικό είδοσ του ςεναρίου.

 Να εικονοποιοφν και να
δραματοποιοφν τα λογοτεχνικά κείμενα και, αντίςτροφα,
να αφθγθματοποιοφν τα οπτικο-ακουςτικά κείμενα.

ςκευι για παιδιά)-Λάκθ Ραπαςτάκθ, Το μόνο τθσ ηωισ του ταξίδιον
Ξζνα ςφγχρονα:
 όαλντ Νταλ, Ο Τςάρλι και το
εργοςτάςιο
ςοκολάτασ-Τιμ
Μπάρτον, Ο Τςάρλι και το εργοςτάςιο ςοκολάτασ
 ενζ Γκοςινί, Ο μικρόσ ΝικόλασΛορζν Τιράρ, Ο μικρόσ Νικόλασ
Ξζνα κλαςικά:
 Τςαρλσ Ντίκενσ, Όλιβερ ΤουίςτΝτζιβιντ Λίν, Όλιβερ Τουίςτ, ομάν Ρολάνςκι, Όλιβερ Τουίςτ
 Ι. Βερν, Ο γφροσ του κόςμου ςε
80 μζρεσ (πολλζσ κινθματογραφικζσ εκδοχζσ)
 Κόμικσ που ζχουν γυριςτεί ταινία, π.χ. Αςτερίξ
 Λογοτεχνικά ζργα για παιδιά
που ζχουν γυριςτεί ςε τθλεοπτικζσ ςειρζσ:
 Άλκθ Ηζθ, Το καπλάνι τθσ βιτρίνασ-Ρζτροσ Λφκασ, Το καπλάνι
τθσ βιτρίνασ, ΕΤ
 Άλκθ Ηζθ, Ο ψεφτθσ παπποφσ,
2008-Γιϊργου Μιχαλακόπουλου
και Νίκου Καβουκίδθ, Ο ψεφτθσ
παπποφσ, ΝΕΤ
 Ηωρη Σαρι, Ο κθςαυρόσ τθσ
Βαγίασ-Δθμιτρθσ
Δθμογεροντάκθσ, Ο κθςαυρόσ τθσ
Βαγίασ ΕΤ
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τοσ και παρακολοφκθςθ τθσ κινθματογραφικισ
μεταφοράσ
του, προκειμζνου να επιςθμανκοφν οι διαφορζσ (τι παραλείπεται, τι προςτίκεται, γιατί,
ποια ςτοιχεία τθσ ταινίασ ι τθσ
τθλεοπτικισ ςειράσ μασ δίνουν
να καταλάβουμε τθν ιςτορία και
τουσ χαρακτιρεσ, ποφ εςτιάηει θ
κάμερα, τι φωτιςμόσ υπάρχει,
το χρϊμα, το ςκθνικό, πϊσ αλλάηουν οι ςκθνζσ, πϊσ καταλαβαίνουμε τισ ςκζψεισ των θρϊων, τι εντφπωςθ μασ δθμιουργεί
θ μουςικι;)
 Αντίςτροφα: παρακολοφκθςθ
μιασ ταινίασ και μετά ανάγνωςθ
του λογοτεχνικοφ βιβλίου. Επιςιμανςθ των διαφορϊν.
 Σφγκριςθ δφο κινθματογραφικϊν εκδοχϊν του ίδιου λογοτεχνικοφ ζργου
 Συγγραφι ενόσ αφθγθματικοφ
κειμζνου που να βαςίηεται ςε
κινθματογραφικι ταινία. Συγγραφι ςεναρίου για τθν κινθματογραφικι μεταφορά ενόσ βιβλίου και ςχεδιαςμόσ επί χάρτου τθσ παραγωγισ του. Φωτογράφθςθ και καταςκευι μιασ
φωτο-ιςτορίασ.
 Καταςκευι αφίςασ για τθν
προβολι του βιβλίου ι/και τθσ
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 Ευγζνιοσ Τριβιηάσ, Ζνα δζντρο,
μια φορά-Ραναγιϊτθσ άππασ,
Ζνα δζντρο, μια φορά (κινοφμενα
ςχζδια)
 Ταινίεσ βωβοφ κινθματογράφου π.χ. του Τςάρλυ Τςάπλιν

ταινίασ. Σε τι διαφζρουν;
 Συγγραφι ςεναρίου με πρωτότυπο κζμα.

2.1.6 τ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
τ΄ τάξθ: Εικόνεσ του τόπου μου
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Να γνωρίςουν οι μακθτζσ τον
τόπο τουσ (=γεωγραφικι και ιςτορικι ενότθτα μικρότερθ από τθ
χϊρα: πόλθ, νθςί, γεωγραφικι περιφζρεια) από πολλζσ πλευρζσ
του: τα ιςτορικά γεγονότα που ςυνζβθςαν ς’ αυτόν, τουσ ανκρϊπουσ που τον κατοικοφν και τθν
προζλευςι τουσ, το φυςικό περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά του
προβλιματα κτλ.
 Να γνωρίςουν τα γραπτά κείμενα (λογοτεχνικά, λαογραφικά,
πλθροφοριακά) που μιλοφν γι’ αυτόν.
 Να ςυνειδθτοποιιςουν τισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ και «εικόνεσ» του τόπου μζςα από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ και διαφορετικά κείμενα.
 Να γνωρίςουν τα εξισ λογοτε-

 Να παρατθροφν τον περιβάλλοντα χϊρο και τα μνθμεία
ωσ τεκμιρια τθσ ηωισ του τόπου.
 Να αναηθτοφν και να καταγράφουν προφορικζσ αφθγιςεισ, τοπικά παραμφκια, τραγοφδια, κρφλουσ και παραδόςεισ.
 Να ανιχνεφουν πλθροφορίεσ
για τον τόπο ςε γραπτζσ πθγζσ
και ςτο διαδίκτυο.
 Να ςυςχετίηουν το είδοσ του
κειμζνου με τθ διαφορετικι
«εικόνα» ενόσ τόπου (πϊσ π.χ.
το ιςτορικό κείμενο δθμιουργεί
μια «αντικειμενικι» εικόνα
ενϊ το λογοτεχνικό μια «υποκειμενικι»).
 Να ςυγκρίνουν μεταξφ διαφορετικϊν κειμενικϊν προςεγ-

 κείμενα τοπικισ ιςτορίασ ειδικά γραμμζνα για παιδιά
 κείμενα από οδθγοφσ μουςείων και μνθμείων
 άρκρα τοπικϊν εφθμερίδων
 τοπικά λαϊκά παραμφκια
 τοπικοί κρφλοι και παραδόςεισ
 δθμοτικά τραγοφδια
 αυτοβιογραφικά κείμενα με
ζμφαςθ ςτον τόπο (κυρίωσ μυκιςτοριματα αλλά και ενκυμιςεισ
τοπικϊν λογίων)
 ιςτορικά μυκιςτοριματα για
παιδιά
 θκογραφικά διθγιματα
 ςφγχρονα πεηογραφιματα με
ιςχυρό τοπικό προςδιοριςμό

 Αναηιτθςθ των ιςτορικϊν
προςϊπων και των γεγονότων
μζςα ςε ζνα ιςτορικό μυκιςτόρθμα και ςφγκριςθ με ανάλογεσ
πλθροφορίεσ από ιςτορικά βιβλία
 Εντοπιςμόσ των λαογραφικϊν
ςτοιχείων ςε ζνα θκογραφικό
διιγθμα. Εντοπιςμόσ και δθμιουργία πινάκων με βαςικά κζματα ι μοτίβα που ανιχνεφονται
ςε ςυλλογζσ δθμοτικϊν τραγουδιϊν και προφορικϊν παραδόςεων του τόπου
 Αναβίωςθ τθσ ηωισ ςε μια
παλαιότερθ ιςτορικι εποχι μζςα από δραματοποιιςεισ ι
προφορικζσ αφθγιςεισ
 Δραματοποιθμζνθ ι μαγνθτοςκοπθμζνθ ξενάγθςθ ςε ζνα
ιςτορικό μνθμείο του τόπου

 Σχετικά κείμενα από όλα τα
ανκολόγια του Δθμοτικοφ Σχολείου
 Βιβλία τοπικισ ιςτορίασ για
παιδιά
 Οδθγοί μουςείων και μνθμείων
για παιδιά
 Τοπικζσ εφθμερίδεσ και περιοδικά
 Συλλογζσ λαϊκϊν παραμυκιϊν,
δθμοτικϊν τραγουδιϊν
 Λαογραφικά βιβλία με τοπικά
ικθ και ζκιμα
 Ιςτοςελίδεσ διμων, μουςείων,
τοπικϊν φορζων
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χνικά είδθ: δθμοτικό τραγοφδι,
θκογραφικό διιγθμα, ιςτορικό
μυκιςτόρθμα, αυτοβιογραφία.
 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ζννοια τθσ ιςτορικότθτασ μζςα από
τθν αλλαγι και τθ ςυνζχεια ςτα
χαρακτθριςτικά και ςτθ ηωι του
τόπου.
 Να ςυγκροτιςουν τθν ταυτότθτά τουσ μζςα από τθν ανίχνευςθ
τθσ οικογενειακισ ιςτορίασ και τθσ
ςφνδεςισ τθσ με τον τόπο.
 Να ςυνεργαςτοφν με προγράμματα τοπικισ ιςτορίασ και μουςειακισ εκπαίδευςθσ.

 Συγγραφι τθσ οικογενειακισ
μασ ιςτορίασ ςε ςχζςθ με τον
τόπο
 Συνεντεφξεισ με ενιλικεσ για
τα βιϊματά τουσ από τθ ηωι
ςτον τόπο. Σφγκριςθ με τα βιϊματα που περιγράφουν ςυγγραφείσ ςε αυτοβιογραφικά
κείμενα
 Ρρόβλεψθ τθσ εξζλιξθσ του
τόπου μασ ςε πενιντα χρόνια
(με τθ μορφι περιγραφικοφ
κειμζνου ι χάρτθ ι μακζτασ)
 Αναηιτθςθ και καταγραφι
των κεςμϊν τθσ πολιτιςμικισ
ηωισ του τόπου (μουςεία, κζατρα, βιβλιοκικεσ, πολιτιςτικοί
ςφλλογοι) μζςα από τισ ιςτοςελίδεσ τουσ και το ζντυπο υλικό
που διανζμουν

γίςεων και «εικόνων» του τόπου.
 Να διακρίνουν ανάμεςα ςε
ιςτορία και μυκοπλαςία.

Επιςτθμονικι φανταςία
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Να διερευνιςουν κζματα με τα
οποία αςχολείται θ Επιςτθμονικι
Φανταςία (ο ρόλοσ των μθχανϊν,
το διάςτθμα, θ ηωι ςε άλλουσ
πλανιτεσ, θ ηωι του μζλλοντοσ).
Να κατανοιςουν τα ςτερεότυπα
του είδουσ (κετικοί/αρνθτικοί ιρωεσ, ουτοπία-δυςτοπία).

Να εντοπίηουν τα βαςικά κζματα τθσ ΕΦ (ταξίδι ςτο χρόνο/διάςτθμα, φουτουριςτικι
τεχνολογία, παρουςία εξωγιινων, χριςθ ρομπότ κ.ά.).
Να διακρίνουν τα ςτερεότυπα τθσ ΕΦ και να ςχολιάηουν
τισ ςτάςεισ/αξίεσ που διαφαί-

κείμενα που αναφζρονται ςε
μθχανζσ και εφευρζςεισ:
κείμενα τα οποία ςχετίηονται
με τθ μθχανι του χρόνου
κείμενα με κζμα τα ρομπότ
κείμενα με περιεχόμενο περιπετειϊδεσ:
ςτα οποία οι επιηϊντεσ ηουν

Τροποποίθςθ ςτοιχείων τθσ
ιςτορίασ: πρόςκεςθ / αφαίρεςθ
θρϊων, επειςοδίων, αλλαγι τζλουσ, αλλαγι αφθγθτι, αλλαγι
τόπου, αντιςτροφι των χαρακτθριςτικϊν του υπεριρωα κόμικσ
Δθμιουργία λεξικοφ νεολογι-

Κείμενα από τα ςχολικά ανκολόγια
Λογοτεχνικά Κείμενα ΕΦ
Κόμικσ ΕΦ
Κινθματογραφικζσ ταινίεσ
Ραιδικζσ τθλεοπτικζσ ςειρζσ
DVD Επιςτθμονικισ Φανταςίασ
Βιβλία / θλεκτρονικζσ πθγζσ
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Να καλλιεργιςουν τθ φανταςία
τουσ και να οραματιςτοφν τθ μελλοντικι κοινωνία.
Να κατανοιςουν ότι και μια ιςτορία Επιςτθμονικισ Φανταςίασ
εκτυλίςςεται μζςα ςε πολιτικοκοινωνικά ςυμφραηόμενα.
Να ςυνειδθτοποιιςουν τα ςφγχρονα προβλιματα (ενεργειακό,
οικολογικό, υπερπλθκυςμόσ), τα
οποία εμπνζουν τθν ΕΦ.
Να διερευνιςουν τα πολιτικά
ςυςτιματα και να τα διακρίνουν
από τα ουτοπικά πολιτικά οράματα.
Να
ςυνειδθτοποιιςουν
τισ
γλωςςικζσ υπερβάςεισ τθσ Επιςτθμονικισ Φανταςίασ.
Να προςεγγίςουν διακεματικά
τα κζματα τθσ Επιςτθμονικισ Φανταςίασ.

νονται ςτα κείμενα.
Να αναηθτοφν, να αξιολογοφν και να επιλζγουν πλθροφορίεσ
από
γραπτζσ
/θλεκτρονικζσ πθγζσ για φυςικζσ επιςτιμεσ, τεχνολογία, αςτρονομία, πθγζσ ενζργειασ,
μόλυνςθ περιβάλλοντοσ, γενετικι.
Να διερευνοφν τα ηθτιματα
που κζτει θ ΕΦ και να φαντάηονται λφςεισ.
Να εντοπίηουν νεολογιςμοφσ
που αποδίδουν τθν εξζλιξθ τθσ
τεχνολογίασ.
Να αξιοποιοφν τισ ςυμβάςεισ
τθσ ΕΦ για τθ ςφνκεςθ τθσ δικισ τουσ ιςτορίασ ΕΦ (με διαςτθμικό ταξίδι ι ρομπότ, ι εξωγιινουσ).

κάτω από τθ Γθ λόγω τθσ μόλυνςθσ
ςτα οποία υπάρχει απόπειρα
δθμιουργίασ ηωισ κάτω από τθ
κάλαςςα
ςτα οποία επιχειρείται κατάβαςθ ςτα ζγκατα τθσ Γθσ
Κείμενα διαςτθμικά:
με διαπλανθτικά ταξίδια
ςτα οποία εξωγιινοι επιςκζπτονται τθ Γθ
 κείμενα που αναφζρονται ςε
επιςτθμονικά κζματα: φυςικισ,
βιοϊατρικισ, γενετικισ, βιοτεχνολογίασ, κρυογονικισ, κλωνοποίθςθσ
 κοινωνικό μυκιςτόρθμα ΕΦ
 κείμενα που αναφζρονται ςτο
χωροχρόνο
 κόμικσ
«κλαςικά εικονογραφθμζνα»
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ςμϊν που ςυναντϊνται ςτθ λογοτεχνία ΕΦ και αποδίδουν τθν
εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ
Καταγραφι των ςφγχρονων
προβλθμάτων που διαφαίνονται
ςτο κείμενο και πρόταςθ λφςεων γι’ αυτά
Συλλογι πλθροφοριϊν από
βιβλία γνϊςεων/θλεκτρονικζσ
πθγζσ για τα κζματα τθσ ΕΦ που
περιζχει το κείμενο
Καταςκευι/ηωγραφικι
επιτευγμάτων φουτουριςτικισ τεχνολογίασ
Εικονογράφθςθ τθσ αγαπθμζνθσ τουσ ι τθσ δικισ τουσ ιςτορίασ ΕΦ
Εικονογράφθςθ
ουτοπικισ
κοινωνίασ, που παρουςιάηεται
ςε ζργο ΕΦ
Καταγραφι
ομοιοτιτων
/διαφορϊν μεταξφ των διαςτθμικϊν ταξιδιϊν και των ταξιδιϊν
με αεροπλάνο, ςυηιτθςθ για τισ
επιπτϊςεισ που φζρει θ τεχνολογία ςτθ ηωι μασ
Επιλογι ενόσ προβλιματοσ
τθσ κακθμερινότθτάσ μασ, εφεφρεςθ μθχανισ που λφνει αυτό το πρόβλθμα
Επιςιμανςθ των τεχνολογικϊν
επιτευγμάτων που ενυπάρχουν
ςε κάκε ζργο ΕΦ

γνϊςεων
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 Σφνκεςθ ιςτορίασ ΕΦ με διαςτθμικό ταξίδι ι ρομπότ ι εξωγιινουσ

Ο ξζνοσ
κοποκεςία

Δεξιότθτεσ

Περιεχόμενο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

 Να αντιλθφκοφν τθν φπαρξθ του
ξζνου ςε κάκε κοινωνία και ςε κάκε εποχι.
 Να ςυνδζςουν τον «ξζνο» με τισ
ιςτορικζσ ςυνκικεσ που τον δθμιουργοφν (ςφνδεςθ με το μάκθμα
τθσ Ιςτορίασ).
 Να κατανοιςουν ότι ο «ξζνοσ»
δεν είναι μια εγγενισ ιδιότθτα αλλά επίκτθτθ. Ο κακζνασ μπορεί
κάποια ςτιγμι να γίνει ξζνοσ.
 Να διερευνιςουν τθν πολυςθμία και τθ ςχετικότθτα τθσ ζννοιασ
του ξζνου.
 Να ςυνδζςουν τθν ζννοια του
ξζνου με ζννοιεσ όπωσ: ξενοφοβία,
ρατςιςμόσ, εκνικιςμόσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ όπωσ: πόλεμοσ,
προςφυγιά, περικωριοποίθςθ.
 Να ευαιςκθτοποιθκοφν και να
καλλιεργιςουν τθν ανοχι και τθν
κατανόθςθ για τον ξζνο και τθν ετερότθτα.

 Να εντοπίηουν παραδειγματικοφσ ξζνουσ ςτθν ελλθνικι
μυκολογία και ιςτορία.
 Να εντοπίηουν τουσ ξζνουσ
ςτθν ελλθνικι κοινωνία γενικά και ςτθν τοπικι κοινωνία
ειδικότερα.
 Να διακρίνουν τουσ ξζνουσ
ςτο κείμενο και να περιγράφουν τισ ιςτορικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ που τουσ ζφεραν ςτθ κζςθ του ξζνου.
 Να αναγνωρίηουν τα ςτερεότυπα και τισ «καταςκευζσ»
για τον ξζνο μζςα ςε ποικίλα
κείμενα.
 Να αναγνωρίηουν τθν οπτικι γωνία από τθν οποία ο
ςυγγραφζασ μιλά για τον ξζνο.

 παιδικι και νεανικι λογοτεχνία, ελλθνικι και ξζνθ, με κζματα παιδιά αλλά και ενιλικεσ
μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, μειονότθτεσ κάκε είδουσ
 ποίθςθ και δθμοτικά τραγοφδια τθσ ξενθτιάσ
 ελλθνικά και ξζνα τραγοφδια

 Αναηιτθςθ τθσ ζννοιασ «ξζνοσ» ςε λεξικό και ςυηιτθςθ για
τισ αποχρϊςεισ, τθν παραδειγματικότθτά τθσ
 Καταςκευι
οικογενειακϊν
δζντρων με ζμφαςθ ςτισ μετακινιςεισ, τον τόπο γζννθςθσ,
ηωισ και κανάτου, πλαιςιωμζνα από αφθγιςεισ από τουσ
‘ξζνουσ’ και μετανάςτεσ ςυγγενείσ
 Δραματοποίθςθ των κειμζνων
 Ανάπλαςθ των κειμζνων, αλλάηοντασ το τζλοσ τουσ ι προςκζτοντασ ενδιάμεςα επειςόδια ςτθν πλοκι
 Καταςκευι αφίςασ για το/τα
βιβλίο/α με κζμα τον ξζνο
 Ανάγνωςθ μθ-λογοτεχνικϊν
κειμζνων για τον ξζνο (εφθμερίδεσ, ιςτορία, επιςτθμονικά)
με πλθροφορίεσ για τθν ιςτορία
των ξζνων, τον τρόπο ηωισ τουσ

 Τα κείμενα των ανκολογίων
με ανάλογο περιεχόμενο
 Κείμενα από τθ ςχολικι βιβλιοκικθ
 Φωτογραφικά λευκϊματα με
κζμα τθν ελλθνικι (και όχι μόνον) προςφυγιά
 Σχολικά εγχειρίδια τθσ Ιςτορίασ, τθσ Ρολιτικισ Αγωγισ, των
Θρθςκευτικϊν
 Ταινίεσ
 Εφθμερίδεσ ςφγχρονεσ και
παλιζσ με κεματολογία ανάλογθ
 Ζρευνα ςτο διαδίκτυο
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και ςφγκριςθ τθσ εικόνασ που
προκφπτει με εκείνθν του λογοτεχνικοφ κειμζνου
 Ραραγωγι κειμζνων για τον
ξζνο ςε διάφορα κειμενικά είδθ: εφθμερίδα, θμερολογιακι
καταγραφι, αφιγθςθ χρθςιμοποιϊντασ τουσ διάφορουσ οριςμοφσ και τισ αποχρϊςεισ τθσ
ζννοιασ ‘ξζνοσ’ άλλοτε ςε αϋ
πρόςωπο με ιρωα τον ξζνο και
άλλοτε όχι.
 Ακρόαςθ και ανάγνωςθ δθμοτικϊν τραγουδιϊν για τον ξζνο. Σχεδιαςμόσ ραδιοφωνικισ
εκπομπισ με τραγοφδια και μικρά κείμενα για τον ‘ξζνο’
 ϋΕκκεςθ του πραγματολογικοφ υλικοφ που ζχει ςυγκεντρωκεί για τουσ ξζνουσ, κακϊσ
και των κειμζνων των μακθτϊν
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Β. ΓΤΜΝΑΙΟ
1. Η ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
θνπνί θαη ζηόρνη
Σν Π.. ηεο ΝΔ, ρσξίο λα αξλείηαη ηηο θιαζηθέο αξρέο ελφο πξνγξάκκαηνο
γισζζηθήο δηδαζθαιίαο γηα θαιιηέξγεηα ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ
θαη ησλ καζεηξηψλ, ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία, κάζεζε θαη αμηνιφγεζε, ηεο ελίζρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ηζνλνκίαο ησλ πνιηηψλ, ηεο
δηάρπζεο ησλ ηδεψλ ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
πξνψζεζεο ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο.
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ αξρψλ επηδηψθεηαη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο
ηεο ΝΔ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο
νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ φρη κφλν κε ηελ ίδηα ηε γιψζζα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή
γισζζηθή επηθνηλσλία αιιά θαη κε ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπο δσή θαη ηε
ζπλδηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη.
Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηε γιψζζα θαη ηε γισζζηθή επηθνηλσλία επηδηψθεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο:
 Να θαηαθηήζνπλ ην κεραληζκφ πξνθνξάο θαη γξαθήο ηεο πξφηππεο ΝΔ, ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα πξνθέξνπλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαδεθηνχο θσλνινγηθνχο θαλφλεο
ηεο ειιεληθήο, λα θσδηθνπνηνχλ πξνθνξηθά κελχκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα γξάκκαηα
ηεο ΝΔ θαη λα απνθσδηθνπνηνχλ γξαπηά κελχκαηα.
 Να είλαη ζε ζέζε λα απνηηκνχλ ηα ζεκεία ζχγθιηζεο κεηαμχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ αιιά θαη ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο· λα θαηαλννχλ φηη νη απνθιίζεηο νθείινληαη είηε ζε ηζηνξηθνχο ιφγνπο είηε ζηελ χπαξμε γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο, ηφζν
γεσγξαθηθήο φζν θαη θνηλσληθήο.
 Να απνηηκνχλ θξηηηθά ηνπο δηαθφξνπο ηξφπνπο γξαθήο, κε βάζε ηα θνηλσληθά
ζπκθξαδφκελα κέζα ζηα νπνία εκθαλίδνληαη.
 Να απνθηήζνπλ ζηέξεε κεηαγισζζηθή ελεκεξφηεηα ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο ζχληαμεο ηεο ΝΔ, πνπ έρνπλ ήδε θαηαθηήζεη κε θπζηθφ ηξφπν· λα θαηαθηήζνπλ πηπρέο
ηεο ζχληαμεο ηεο πξφηππεο γιψζζαο πνπ ελδερνκέλσο δε γλσξίδνπλ (π.ρ. αξραηνπξεπείο ζπληαθηηθέο δνκέο, δνκέο ηεο πξφηππεο γιψζζαο πνπ απνθιίλνπλ απφ απηέο ησλ
ηνπηθψλ πνηθηιηψλ)· λα απνηηκνχλ θξηηηθά ηε ζπληαθηηθή θαη κνξθνινγηθή πνηθηιφηεηα.
 Να απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο κεηαγισζζηθέο γλψζεηο πάλσ ζηνπο κνξθνινγηθνχο θαη νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο ηεο πξφηππεο ΝΔ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ θείκελα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο απηνχο.
 Να απνθηήζνπλ ην απαξαίηεην ιεμηιφγην γηα ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο,
ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθθξάδνπλ ηα λνήκαηα πνπ επηζπκνχλ· λα είλαη ζε ζέζε λα
απνηηκνχλ θξηηηθά ηε δηαθνξνπνίεζε ζην ιεμηιφγην, φρη κφλν σο απφξξνηα δηαθνξεηηθψλ ζεκαζηνινγηθψλ πεδίσλ αιιά θαη σο ελδείθηε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ
ζρέζεσλ.
 Να απνθηήζνπλ αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο απαηηήζεηο φρη κφλν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο αιιά θαη φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Π.
 Να απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηα-
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λννχλ θαη λα κεηαδίδνπλ γισζζηθά κελχκαηα κε ηξφπν δηαθνξνπνηεκέλν αλάινγα κε
ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη ην θεηκεληθφ είδνο.
 Να θαηαθηήζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο επηθνηλσληαθνχο θαλφλεο ηεο ΝΔ, ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ιφγν ηνπο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη νη γισζζηθέο κνξθέο (ηξφπνη γξαθήο θαη πξνθνξάο, κνξθνινγηθέο, ζπληαθηηθέο θαη ιεμηινγηθέο επηινγέο, θεηκεληθά είδε) ιεηηνπξγνχλ σο ελδείθηεο θνηλσληθψλ παξακέηξσλ θαη σο κεραληζκνί δφκεζεο ηαπηνηήησλ, ηδενινγηψλ,
ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ηεο
γιψζζαο ησλ θεηκέλσλ κε πνηθίιεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηδενινγίεο θαη λα πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά απηέο ηηο ζρέζεηο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε λέα ειιεληθή, φπσο θαη θάζε δσληαλή γιψζζα, ραξαθηεξίδεηαη απφ γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή πνηθηιφηεηα, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ
ηνπο/ηηο ρξήζηεο ηεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ,
ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηελ πνηθηιφηεηα θαη λα απνηηκνχλ ηνλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηεο ξφιν.
 Να αμηνπνηνχλ σο κέξνο ηνπ γισζζηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ ηελ πξνυπάξρνπζα ή
αλαδπφκελε γλψζε δηαιέθησλ, θνηλσληθψλ πνηθηιηψλ ή θαη άιισλ γισζζψλ απφ ηηο
ηνπηθέο ηνπο θνηλφηεηεο θαη λα ηηο αληηπαξαβάιινπλ ζπζηεκαηηθά θαη θξηηηθά κε ηελ
πξφηππε πνηθηιία, ηφζν σο πξνο ηε γισζζηθή φζν θαη σο πξνο ηελ πθνινγηθή, επηθνηλσληαθή θαη θνηλσληθή ηνπο δηάζηαζε (σο κέζα δφκεζεο ελαιιαθηηθψλ λνεκάησλ, θεηκεληθψλ εηδψλ, ηαπηνηήησλ θηι.).
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ηα θεηκεληθά είδε θαη ε γισζζηθή ηνπο κνξθή απνηεινχλ
πξντφληα θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη ζρέζεσλ εμνπζίαο κεηαμχ ησλ επηθνηλσλνχλησλ, δειαδή φηη δελ είλαη ηππνινγηθά ζηαζεξέο θαη αλαιινίσηεο θαηεγνξίεο, αιιά
φηη κεηαζρεκαηίδνληαη ηζηνξηθά αιιά θαη ζπγρξνληθά αλάινγα κε ηηο επηθνηλσληαθέο
αλάγθεο ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο αιιά θαη ζηε βάζε νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ν πξνθνξηθφο θαη ν γξαπηφο ιφγνο δελ είλαη απφιπηα νξηνζεηεκέλεο θαη νκνηφκνξθεο γισζζηθέο κνξθέο, αιιά ραξαθηεξίδνληαη απφ γισζζηθή
θαη θεηκεληθή πνηθηιφηεηα, ψζηε λα ρεηξίδνληαη ηηο δχν απηέο κνξθέο αλάινγα κε ηηο
αλαδπφκελεο απαηηήζεηο ηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ν ιφγνο ησλ θεηκέλσλ πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ πνιπκέζσλ είλαη ιφγνο πνπ δηαθέξεη σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απφ ηνλ θαζεκεξηλφ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, ψζηε λα είλαη ζε
ζέζε λα ηνλ αλαγλσξίδνπλ, λα ηνλ αμηνινγνχλ θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη εθηφο απφ ηα πξνθνξηθά θαη γξαπηά θείκελα πθίζηαληαη θαη
πβξηδηθά θεηκεληθά είδε, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο θπξίσο κέζσ ησλ ΣΠΔ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηα αλαγλσξίδνπλ σο ηέηνηα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε αλαγλσξίζηκεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο θαη ζε επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο πνπ αλαδχνληαη.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ν πςειφο βαζκφο ζπλζεηφηεηαο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πιένλ
ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσλίαο, άξα θαη ζηελ εθπαίδεπζε.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη νη ΣΠΔ κέζσ ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ
πξνζθέξνπλ, ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ θνηλσλνί θαη κέηνρνη ζην ζχγρξνλν θφζκν.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε γιψζζα θαηέρεη κελ θεληξηθή ζέζε ζηελ πξφζιεςε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηελ επηθνηλσλία, αιιά φηη θαη άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα
φπσο νη εηθφλεο, ηα γξαθήκαηα, ηα ζχκβνια, ηα δηαγξάκκαηα θη άιια νπηηθά ζχκβνια παίδνπλ θη απηά ζεκαληηθφ ξφιν.
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 Να θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ηα εξγαιεία ηνπ ηζηνχ δεχηεξεο γεληάο
(web.2.0) σο κηα πξαθηηθή ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ, ε νπνία ζπλδπάδεη ηε
ιεθηηθή κε ηελ νπηηθή παξάκεηξν.
 Να θαηαλνήζνπλ πσο ηφζν ε θαηαλφεζε φζν θαη ε παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη
γξαπηνχ ιφγνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ απφ εξγαιεία web2.0 παξεκβαίλνληαο ππνβνεζεηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ΝΔ.
 Οη λένη καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ αλήθνπλ ζηε γεληά ηνπ δηαδηθηχνπ θαη έρνπλ
εμνηθεησζεί κε αιιειεπηδξαζηηθά κέζα, λα κεηαθέξνπλ ηηο δεμηφηεηεο απηέο ζηε κάζεζε.
 Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα επηιέγνπλ ην εξγαιείν web2.0 πνπ
απηνί επηζπκνχλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ θη έηζη ε γισζζηθή δηδαζθαιία λα απνηειέζεη κηα επηθνηλσληαθή πξάμε. (Οη ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο (wikis), νη ηζηνζειίδεο/ηα ηζηνιφγηα (weblogs/blogs), ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social
networking), νη ςεθηαθέο πιαηθφξκεο πνπ θηινμελνχλ ινγηζκηθά θαη δξαζηεξηφηεηεο
απνηεινχλ κηα ςεθηαθή εθαξκνγή ρξήζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο.)
 Να θαηαλνήζνπλ φηη θάζε επηθνηλσληαθφ ζπκβάλ δηακνξθψλεηαη απφ δηάθνξνπο
επηθνηλσληαθνχο παξάγνληεο (ζθνπφο, πνκπφο, δέθηεο, θνηλσληθφ πιαίζην, ζεζκνζεηεκέλεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ζρέζεηο ηζφηεηαο, αληζφηεηαο, απζεληίαο, αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, παγησκέλεο ή κε γισζζηθέο θαη θεηκεληθέο πξαθηηθέο
θηι.), ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο αλαθαιχπηνπλ, λα ηνπο θαηνλνκάδνπλ θαη λα
εμεγνχλ ην ξφιν ηνπο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη θαηαλφεζε ζεκαίλεη ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ φρη κφλν ησλ
δεινχκελσλ αιιά θαη ησλ ππν-δεινχκελσλ λνεκάησλ ελφο θεηκέλνπ κέζσ επαλνξζσηηθψλ δηαδηθαζηψλ, γηα λα γεθπξψλνπλ ηα ράζκαηα ζπλνρήο ηνπ θεηκέλνπ· θαη’
επέθηαζε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θαηαλφεζε ζεκαίλεη ζηάζε «θξηηηθνχ αλαγλψζηε» απέλαληη ζηηο ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ απαηηεί εθ κέξνπο ηνπ
αλαγλψζηε γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν (θαηαζηάζεηο, θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο,
ζπκβάζεηο θαη αμίεο, ζπκπεξηθνξέο νξγαλσκέλεο ζε γλσζηηθά ζρήκαηα), γλψζεηο γηα
ηε γιψζζα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο θεηκελνγισζζνινγηθνχο κεραληζκνχο πνπ
θαζηζηνχλ ην θείκελν κηα ελφηεηα ιφγνπ κε επηθνηλσληαθφ, ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα
θαη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζθέςεο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ απνηειεί κηα
δηαδηθαζία ζπλεξγαηηθή θαη δεκηνπξγηθή, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επαλαζρεδηάδνπλ,
λα ζρνιηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηνλ παξαγφκελν ιφγν ηνπο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή είλαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη
θνηλσληνγλσζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο λνήκαηνο θαη επίιπζεο πξνβιήκαηνο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε θαηαλφεζε θαη ε παξαγσγή θεηκέλνπ σο θνηλσληνγλσζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κνηξάδνληαη θνηλέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ππφθεηληαη ζηνπο
ίδηνπο θεηκεληθνχο θαη πεξηθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε αλαγλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη δηαδηθαζία αλάιπζεο
θαη ε παξαγσγή δηαδηθαζία ζχλζεζεο, φκσο θαη νη δχν είλαη πιεπξέο κηαο εληαίαο
δξαζηεξηφηεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο.
 Να ρξεζηκνπνηνχλ ην γξαπηφ ιφγν σο έλα κέζν ζηνραζκνχ θαη αλαζηνραζκνχ
θαζψο θαη αλάπηπμεο ησλ κεηαγλσζηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπο.
 Να απνθηήζνπλ επίγλσζε ηεο δεισηηθήο, ηεο δηαδηθαζηαθήο θαη ηεο πιαηζηνζεηεκέλεο γλψζεο πνπ είλαη αλαγθαία θαηά ηε ζχλζεζε ελφο εθηεηακέλνπ επηθνηλσληαθνχ θεηκέλνπ.
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 Να θαηαλνήζνπλ ζηελ θαηεχζπλζε ελφο πνιπηξνπηθνχ γξακκαηηζκνχ ηε ζρέζε
νπηηθνχ θαη ιεθηηθνχ γξακκαηηζκνχ.
 Να θαηαθηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή
θεηκέλσλ, φπσο: θαηαλφεζε άγλσζησλ ιέμεσλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα, πεξίιεςε βαζηθψλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ, ρξήζε γξαθηθψλ νξγαλσηψλ θηι.
Όζνλ αθνξά ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπο δσή επηδηψθεηαη:
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε θαηαλφεζε θαη παξαγσγή θεηκέλσλ απνηεινχλ θνηλσληθέο
πξάμεηο κε ηελ αληίζηνηρε βαξχηεηα θαη ην ξφιν πνπ έρνπλ φιεο νη θνηλσληθέο πξάμεηο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο αληηκεησπίδνπλ σο ηέηνηεο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε επηθνηλσλία απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αληαιιάζζνληαη δηαθνξεηηθέο γλψζεηο, ζηάζεηο θαη ηδενινγίεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε
λα ηηο δηαπξαγκαηεχνληαη κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ζπλνκηιεηψλ θαη
ζπλνκηιεηξηψλ ηνπο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε παξαγσγή ιφγνπ απνηειεί πξντφλ ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγάδνληαη ηζφηηκα θαη δεκνθξαηηθά γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απαηηήζεηο ησλ επηθνηλσληαθψλ θαηαζηάζεσλ.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ηα κέζα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν
κεηαθνξάο θαη κεηάδνζεο κελπκάησλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζιακβάλνπλ ηα
λνήκαηα σο πξντφληα δηακεζνιάβεζεο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη νη δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη δηάιεθηνη απνηεινχλ γισζζηθέο κνξθέο πνπ κεηαθέξνπλ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη ζπκπεξηθνξέο απφ ηε δηθή
ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο βιέπνπλ σο ηζφηηκεο κε ηε γιψζζα ηνπο, αιιά δηαθνξεηηθέο, θαη λα απνδέρνληαη ηα λνήκαηα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ
παξάγνπλ απηά ηα λνήκαηα.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ζην ζχγρξνλν θφζκν θπξίαξρνο ηξφπνο κάζεζεο είλαη ν δηεξεπλεηηθφο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ σο εξεπλεηέο θαη εξεπλήηξηεο θαη
λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζε πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ εθηφο ζρνιείνπ.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη νη ΣΠΔ απνηεινχλ θνξείο γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ψζηε
λα πξνζπαζήζνπλ λα πινεγνχληαη ζε έληππεο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο θαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ κε ηε βνήζεηα εθαξκνγψλ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (εξγαιεία επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κάζεζε κέζσ
δηαδηθηχνπ θηι.).

84

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

1. ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
Α. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΔΙΜΔΝΩΝ
Πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα

Βαζηθά ζέκαηα / Kεηκεληθά είδε

Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

 Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θέξλνπλ ζηελ ηάμε πξνθνξηθά θείκελα απφ δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε ζρεηηθά κε νξηζκέλν ζέκα θαη ην επεμεξγάδνληαη απφ ηε δηαθνξεηηθή ζθνπηά θάζε θεηκέλνπ.
 Γεκηνπξγνχληαη ζηελ ηάμε ζπλζήθεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο (π.ρ. ζέινπκε λα κάζνπκε
πψο λα πξνθπιαρηνχκε απφ κηα επηδεκία γξίπεο
θαη δεηνχκε ηε γλψκε ελφο εηδηθνχ, ζέινπκε λα
κάζνπκε πνχ βξίζθεηαη έλα θηήξην θαη δεηνχκε
νδεγίεο πξνζαλαηνιηζκνχ), γηα ηελ επίιπζε ησλ
νπνίσλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πξέπεη λα
αλαηξέμνπλ ζε πξνθνξηθά θείκελα.
 Aλαδήηεζε ζπλνκηιηψλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο
θαθέινπο (e-portfolios) ζρνιηθψλ δηθηχσλ, παξαθνινχζεζε κηαο ηειεδηάζθεςεο (webconference), κηαο online ζπδήηεζεο πνπ γίλεηαη
ζε έλα άιιν ζρνιείν ή ζε κηα άιιε ηάμε θαη ζρνιηαζκφο ηνπο.
 Aλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν βηληενζθνπεκέλσλ
δηαιφγσλ, επεμεξγαζία ηνπο ζηελ ηάμε θαη θαηάηαμε ζε θεηκεληθά είδε κε βάζε ην είδνο ηεο
πιεξνθνξίαο, ηελ πξνζεηηθφηεηα, ην χθνο.
 Eληνπηζκφο, ζε δηαθνξεηηθά πξνθνξηθά θείκελα, ηνπ πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζρέζεο φζσλ ζπκκεηέρνπλ (ι.ρ. θηιηθή ζπ-

Βηβιίν Νενειιεληθή Γιώζζα Α΄ Γπκλαζίνπ. Γηα ηα
βαζηθά ζέκαηα: ηα θείκελα
απφ ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γηα ηε ζεσξία θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο:

A΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ & ΜΑΘΖΣΡΗΔ Χ ΑΚΡΟΑΣΔ
& ΑΚΡΟΑΣΡΗΔ ΚΑΗ Χ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ/OYΔ Δ ΔΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΓΔΓΟΝΟ
ΔΗΝΑΗ Δ ΘΔΖ ΝΑ:
 πλεηδεηνπνηνχλ ηελ πνηθηιία ησλ ιφγσλ αθξφαζεο ελφο θεηκέλνπ (ι.ρ. ελεκέξσζε γηα ζπκβάληα
ή γηα απφςεηο, άζθεζε θξηηηθήο, ςπραγσγία, δηακφξθσζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηαπηνηήησλ
θηι.).
 Καιιηεξγνχλ ζηαδηαθά δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ (ζπλνιηθή θαηαλφεζε, επηθέληξσζε ζε ζπγθεθξηκέλε
πιεξνθνξία, πξνζσπηθή εξκελεία κε βάζε ζεκεία
ηνπ θεηκέλνπ, ζπζρεηηζκφο κε ην θαηαζηαζηαθφ
πεξηβάιινλ θηι.).
 Κάλνπλ αξρηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ζθνπφ
θαη ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ.
 Δληνπίδνπλ ηελ πνιπθσληθφηεηα ησλ θεηκέλσλ
θαη θαηαλννχλ ηε δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία δηαθφξσλ νκηιεηψλ θαη νκηιεηξηψλ ζε πεξηζηάζεηο
δηαιφγνπ.
 Κάλνπλ αξρηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ηελ θνηλσληθή ζρέζε φζσλ
ζπκκεηέρνπλ.
 πλεηδεηνπνηνχλ ηε ζρέζε ησλ παξαπάλσ κε ηε
κνξθή ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ θαη ηελ νξγά-

Βαζηθά ζέκαηα:
 Σν ζρνιείν καο
 Ζ θχζε
 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
 Γηαηξνθή
 Σν ζέαηξν
 Ο θηλεκαηνγξάθνο
 Ο αζιεηηζκφο
 Ο ηφπνο κνπ
 Ο εαπηφο κνπ
 Pαδηφθσλν, ηειεφξαζε
 Γηαδίθηπν
Kεηκεληθά είδε:
 Καζεκεξηλνί δηάινγνη πνπ αθνξνχλ
αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, παξνρή βνήζεηαο, επεμήγεζε, πεξηγξαθή θηι.
 Καζεκεξηλνί ή επίζεκνη δηάινγνη κεηαμχ θηιηθψλ ή κε πξνζψπσλ
 Σειεθσληθέο ζπλνκηιίεο
 Οκηιίεο, δηαιέμεηο
 πλεληεχμεηο, ηειενπηηθέο εθπνκπέο
 Πνιπηξνπηθά θείκελα (π.ρ. δηαθεκίζεηο)
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Δλφηεηα 1 (Πξνθνξηθφο
θαη γξαπηφο ιφγνο), Δλφηεηα 2 (Πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο), Δλφηεηα 3 (Eίδε
ιφγνπ: πεξηγξαθή, αθήγεζε θηι.) (ελδεηθηηθά)
Γξακκαηηθή λέαο ειιεληθήο
γιώζζαο, θεθάιαηα γηα ηελ
θιίζε νπζηαζηηθψλ, επηζέησλ θαη ξεκάησλ (ελδεηθηηθά)
Λνγηζκηθφ Νέα ινγνκάζεηα,
ελφηεηα «Πεξί γιψζζαο»
(πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο
ιφγνο) (ελδεηθηηθά)
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λσζε πιεξνθνξίαο.
 Αλαγλσξίδνπλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπλνκηιεηήο/ε ζπλνκηιήηξηα, π.ρ. αλαδηαηχπσζε, απηνδηφξζσζε, παξάθξαζε, δηαθνπέο, επηθαιχςεηο θηι.
 Aλαγλσξίδνπλ ηηο κνξθνζπληαθηηθέο θαη ιεμηινγηθέο επηινγέο πνπ δηακνξθψλνπλ ην χθνο ηνπ
ζπλνκηιεηή θαη ηεο ζπλνκηιήηξηαο.
 Eληνπίδνπλ θσλνινγηθέο, κνξθνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο πνιπηππίεο ζε δηαθνξεηηθά είδε πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ.
 Αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή νξηζκέλσλ παξαγισζζηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ κελχκαηνο αλάινγα κε ην θαηαζηαζηαθφ πιαίζην.
 Δληνπίδνπλ θαη αμηνινγνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία
γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο (γεσγξαθηθήο θαη θνηλσληθήο) θαη ηνλ πθνινγηθφ/επηθνηλσληαθφ ηνπο ξφιν
ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν).
 Αμηνινγνχλ ην πεξηερφκελν (ζέκα) θαη ηε κνξθή (γξακκαηηθέο θαη ιεμηινγηθέο επηινγέο, βαζκφο
ζπλνρήο θαη ζπλεθηηθφηεηαο) ηνπ ππφ αθξφαζε
θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ δεκηνπξγεί ην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο.
 Δξκελεχνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ πξνζεηηθφηεηα
ηνπ (ζπλ)νκηιεηή θαη ηεο (ζπλ)νκηιήηξηαο θαη ηελ
θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηελ νπνία πξνβάιιεη κε βάζε ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ηνπ ιφγνπ
ηνπ/ηεο, θαζψο θαη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ
γξακκαηηθψλ θαη ιεμηινγηθψλ επηινγψλ.
 Αμηνινγνχλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ιεηηνπξγία δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
 Δξκελεχνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο γξακκαηηθέο θαη
ιεμηινγηθέο επηινγέο ηνπ νκηιεηή θαη ηεο νκηιήηξηαο αλάινγα κε ηελ πξνζεηηθφηεηά ηνπ/ηεο.

λνκηιία, ζπλνκηιία ζε επίζεκν πιαίζην κε ζπλνκηιεηέο πνπ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ εμνπζίαο/απζεληίαο ή βξίζθνληαη ζε ηζφηηκε ζρέζε/ζρέζε αιιειεγγχεο ή νηθεηφηεηαο, π.ρ. καζεηήο-θαζεγεηήο, γηαηξφο-αζζελήο, παξέα …).
 Kαηαγξαθή κνλνηξνπηθψλ θαη πνιπηξνπηθψλ
πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ θαη απνηίκεζε ηεο επίδξαζεο παξακέηξσλ θαηαζηαζηαθνχ ηχπνπ (π.ρ.
ζρέζεηο κεηαμχ ζπλνκηιεηψλ θαη ζπλνκηιεηξηψλ)
ζηε κνξθή ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ (πνζφηεηα
θαη νξγάλσζε πιεξνθνξίαο, γισζζηθή πνηθηιία,
χθνο, δηαθνπή ηνπ ιφγνπ ηνπ ζπλνκηιεηή θαη ηεο
ζπλνκηιήηξηαο, αιιεινεπηθαιχςεηο, έληαζε θσλήο, επηηνληζκφο θηι.).
 πζρεηηζκφο θαηλνκέλσλ πνιπηππίαο κε ην
θεηκεληθφ είδνο θαη ηηο πεξηζηάζεηο.
 πδεηήζεηο ζηελ ηάμε ζε ζρέζε κε ηηο γξακκαηηθέο θαη ιεμηινγηθέο επηινγέο ηνπ νκηιεηή θαη
ηεο νκηιήηξηαο (π.ρ. ρξήζε παζεηηθήο θσλήο αληί
ελεξγεηηθήο, φπσο δηαπηζηώζεθε όηη αληί δηαπίζησζα όηη, ρξήζε ζπλψλπκσλ ιέμεσλ φπσο αμηνπνίεζε αληί εθκεηάιιεπζε θηι.).
 Oη καζεηέο νη καζήηξηεο παξαθνινπζνχλ
(ζπλ)νκηιεηέο θαη ζπλνκηιήηξηεο θαη εζηηάδνπλ
ζηα παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία
(ζηνλ ηφλν ηεο θσλήο, ηε κηκφγισζζα, ηηο πεξηζηάζεηο …). Γηαηππψλνπλ ηα ίδηα ιφγηα κε άιιν
ηφλν θαη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο. Καινχληαη λα
εληνπίζνπλ πνηα ζεκαζία παίξλνπλ ηα ιφγηα ζηηο
δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο (ην ίδην ηζρχεη θαη γηα
βηληενζθνπεκέλεο ζπδεηήζεηο).
 Δπεμεξγαζία ζηελ ηάμε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ
εξσηήζεσλ (ζπλνιηθήο θαηαλφεζεο, αλαδήηεζεο
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ, ξεηνξηθέο εξσηήζεηο) νη νπνίεο αθνξνχλ
πξνθνξηθά θείκελα πνπ άθνπζαλ νη καζεηέο θαη
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Kείκελα πνπ επηιέγνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο:
καγλεηνθσλεκέλα ή βηληενζθνπεκέλα
πξνθνξηθά
θείκελα, ζπλαθή κε ηα βαζηθά ζέκαηα, απφ ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, ην
δηαδίθηπν ή άιιεο πεγέο
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νη καζήηξηεο. Σαμηλφκεζε ησλ εξσηήζεσλ.
 Δπεμεξγαζία δηαθεκίζεσλ θαη αμηνιφγεζε ηεο
επίδξαζεο ζπγθεθξηκέλσλ ιεμηινγηθψλ θαη
γξακκαηηθψλ επηινγψλ ζηελ επηηπρία ή κε ηεο
δηαθήκηζεο θαζψο θαη ηεο ρξήζεο πνιπηξνπηθψλ
ζηνηρείσλ.
 Παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ απφ εηδηθνχο, είηε
δσληαλά είηε ζε βίληεν γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, δηακφξθσζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, θαηαγξαθή κε κνξθή δηαγξακκάησλ θαη κε βάζε
απηά αμηνιφγεζε ησλ νκηιεηψλ θαη νκηιεηξηψλ.
 Πξνβνιή ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή ζε ηειεφξαζε ή ππνινγηζηή δηάθνξσλ βίληεν κε δηαιφγνπο πάλσ ζε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ζρνιηαζκφο ζηελ ηάμε παξαγφλησλ πνπ δεκηνχξγεζαλ πξφβιεκα ζηελ επηθνηλσλία θαη αμηνιφγεζε
ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα
δηαζθαιηζηεί ε επηθνηλσλία.
 Τπφδπζε ξφισλ νη νπνίνη έρνπλ αλαηεζεί
ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο κέζα απφ ειεθηξνληθέο ζπιινγέο πιηθνχ πνπ έρνπλ δηαλεκεζεί
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
 Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αθνχλε ζπλνκηιεηέο λα αιιειεπηδξνχλ, ζε δηαθνξεηηθά επηθνηλσληαθά πιαίζηα, πάλσ ζην ίδην ζέκα. Καινχληαη
λα εληνπίζνπλ ηηο δηαθνξέο ζην χθνο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηνλ ηξφπν δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ
ζέκαηνο ζηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα.
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Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
 Δπηιέγνπλ ηη ζα αθνχζνπλ κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αθξφαζεο (ζπλνιηθή αθξφαζε,
θαηαλφεζε ζθνπψλ, αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλεο
πιεξνθνξίαο θηι.).
 Δληνπίδνπλ ην πιαίζην επηθνηλσλίαο, ηελ νπηηθή
γσλία θαη ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο φζσλ ζπκκεηέρνπλ, θαζψο θαη ηε κεηαμχ ηνπο θνηλσληθή απφζηαζε/ηζφηεηα/νηθεηφηεηα /αιιειεγγχε θηι.
 Αληηιακβάλνληαη πψο ηα δηαθνξεηηθά θεηκεληθά
είδε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην
πιαίζην επηθνηλσλίαο.
 Δληνπίδνπλ ηνπο γισζζηθνχο κεραληζκνχο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν ζπλνκηιεηήο θαη ε ζπλνκηιήηξηά
ηνπο.
 Γηαθξίλνπλ ηα γισζζηθά θαη πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ ηνπ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ (πνζφηεηα θαη νξγάλσζε πιεξνθνξίαο, γξακκαηηθέο, ιεμηινγηθέο θαη πθνινγηθέο
επηινγέο) θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ην θεηκεληθφ είδνο.
 Καηαλννχλ αλ έλα πξνθνξηθφ θείκελν είλαη ζπλεθηηθφ ή φρη, εληνπίδνπλ βαζηθνχο δείθηεο θεηκεληθήο ζπλνρήο θαη αμηνινγνχλ ην βαζκφ ζπλεθηηθφηεηαο αλάινγα κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ πξνθνξηθνχ θεηκεληθνχ είδνπο.
 Δληνπίδνπλ ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νκηιεηήο θαη ε νκηιήηξηα θαη εξκελεχνπλ ηνλ επηθνηλσληαθφ ηνπο ξφιν.
 Δξκελεχνπλ ηε ζπκβνιή ησλ παξαπάλσ ζηελ θαηαζθεπή ηεο ζπλνκηιηαθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηε-

Βαζηθά ζέκαηα:
 Tν δηαδίθηπν
 Tα MME
 Ο θαβγάο
 Σα ηαμίδηα
 Ζ νηθνγέλεηα
 Ζ θηιία
 Δξγαζία-αλεξγία
 Καζεκεξηλή δσή
 Αεηθφξνο αλάπηπμε
 Σν δηάζηεκα θηι.
 πγθνηλσληαθά κέζα
 Ζ επηθνηλσλία
Kεηκεληθά είδε:
 Σειενπηηθέο εθπνκπέο
 Πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο
 Ρεπνξηάδ
 Γηαθεκίζεηο
 Σειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο
 Καζεκεξηλνί ή επίζεκνη
δηάινγνη κεηαμχ θηιηθψλ ή
κε πξνζψπσλ
 Οκηιίεο
 Γηαιέμεηο
 πλεληεχμεηο

 Παξαθνινχζεζε βηληενζθνπεκέλσλ νκηιηψλ ή ζπδεηήζεσλ ζε ζρνιηθά ηζηνιφγηα θαη αλαδήηεζε παξφκνησλ πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο
θαθέινπο άιισλ ζρνιείσλ.
 Παξαθνινχζεζε θαη ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ
πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ (ζπλεληεχμεηο, ξεπνξηάδ, νκηιίεο, ζπδεηήζεηο θηι.) πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν ή ην δηαδίθηπν θαη απνηίκεζε
ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο.
 Παξαθνινχζεζε δσληαλψλ ή βηληενζθνπεκέλσλ
ζπδεηήζεσλ, αλαδήηεζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο
θαη ηεο πξνζεηηθφηεηαο ησλ ζπλνκηιεηψλ θαη δηαηχπσζε θξίζεσλ γηα ηελ πεηζηηθφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ.
 Παξαθνινχζεζε εθπνκπψλ κε θνηλσληθά ζέκαηα
πνπ πεξηιακβάλνπλ ξεπνξηάδ, νκηιίεο-δηαιέμεηο θαη
ζπδεηήζεηο θαη παξαηήξεζε ησλ παξαγισζζηθψλ θαη
ζπγθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νκηιεηέο θαη νη νκηιήηξηεο, ζπζρέηηζε ησλ ζηνηρείσλ κε
ηελ ειηθία, ην θχξνο, ηελ ηδηφηεηα θηι.
 Πεξηήγεζε ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ κέζα
απφ ηειενπηηθέο εθπνκπέο (ληνθηκαληέξ, δηαθεκηζηηθά βίληεν θηι.) θαη δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, αλαγλψξηζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ζηφρσλ θαη απνηίκεζε απνηειεζκάησλ.
 πκκεηνρή ζε παηρλίδηα ξφισλ κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα (ήζε θαη έζηκα κηαο πεξηνρήο θηι.). Οη αιιφγισζζνη καζεηέο θαη νη αιιφγισζζεο καζήηξηεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πξνθνξηθά θείκελα ζηα ειιεληθά γηα ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο θαη έηζη λα δνζνχλ
δηαπνιηηηζκηθέο πξνεθηάζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο.
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Βηβιίν Νενειιεληθή Γιώζζα Β΄ Γπκλαζίνπ.
Γηα ηα βαζηθά ζέκαηα: ηα
θείκελα απφ ηηο αληίζηνηρεο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ.Γηα ηε ζεσξία θαη
ηηο δξαζηεξηφηεηεο:
Δλφηεηα 5 (Oξγάλσζε πεξηγξαθήο θαη αθήγεζεο),
Δλφηεηα 8 (Αμηνιφγεζε επηρεηξεκάησλ) (ελδεηθηηθά)
Γξακκαηηθή λέαο ειιεληθήο
γιώζζαο, 5ν θεθ., 2.2.β
(πξνθνξηθά θεηκεληθά είδε), ζ. 100, 135 (θεηκεληθνί
δείθηεο) (ελδεηθηηθά)
Λνγηζκηθφ Νέα ινγνκάζεηα,
ελφηεηα «Πεξί γιψζζαο»
(παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία) (ελδεηθηηθά)
Kείκελα πνπ επηιέγνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο:
καγλεηνθσλεκέλα ή βηληε-

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

ηαο ηνπ νκηιεηή θαη ηεο νκηιήηξηαο.
 Αμηνινγνχλ ην βαζκφ εμάξηεζεο ησλ θεηκέλσλ
απφ εμσγισζζηθά θαη ζπγθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά
αλάινγα κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ πξνθνξηθνχ θεηκεληθνχ είδνπο.
 Παξαθνινπζνχλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζε κηα
ζπδήηεζε θαη θξίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
επηρεηξεκάησλ θαζψο θαη ησλ γισζζηθψλ κέζσλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
 Δληνπίδνπλ ππφξξεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηδενινγηθέο θαη θνηλσληθέο ζηάζεηο θαη απφςεηο ησλ
νκηιεηψλ θαη νκηιεηξηψλ.
 Αληηιακβάλνληαη ηηο βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ
πξνθνξηθφηεηαο θαη γξαθήο.
 Αμηνινγνχλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ιεηηνπξγία δηαθφξσλ εηδψλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ.

 Παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ εθπνκπψλ. Oη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θξαηνχλ ζεκεηψζεηο θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηα πνιπηξνπηθά θείκελα ζε κνλνηξνπηθά, φπνπ πεξηγξάθνπλ κε ζπληνκία ην ζέκα ηεο εθπνκπήο, ή ζε δηθά ηνπο πνιπηξνπηθά γξαπηά θείκελα,
φπνπ θαηαγξάθνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηα βίληεν.
 Αθξφαζε ζθελψλ δηαζθέδαζεο πνπ έδεζαλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε ηνπο θίινπο θαη ηηο θίιεο
ηνπο. Mεηά απφ δηαδνρηθέο πεξηγξαθέο, νη καζεηέο
θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη λα θξίλνπλ πνηα νκάδα ηα
πήγε θαιχηεξα αμηνινγψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηε ζπλνρή ηνπ, ηελ θαηάιιειε ρξήζε παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ θηι.
 Αλαγλψξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ γξακκαηηθψλ επηινγψλ (π.ρ. επηινγή θιηηηθψλ ηχπσλ απφ έλα πεδίν
πνιπηππηψλ, βαζκφο ζπληαθηηθήο πνιππινθφηεηαο)
θαη δεηθηψλ ζπλνρήο θαη ζρνιηαζκνχ ζε δηαθνξεηηθά
πξνθνξηθά θείκελα θαη θεηκεληθά είδε.
 Αλαγλψξηζε ησλ ιεμηινγηθψλ επηινγψλ, π.ρ. ζηε
ρξήζε ιφγησλ/ιατθψλ, παξάγσγσλ θαη ζχλζεησλ ιέμεσλ, ζε δηαθνξεηηθά πξνθνξηθά θείκελα θαη θεηκεληθά είδε θαη απνηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο.
 Αθξφαζε δχν δηαθνξεηηθψλ πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ
κε ην ίδην ζέκα θαη αλαδήηεζε ησλ νκνηνηήησλ θαη
ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ
πξφζιεςε ηνπ κελχκαηνο.
 Eπεμεξγαζία δηαιφγνπ κε ζέκα ηελ αθήγεζε ελφο
ζπκβάληνο θαη ζπιινγηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηνπ αθεγεηή σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ αθξίβεηα, ηε ζπλνρή θηι.
 Aηνκηθέο θαη νκαδηθέο έξεπλεο κηθξήο εκβέιεηαο
κε ππνζηήξημε ππνινγηζηή.
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Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
 Αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο αθξφαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο αλάγθεο ηνπο
θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο αθξφαζεο.
 Αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηνπ πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ,
ψζηε λα δηαηππψζνπλ πξνθαηαξθηηθέο ππνζέζεηο
ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.
 Δληνπίδνπλ ην πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ηνπο
θνηλσληθνχο ξφινπο φζσλ ζπκκεηέρνπλ θαζψο θαη
ηε κεηαμχ ηνπο θνηλσληθή απφζηαζε / ηζφηεηα/νηθεηφηεηα / αιιειεγγχε θηι.
 Καηαλννχλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ πξνθνξηθψλ
θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο ζπζρεηίδνληαη κε θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο θαη ην πιαίζην επηθνηλσλίαο.
 Γηαθξίλνπλ ηελ πξνζεηηθφηεηα θαη ην χθνο ηνπ
ζπλνκηιεηή θαη ηεο ζπλνκηιήηξηαο κε βάζε κνξθνζπληαθηηθνχο, ιεμηινγηθνχο θαη παξαγισζζηθνχο δείθηεο.
 Αλαγλσξίδνπλ ηα ζπγθεηκεληθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νκηιεηήο θαη ε νκηιήηξηα.
 Γηαθξίλνπλ ηε κεηαθνξηθή ή θπξηνιεθηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηε ζπζρεηίδνπλ κε ηελ πξνζεηηθφηεηα ηνπ νκηιεηή θαη ηεο νκηιήηξηαο.
 Αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ ζπλνκηιεηή θαη ηεο ζπλνκηιήηξηάο ηνπο θαη
εληνπίδνπλ ηα γισζζηθά ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ην
ιφγν ηνπ/ηεο απνηειεζκαηηθφ.
 Υξεζηκνπνηνχλ αλάινγεο επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο κε εθείλεο ηνπ ζπλνκηιεηή θαη ηεο ζπλνκη-

 Πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε κηαο δηάιεμεο ή
ζπδήηεζεο γηα έλα ζέκα θαη άληιεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ (ζηφρνη, πξνζσπηθέο απφςεηο ησλ νκηιεηψλ, νξηζκέλεο πιεξνθνξηαθέο
πηπρέο θηι.).
 Aθξφαζε ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ, επίζεκσλ
νκηιηψλ, ειιεληθψλ ηξαγνπδηψλ θηι. θαη επηζήκαλζε ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεραληζκψλ πνπ αμηνπνηεί ν πνκπφο.
 Παξαθνινχζεζε ηειεδηαζθέςεσλ ή βηληενζθνπεκέλσλ δηαιφγσλ ζην δηαδίθηπν (ζε ηζηνιφγηα, ειεθηξνληθνχο θαθέινπο ζρνιηθψλ δηθηχσλ
Kεηκεληθά είδε:
θηι.), εληνπηζκφο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, ησλ
 Γηαιέμεηο
ζθνπψλ θαη ησλ κέζσλ θαη αμηνιφγεζε ηεο απν Pαδηνθσληθέο εθπνκπέο
ηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.
 Δπίζεκεο νκηιίεο
 Δληνπηζκφο κνξθνζπληαθηηθψλ, ιεμηινγηθψλ
 Θεαηξηθά έξγα
θαη παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. επηινγή θιη Πξνθνξηθά θείκελα πνπ ζπλδπάδνπλ ηηθψλ ηχπσλ, ζπλδεηηθψλ ιέμεσλ, ιφγησλ ή ιατδηάθνξνπο ηξφπνπο (πνιπηξνπηθά)
θψλ ιέμεσλ, παξάηαμεο ή ππφηαμεο, επηηνληθέο
θακπχιεο, ζηνηρεία γεσγξαθηθήο θαη θνηλσληνγισζζηθήο πνηθηιφηεηαο θηι.) πνπ θαλεξψλνπλ
ηελ πξνζεηηθφηεηα ηνπ ζπλνκηιεηή θαη ηεο ζπλνκηιήηξηαο ζε πξνθνξηθά θείκελα δηαθφξσλ εηδψλ.
 πζρεηηζκφο
ησλ
κνξθνζπληαθηηθψλ/ιεμηινγηθψλ/ζπγθεηκεληθψλ/ παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νκηιεηψλ θαη νκηιεηξηψλ κε
ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα/ηδηφηεηά ηνπο θαη ην
βαζκφ απνδνρήο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ κηα
θεηκεληθή θνηλφηεηα.
 Aλαγλψξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαγισζΒαζηθά ζέκαηα:
 Σν ζέαηξν
 Σν ηξαγνχδη
 Οη γιψζζεο ηνπ θφζκνπ
 Ζ Διιάδα
 Ζ Eπξψπε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε
 Ζ εηξήλε θαη ν πφιεκνο
 Oηθνπκεληθέο αμίεο
 Παξειζφλ θαη κέιινλ
 H ηέρλε
 χγρξνλε ηερλνινγία
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Βηβιίν Νενειιεληθή Γιώζζα Γ΄ Γπκλαζίνπ. Γηα ηα
βαζηθά ζέκαηα: ηα θείκελα
απφ ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ.Γηα ηε ζεσξία θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο:
Δλφηεηα 2 (Κξηηηθή απνηίκεζε), Δλφηεηα 3 (Κπξηνιεμία
θαη
κεηαθνξά),
Eλφηεηα 4 (πλψλπκα θαη
αληίζεηα) (ελδεηθηηθά)
Γξακκαηηθή λέαο ειιεληθήο
γιώζζαο, 4ν θεθ., 2.3 (ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ), 5ν
θεθ., 2.2-2.3 (θεηκεληθά είδε-πθνινγία) (ελδεηθηηθά)
Λνγηζκηθφ Νέα ινγνκάζεηα,
ελφηεηεο 2 θαη 4 (ζπλψλπκα, αληψλπκα), 5 (θπξηνιεμία θαη κεηαθνξά) (ελδεηθηηθά)
Kείκελα πνπ επηιέγνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο:
καγλεηνθσλεκέλα ή βηληενζθνπεκέλα
πξνθνξηθά

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

ιήηξηάο ηνπο.
 Αμηνινγνχλ πξνθνξηθά θείκελα σο πξνο ην
βαζκφ θαηαιιειφηεηαο θαη απνδνρήο ηνπο απφ κηα
θεηκεληθή θνηλφηεηα.
 Eληνπίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ θνηλσληθή θαη
πνιηηηζκηθή ιεηηνπξγία πνηθίισλ πξνθνξηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ.
 Δληνπίδνπλ ππφξξεηα κελχκαηα, νπηηθέο γσλίεο, ζηάζεηο θαη ηδενινγηθά ζηνηρεία κε βάζε ην
πεξηερφκελν θαη ην χθνο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
 Aπνηηκνχλ ζπλνιηθά ην ιφγν ηνπ ζπλνκηιεηή
θαη ηεο ζπλνκηιήηξηάο ηνπο.

ζηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ επηινγψλ (ηφλνο θσλήο, θηλήζεηο, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ) πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν ζπλνκηιεηήο θαη ε ζπλνκηιήηξηα
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο γισζζηθέο επηινγέο
ηνπ/ηεο.
 Δληνπηζκφο θπξηνιεμίαο θαη κεηαθνξάο ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ θαη
αηηηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ηνπο.
 Aλαγλψξηζε ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ ζε επηιεγκέλα πξνθνξηθά θείκελα θαη αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.
 Δληνπηζκφο ησλ ζέζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκάησλ ησλ νκηιεηψλ θαη νκηιεηξηψλ θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο πεηζηηθφηεηάο
ηνπο.
 Δληνπηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε νξηζκέλα πξνθνξηθά θείκελα (π.ρ. πνιχπινθε ζχληαμε) θαη απνηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπο.
 χγθξηζε πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ κε βάζε ηνλ
ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ην δίαπιν κεηάδνζήο ηνπο
(ξαδηνθσληθή ή ηειενπηηθή εθπνκπή, ηειεθσληθή ζπλνκηιία, δηαδίθηπν θηι.).
 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ δηάθνξσλ ηχπσλ ζε ζρέζε κε
ηνπο απνδέθηεο θαη ηηο απνδέθηξηέο ηνπο, κε βάζε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
 Δληνπηζκφο ησλ θνηλσληθψλ, ηδενινγηθψλ θαη
πνιηηηζκηθψλ ιεηηνπξγηψλ νξηζκέλσλ πξνθνξηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ
θεηκεληθψλ απηψλ εηδψλ.
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Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΔΙΜΔΝΩΝ
Πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα

Βαζηθά ζέκαηα / Kεηκεληθά είδε

Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

A΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ & ΜΑΘΖΣΡΗΔ Χ ΠΑΡΑΓΧΓΟΗ ΤΝΔΥΟΤ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ
ΔΗΝΑΗ Δ ΘΔΖ ΝΑ:
 Πξνζρεδηάδνπλ ηα βαζηθά ζεκεία ελφο πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ θαη επηιέγνπλ ην θαηάιιειν θεηκεληθφ είδνο αλάινγα κε ην πιαίζην επηθνηλσλίαο.
 Απνθαζίδνπλ πνηα είλαη ηα νπζηψδε ζηνηρεία
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην ιφγν ηνπο.
 Κάλνπλ ρξήζε επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ
θαηάιιεισλ γηα ην εθάζηνηε πιαίζην επηθνηλσλίαο.
 Δπηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε θεηκεληθή δνκή, πεξηερφκελν, ηξφπν νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο
πιεξνθνξηψλ.
 Υξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο γηα ηελ πεξίζηαζε γξακκαηηθέο δνκέο, γξακκαηηθνχο ηχπνπο,
ιεμηιφγην θαη κεραληζκνχο θεηκεληθήο ζπλνρήο
αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο θαη ηηο πεξηζηάζεηο
ηεο (ζπλ)νκηιίαο.
 Αμηνπνηνχλ ηε γεσγξαθηθή ή θνηλσληνγισζζηθή πνηθηιφηεηα σο κεραληζκφ χθνπο θαη δήισζεο
ζπλνκηιηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ θαη
πξνζέζεσλ.
 Αλαπξνζαξκφδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ ηνπο αλάινγα κε ηε ζπλεηζθνξά ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπο, ή ηηο αληηδξάζεηο ησλ αθξναηψλ θαη
αθξναηξηψλ ηνπο αλ παξάγνπλ ζπλερέο θείκελν.

Βαζηθά ζέκαηα:
 Σν ζρνιείν καο
 Ζ θχζε
 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
 Γηαηξνθή
 Σν ζέαηξν
 Ο θηλεκαηνγξάθνο
 Ο αζιεηηζκφο
 Ο ηφπνο κνπ
 Ο εαπηφο κνπ
 Pαδηφθσλν, ηειεφξαζε
 Γηαδίθηπν
Kεηκεληθά είδε:
 νκηιίεο ζην θνηλφ
 παξνπζηάζεηο βηβιίσλ
 αθεγήζεηο ζπκβάλησλ
 παξνπζηάζεηο θηλεκαηνγξαθηθψλ
έξγσλ
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 Πξνβνιή ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή ζηνλ ππνινγηζηή δηαιφγσλ, νη νπνίνη αμηνινγνχληαη κε
βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί εθ
ησλ πξνηέξσλ, θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ ιφγνπ.
 πλνκηιίεο κέζσ ηειεδηαζθέςεσλ (webconference), απνκαγλεηνθψλεζε ζπλνκηιηψλ,
αληαιιαγή θαη δεκνζηνπνίεζή ηνπο ζε ςεθηαθά
πεξηβάιινληα.
 Aθεγήζεηο ή πεξηγξαθέο ησλ καζεηψλ θαη
καζεηξηψλ (π.ρ. αζιεηηθψλ ζπκβάλησλ, ηζηνξηθψλ καρψλ θηι.) απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο κε
αλάινγεο πξνζαξκνγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηα ιεμηθνγξακκαηηθά / παξαγισζζηθά/εμσγισζζηθά κέζα.
 Γηαηχπσζε εθθξάζεσλ πνπ, ζπλνδεπφκελεο
απφ θαηάιιειν ηφλν θαη θηλήζεηο, κπνξχλ λα δειψλνπλ εηξσλεία, ππαθνή, αληηπαξάζεζε θηι.
 Eπαλαδηαηχπσζε κηαο ζπλνκηιίαο κε θαη ρσξίο ελδείθηεο πξνθνξηθφηεηαο (ειιεηπηηθφο ιφγνο, θαηηθά ζηνηρεία φπσο λα πνύκε, μέξεηο θηι.)
θαη θαηφπηλ εξκελεία θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαθνξψλ ζην χθνο θαη ζην επηθνηλσληαθφ απνηέιεζκα.
 Πεηξακαηηζκνί κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ (π.ρ. επαλαδηαηχπσζε, αλαδήηεζε δηεπθξηλίζεσλ απφ ηνλ ζπλν-

Βηβιίν Νενειιεληθή Γιώζζα Α΄ Γπκλαζίνπ. Γηα ηα
βαζηθά ζέκαηα: ηα θείκελα
απφ ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γηα ηε ζεσξία θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο:
Δλφηεηα 1 (Πξνθνξηθφο
θαη γξαπηφο ιφγνο), Δλφηεηα 2 (Πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο), Δλφηεηα 3 (Eίδε
ιφγνπ: πεξηγξαθή, αθήγεζε
θηι.) (ελδεηθηηθά)
Γξακκαηηθή λέαο ειιεληθήο
γιώζζαο, θεθάιαηα γηα ηελ
θιίζε νπζηαζηηθψλ, επηζέησλ θαη ξεκάησλ (ελδεηθηηθά)
Λνγηζκηθφ Νέα ινγνκάζεηα,
ελφηεηα «Πεξί γιψζζαο»
(πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο
ιφγνο) (ελδεηθηηθά)
Kείκελα πνπ επηιέγνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζε-
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 Υξεζηκνπνηνχλ παξαγισζζηθά/εμσγισζζηθά
ζηνηρεία (επηηνληζκφο, «γιψζζα ζψκαηνο» θηι.)
θαη ηα (αλα)πξνζαξκφδνπλ αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο θαη ην
 Aμηνινγνχλ ην ξφιν ησλ γισζζηθψλ, παξαγισζζηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ κέζσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ.
 Πξνβάιινπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζέζε ζε ζρέζε κε έλα ζέκα θαη ηελ αληηπαξαβάιινπλ κε αληίζεηεο απφςεηο.
 Πξνβάιινπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο γηα
έλα ζέκα, αμηνπνηψληαο πνηθίια γισζζηθά κέζα
θαη θεηκεληθέο ζηξαηεγηθέο.

κηιεηή θαη ηε ζπλνκηιήηξηα, αμηνπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ).
 Παηρλίδηα ξφισλ φπνπ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, ππνδπφκελνη/-εο νκηιεηέο θαη νκηιήηξηεο
κε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά ραξαθηεξηζηηθά, ζπλεηδεηνπνηνχλ κε βησκαηηθφ ηξφπν ηελ πνηθηιία
ηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ, αλάινγα κε ηελ πξφζεζε
ησλ νκηιεηψλ θαη ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην.
 Oη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο επηρεηξνχλ λα
πείζνπλ ηνλ ζπλνκηιεηή θαη ηε ζπλνκηιήηξηά
ηνπο γηα έλα δήηεκα ηεο ζρνιηθήο ή ηεο θνηλσληθήο δσήο, αμηνπνηψληαο ηα γισζζηθά ηνπο κέζα
θαη ηηο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο ηνπ ιφγνπ
ηνπο.
 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνθνξηθψλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ιφγν θαη κνπζηθή (ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο,
δηαθεκίζεηο θηι.).
 χγθξηζε πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ κε θξηηήξηα
ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ηνπο, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε δεδνκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην.
 χγθξηζε κεηαμχ πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ
θεηκέλσλ θαη αλαδήηεζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο σο
πξνο ηε γισζζηθή κνξθή, ηα παξαγισζζηθά
ζηνηρεία, ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην θηι.
 Αλαδήηεζε ηεο νπηηθήο γσλίαο δηαθνξεηηθψλ
ζπλνκηιεηψλ θαη ζπλνκηιεηξηψλ θαη ησλ γισζζηθψλ κέζσλ κε ηελ νπνία απηή θσδηθνπνηείηαη.
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ηέο/ηξηεο:
καγλεηνθσλεκέλα ή βηληενζθνπεκέλα
πξνθνξηθά
θείκελα, ζπλαθή κε ηα βαζηθά ζέκαηα, απφ ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, ην
δηαδίθηπν ή άιιεο πεγέο
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Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
 Απνθαζίδνπλ πνηα είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην
θεηκεληθφ είδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηελ
θεηκεληθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία απεπζχλνληαη, θαη
νξγαλψλνπλ αληίζηνηρα ηνλ ιφγν ηνπο.
 Καιιηεξγνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ην πιαίζην επηθνηλσλίαο.
 Δπηιέγνπλ ηελ θεηκεληθή δνκή, ην πεξηερφκελν
θαη ην κνλνηξνπηθφ ή πνιπηξνπηθφ ηξφπν νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ πνπ ηαηξηάδεη
ζηηο πεξηζηάζεηο.
 Υξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο γηα ηελ πεξίζηαζε κνξθνζπληαθηηθέο δνκέο, ιεμηιφγην, παξαγισζζηθά ζηνηρεία θαη πνιπηξνπηθά κέζα ζε δηαθνξεηηθά είδε πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ.
 Αμηνπνηνχλ ηε γεσγξαθηθή ή θνηλσληνγισζζηθή πνηθηιφηεηα σο κεραληζκφ χθνπο θαη δήισζεο
ζπλνκηιηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ ή θαη
νπηηθήο γσλίαο.
 Δπηρεηξεκαηνινγνχλ πξνθνξηθά γηα επίθαηξα
ζέκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά κέζα πεηζνχο αλάινγα κε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην.
 Aμηνινγνχλ ηελ πνηθηιφηεηα θαη ηελ πνιπηππία
πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πξνθνξηθά θεηκεληθά είδε ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζεηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.
 Aπνηηκνχλ ηηο πνιιαπιέο εξκελείεο πνπ κπνξεί
λα πξνζιάβεη έλα θείκελν ζε ζρέζε κε ηνπο απνδέθηεο ηνπ.
 Αμηνινγνχλ ηελ πξνθνξηθή ηνπο παξαγσγή ε-

Βαζηθά ζέκαηα:
 Tν δηαδίθηπν
 Tα MME
 Ο θαβγάο
 Σα ηαμίδηα
 Ζ νηθνγέλεηα
 Ζ θηιία
 Δξγαζία-αλεξγία
 Καζεκεξηλή δσή
 Αεηθφξνο αλάπηπμε
 Σν δηάζηεκα θηι.
 πγθνηλσληαθά κέζα
 Ζ επηθνηλσλία
Kεηκεληθά είδε:
 Oκηιίεο ζην θνηλφ
 Παξνπζηάζεηο βηβιίσλ
 Παξνπζηάζεηο ζπκβάλησλ
 Παξνπζηάζεηο θηλεκαηνγξαθηθψλ
έξγσλ
 Παξνπζηάζεηο ζεαηξηθψλ έξγσλ
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 Πξνζρεδηαζκφο θαη πξαγκαηνπνίεζε πξνθνξηθήο νκηιίαο πάλσ ζε επηιεγκέλν ζέκα.
 Γηαηχπσζε θαλφλσλ ζπλνκηιίαο θαη νξγάλσζε ζπδεηήζεσλ ζηελ ηάμε πάλσ ζε επίθαηξα ζέκαηα.
 Παηρλίδηα ξφισλ κέζα απφ παηρλίδηα πνπ παίδνληαη δσληαλά ζην δηαδίθηπν (online social
games).
 Αλάπηπμε πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ κε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε θαη ην θαηάιιειν χθνο γηα
ηηο πεξηζηάζεηο θαη ην ζθνπφ ηεο επηθνηλσλίαο.
 Αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο πάλσ ζε ζέκαηα ελδηαθέξνληνο θαη ζπιινγηθή αμηνιφγεζε επηρεηξεκάησλ.
 Kξηηηθφο ζρνιηαζκφο παξαδεηγκάησλ πξνθνξηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ απφ ην δηαδίθηπν.
 Παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ηεο ππφζεζεο κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο θαη ζπδήηεζε ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο.
 Παξνπζίαζε ζεαηξηθνχ έξγνπ θαη ζπδήηεζε
πάλσ ζην έξγν θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξάζηαζεο.
 Aμηνιφγεζε ζηελ ηάμε πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ
πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε (π.ρ.
δηάιεμε, αλέθδνην, δηαινγηθφο αγψλαο, παξνπζίαζε θηι.) κε θξηηήξηα ην αλ επηιέρηεθαλ νη θαηάιιειεο ιεμηθνγξακκαηηθέο δνκέο θαη ην αλ νη
δείθηεο ζπλνρήο θαη ζρνιηαζκνχ δηεπθνιχλνπλ
ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ.
 Aμηνιφγεζε ζηελ ηάμε ησλ ίδησλ πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ κε θξηηήξην ην πψο ρξεζηκνπνηή-

Βηβιίν Νενειιεληθή Γιώζζα Β΄ Γπκλαζίνπ. Γηα ηα
βαζηθά ζέκαηα: ηα θείκελα
απφ ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γηα ηε ζεσξία θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο:
Δλφηεηα 5 (Oξγάλσζε πεξηγξαθήο θαη αθήγεζεο),
Δλφηεηα 7 (Αλάπηπμε θεηκέλσλ), Δλφηεηα 8 (Γηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ) (ελδεηθηηθά)
Γξακκαηηθή λέαο ειιεληθήο
γιώζζαο, 5ν θεθ., 2.2.β
(πξνθνξηθά θεηκεληθά είδε),
ζ. 100, 135 (θεηκεληθνί δείθηεο) (ελδεηθηηθά)
Λνγηζκηθφ Νέα ινγνκάζεηα,
ελφηεηα «Πεξί γιψζζαο»
(παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία) (ελδεηθηηθά)
Kείκελα πνπ επηιέγνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο:
καγλεηνθσλεκέλα ή βηληε-
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ληφο θαη εθηφο ηάμεο.
 Αμηνινγνχλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή
ιεηηνπξγία πνηθίισλ πξνθνξηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ.
 Tεξνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο ζπκβάζεηο ηεο ζπλνκηιίαο αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο θαη ηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο.
 Παξνπζηάδνπλ κηθξέο έξεπλεο.

ζεθαλ επηθνηλσληαθά κέζα θαη ζηξαηεγηθέο φπσο
ε επαλαδηαηχπσζε, ε αμηνπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ
πιαηζίνπ
θαη
ηα
παξαγισζζηθά/εμσγισζζηθά ζηνηρεία.
 χγθξηζε κεηαμχ πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ κε
θνηλφ ζέκα/πεξηερφκελν αιιά δηαθνξεηηθά κέζα
κεηάδνζεο (π.ρ. ξαδηνηειενπηηθή εθπνκπή, ηειεθσληθή ζπδήηεζε, καγλεηνζθνπεκέλε νκηιία
θηι.).
 χγθξηζε κεηαμχ πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ κε
θαη ρσξίο πνιπηξνπηθά ζηνηρεία.
 Eπαλαζρεδηαζκφο/επαλαδηαηχπσζε/κεηαζρεκαηηζκφο θεηκέλσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ απνδέθηε θαη ηηο πεξηζηάζεηο.
 Παξαγσγή θαη ζχγθξηζε πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ην ίδην ζέκα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο απνδέθηεο.
 Μεηαηξνπή γξαπηνχ ιφγνπ ζε πξνθνξηθφ, επηζήκαλζε ησλ δηαθνξψλ (επηινγή γισζζηθψλ/παξαγισζζηθψλ/εμσγισζζηθψλ/ ζπγθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηαθή δνκή, πιαίζην
επηθνηλσλίαο θηι.) θαη ζχγθξηζε ησλ δχν θαηεγνξηψλ ιφγνπ.
 Oη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο εθαξκφδνπλ ζηηο
πξνθνξηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο βαζηθέο ζπκβάζεηο ηεο ζπλνκηιίαο, φπσο ην λα ζπκκεηέρνπλ
ηζφηηκα ζε έλαλ δηάινγν, λα θξαηνχλ ηε ζεηξά
ηνπο ζε κηα ζπδήηεζε, λα ρξεζηκνπνηνχλ αλάινγα γισζζηθά ζηνηρεία κε απηά ησλ ζπλνκηιεηψλ
θαη ζπλνκηιεηξηψλ ηνπο, λα θάλνπλ νπζηαζηηθέο
θξίζεηο γηα ηα ιεγφκελά ηνπο, ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο απνηειεζκαηηθά ζηε ζπλνκηιία θηι.
 Πξνθνξηθή παξνπζίαζε κηθξήο έξεπλαο θαη
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νζθνπεκέλα
πξνθνξηθά
θείκελα, ζπλαθή κε ηα βαζηθά ζέκαηα, απφ ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, ην
δηαδίθηπν ή άιιεο πεγέο
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ζπιινγηθή αμηνιφγεζε κε έκθαζε ζηελ εγθπξφηεηα ησλ γλψζεσλ θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ
γισζζηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.

Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
 Υξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο
πξνθνξηθνχ ιφγνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ηνπο ζηφρνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θεηκεληθήο θνηλφηεηαο.
 Γειψλνπλ ηελ πξφζεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ
ζθνπφ ηνπο ζε νξηζκέλα θεηκεληθά είδε.
 Υξεζηκνπνηνχλ επηθνηλσληαθέο ζηξαηεγηθέο
πξνζαξκνζκέλεο ζε εθείλεο ηνπ ζπλνκηιεηή θαη
ηεο ζπλνκηιήηξηάο ηνπο.
 Eξκελεχνπλ θαη ειέγρνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ
αθξναηψλ θαη αθξναηξηψλ.
 Υξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια γισζζηθά, παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά κέζα γηα λα θξαηήζνπλ ηελ πξνζνρή αδηάπησηε θαη λα απμήζνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κελχκαηνο.
 Αμηνπνηνχλ ηα παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ηα θαηαιιειφηεξα γηα ην
θεηκεληθφ είδνο θαη ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην ηνπ
ιφγνπ ηνπο.
 Aμηνπνηνχλ ηνλ θπξηνιεθηηθφ ή ην κεηαθνξηθφ
ιφγν αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ επηδηψθνπλ.
 Υξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά ζπλψλπκα αλάινγα κε ηνπο ζπλνκηιεηέο θαη ηηο ζπλνκηιήηξηέο
ηνπο, ην είδνο θαη ην ζέκα ηνπ ιφγνπ.
 Υξεζηκνπνηνχλ ηελ θαηάιιειε θξαζενινγία
γηα λα δνκήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο νκηιεηψλ
θαη νκηιεηξηψλ.

Βαζηθά ζέκαηα:
 Σν ζέαηξν
 Σν ηξαγνχδη
 Οη γιψζζεο ηνπ θφζκνπ
 Ζ Διιάδα
 Ζ Eπξψπε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε
 Ζ εηξήλε θαη ν πφιεκνο
 Oηθνπκεληθέο αμίεο
 Παξειζφλ θαη κέιινλ
 H ηέρλε
 χγρξνλε ηερλνινγία
Kεηκεληθά είδε:
 Οκηιίεο ζην θνηλφ
 Παξνπζηάζεηο βηβιίσλ
 Παξνπζηάζεηο ζπκβάλησλ
 Παξνπζηάζεηο θηλεκαηνγξαθηθψλ
έξγσλ
 Παξνπζηάζεηο ζεαηξηθψλ έξγσλ
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 πκκεηνρή ζε δηαινγηθνχο αγψλεο, ηειεδηαζθέςεηο, ξαδηνθσληθέο ζπδεηήζεηο θαη αλνηρηέο
ζπδεηήζεηο ή νκηιίεο.
 Aμηνπνίεζε ινγηζκηθψλ παξνπζίαζεο ζε νκηιία ή ζπδήηεζε.
 Κξηηηθή απνηίκεζε ζηελ ηάμε καγλεηνζθνπεκέλσλ νκηιηψλ ή θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ζεαηξηθψλ έξγσλ πνπ πξνβάιινληαη ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή ζηνλ ππνινγηζηή.
 Κξηηηθή απνηίκεζε ελφο βηβιίνπ, ελφο έξγνπ,
ελφο άξζξνπ απφ εθεκεξίδα ή ην δηαδίθηπν θηι.,
θαη αηηηνιφγεζε ησλ θξίζεσλ θαηά ηε ζρεηηθή
ζπδήηεζε ζηελ ηάμε κε βάζε θαηάιιεια θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.
 Υξήζε επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε
επαλαδηαηχπσζε θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ ζπλνκηιεηή θαη ηεο ζπλνκηιήηξηαο.
 Υξήζε θπξηνιεθηηθνχ ή κεηαθνξηθνχ ιφγνπ
ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο.
 Μεηαηξνπή ηνπ κεηαθνξηθνχ ιφγνπ ζε θπξηνιεθηηθφ θαη ην αληίζηξνθν, παξαηήξεζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ κεηαβνιψλ θαη απνηίκεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο.
 Δπηινγή ζπλψλπκσλ ιέμεσλ αλάινγα κε ην
χθνο (π.ρ. επίζεκν ή νηθείν) θαη ην είδνο ηνπ

Βηβιίν Νενειιεληθή Γιώζζα Γ΄ Γπκλαζίνπ. Γηα ηα
βαζηθά ζέκαηα: ηα θείκελα
απφ ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γηα ηε ζεσξία θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο:
Δλφηεηα 2 (Κξηηηθή απνηίκεζε), Δλφηεηα 3 (Κπξηνιεμία
θαη
κεηαθνξά),
Eλφηεηα 4 (πλψλπκα θαη
αληίζεηα) (ελδεηθηηθά)
Γξακκαηηθή λέαο ειιεληθήο
γιώζζαο, 4ν θεθ., 2.3 (ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ) (ελδεηθηηθά)
Λνγηζκηθφ Νέα ινγνκάζεηα,
ελφηεηεο 2 θαη 4 (ζπλψλπκα, αληψλπκα), 5 (θπξηνιεμία θαη κεηαθνξά)
(ελδεηθηηθά)
Kείκελα πνπ επηιέγνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζε-
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 Αμηνπνηνχλ ηε γεσγξαθηθή ή θνηλσληνγισζζηθή πνηθηιφηεηα σο κεραληζκφ χθνπο θαη δήισζεο
ζπλνκηιηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ ή θαη
νπηηθήο γσλίαο.
 Kαηαλννχλ ηελ πξνζεηηθφηεηα δηαθνξεηηθψλ
θεηκέλσλ θαη πηνζεηνχλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη
ζηα λνήκαηα πνπ εθθξάδνληαη ή ζπλάγνληαη έκκεζα απφ απηά.
 Σεξνχλ ηηο ζπκβάζεηο ηεο ζπλνκηιίαο θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο θαη ην
πιαίζην επηθνηλσλίαο.
 Αμηνινγνχλ ηελ πξνθνξηθή ηνπο παξαγσγή εληφο θαη εθηφο ηάμεο.
 Αμηνινγνχλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή
ιεηηνπξγία πνηθίισλ πξνθνξηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ.
 Παξνπζηάδνπλ ζπλζεηηθέο εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα πξνζαξκφδνληαο ην ιφγν ηνπο
ζην επηθνηλσληαθφ πιαίζην.

πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ.
 Γηήγεζε ή αλαδηήγεζε πξαγκαηηθψλ ή θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ, ελαιιαθηηθέο ζπλέρεηεο ηζηνξηψλ, αθεγήζεηο κε νξηζκέλν επηθνηλσληαθφ
ζηφρν.
 χγθξηζε κεηαμχ πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ κε
θαη ρσξίο ηελ παξνπζία παξαγισζζηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ.
 Αμηνπνίεζε ζπγθεηκεληθψλ, παξαγισζζηθψλ
(επηηνληζκφο, «γιψζζα ζψκαηνο» θηι.) θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ ζε νκηιίεο, ζπδεηήζεηο θ.ά.
θαη αμηνιφγεζή ηνπο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηνπο απνδέθηεο θαη ην θαηαζηαζηαθφ πιαίζην.
 Oη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο παίξλνπλ ην ιφγν γηα λα πξνζζέζνπλ έλα λέν ζηνηρείν ζηε ζπδήηεζε, ηεξνχλ ηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο νκηιίαο
ηνπο, εθθξάδνπλ εληφο ζέκαηνο απφςεηο, κηινχλ
κε επηρεηξήκαηα θαη δίλνπλ κε ηε ζεηξά ην ιφγν
ζηνπο ζπλνκηιεηέο θαη ηηο ζπλνκηιήηξηέο ηνπο.
 Eθθξάδνπλ ηε ζπκθσλία ηνπο ή ηελ αληίζεζή
ηνπο ζηηο απφςεηο πνπ πηνζεηνχλ νη
(ζπλ)νκηιεηέο θαη νη (ζπλ)νκηιήηξηεο θαη αηηηνινγνχλ ηε ζηάζε ηνπο κε ηελ θαηάιιειε επηρεηξεκαηνινγία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θνηλσληθή
ηαπηφηεηα ηνπ απνδέθηε θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη επηθνηλσληαθφ πιαίζην.
 Αμηνιφγεζε ελφο νκηιεηή θαη κηαο νκηιήηξηαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο νκηιίαο, ηηο γξακκαηηθέο θαη ιεμηινγηθέο επηινγέο
ηνπ/ηεο θαη ζπλνιηθά ην βαζκφ επίηεπμεο ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο.
 Παξνπζίαζε ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ ζηελ ηάμε, ζε ζρνιηθή γηνξηή ή άιιεο πεξηζηάζεηο κε
ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο, βηληενπξνβνιή θηι.).
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ηέο/ηξηεο:
καγλεηνθσλεκέλα ή βηληενζθνπεκέλα
πξνθνξηθά
θείκελα, ζπλαθή κε ηα βαζηθά ζέκαηα, απφ ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, ην
δηαδίθηπν ή άιιεο πεγέο
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Γ. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΚΔΙΜΔΝΩΝ
Πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα

Βαζηθά ζέκαηα / Kεηκεληθά είδε

Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

 χγθξηζε δηαθνξεηηθψλ θεηκέλσλ ειεθηξνληθψλ
ή έληππσλ ζηελ ηάμε (π.ρ. ελφο άξζξνπ ζηελ ηζηνζειίδα κηαο εθεκεξίδαο, ελφο επηζηεκνληθνχ άξζξνπ
πνπ κφιηο δεκνζηεχηεθε ζην δηαδίθηπν, ελφο δειηίνπ
ηχπνπ θηι.) θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ εληνπηδφκελσλ δηαθνξψλ ζε πίλαθα ή ζηνλ πξνζσπηθφ
«καπξνπίλαθα» ηνπ θάζε καζεηή-ρξήζηε.
 Aμηνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο
δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθψλ βηβιηνζεθψλ (wikis) γηα
ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε έλα δήηεκα
πνπ εξεπλνχλ.
 Aλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο καζεηέο θαη
ηηο καζήηξηεο ζε ηζηνρψξνπο ζπδεηήζεσλ (fora) θαη
αμηνιφγεζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πεγψλ ηνπο κε βάζε θξηηήξηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ζπδήηεζε ζηελ ηάμε.
 πζηεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ κέζσ
εξσηήζεσλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (εξσηήζεηο ζπλνιηθήο θαηαλφεζεο, αλαδήηεζεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, εξκελείαο) πνπ θαιιηεξγνχλ δηαθνξεηηθέο
φςεηο ηεο θαηαλφεζεο ελφο θεηκέλνπ.
 Mεηαηξνπή θείκελσλ ζε λνεηηθνχο ράξηεο.
 Aλάγλσζε ηνπ πξνιφγνπ ελφο θεηκέλνπ ή ηεο
αξρήο κηαο ηζηνξίαο θαη πξφβιεςε ηεο ζπλέρεηαο κε
αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ φπσο νη εηθφλεο, ν ηίηινο θηι.
 Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αζθνχληαη κε βησκαηηθφ ηξφπν ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο

Βηβιίν Νενειιεληθή Γιώζζα Α΄ Γπκλαζίνπ. Γηα ηα
βαζηθά ζέκαηα: ηα θείκελα
απφ ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γηα ηε ζεσξία θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο:

A΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ & ΜΑΘΖΣΡΗΔ Χ ΑΝΑΓΝΧ- Βαζηθά ζέκαηα:
ΣΔ & ΑΝΑΓΝΧΣΡΗΔ ΔΗΝΑΗ Δ ΘΔΖ  Σν ζρνιείν καο
ΝΑ:
 Ζ θχζε
 πλεηδεηνπνηνχλ ηελ πνηθηιία ησλ ιφγσλ αλά-  Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
γλσζεο ελφο θεηκέλνπ (ι.ρ. απφθηεζε πιεξνθνξί-  Γηαηξνθή
αο, ελεκέξσζε, απφιαπζε).
 Σν ζέαηξν
 Καιιηεξγνχλ δηαθνξεηηθέο αλαγλσζηηθέο  Ο θηλεκαηνγξάθνο
ζηξαηεγηθέο ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ (ζπλνιηθή θα-  Ο αζιεηηζκφο
ηαλφεζε ζέκαηνο θαη ζθνπνχ, επηθέληξσζε ζε  Ο ηφπνο κνπ
ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία, πξνζσπηθή εξκελεία  Ο εαπηφο κνπ
κε βάζε ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θηι.).
 Pαδηφθσλν, ηειεφξαζε
 Καιιηεξγνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηα-  Γηαδίθηπν
λφεζεο ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ (ππνζέζεηο κε βάζε
ηα ζπκθξαδφκελα, ην επξχηεξν πιαίζην, αμηνπνί- Κεηκεληθά είδε:
εζε εηθφλαο, ηίηινπ, ιέμεσλ θιεηδηψλ).
Κείκελα ζπλερή (αθεγήζεηο, πεξηγξα Καιιηεξγνχλ δηαθνξεηηθέο αλαγλσζηηθέο θέο, επεμεγήζεηο, επηρεηξεκαηνινγία,
ζηξαηεγηθέο αλάινγα κε ην αλ ην θείκελν είλαη νδεγίεο, ππεξθείκελα). Πην ζπγθεθξηζπλερέο, κε ζπλερέο (ράξηεο, γξάθεκα, ζρεδηά- κέλα:
γξακκα θηι.) ή ππεξθείκελν.
Λεηηνπξγηθά θείκελα (πξνζθιήζεηο, α Δληνπίδνπλ ηελ πνιπθσληθφηεηα νξηζκέλσλ θίζεο, θαηάινγνη, ιεδάληεο, πιεξνθφθεηκέλσλ θαη θαηαλννχλ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ξεζε, πξνζαλαηνιηζκφο, νδεγίεο). Κείπνκπνχ.
κελα δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ (ξεπνξ Δληνπίδνπλ ην πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ηελ ηάδ, ζπλεληεχμεηο, άξζξα, ζρφιηα). Δθνηλσληθή ζρέζε ζπγγξαθέα θαη πξαγκαηη- πηζηεκνληθά θείκελα (εγθπθινπαηδηθά
θνχ/ελλννχκελνπ αλαγλψζηε (ι.ρ. δηαθνξεηηθφο άξζξα, βηβιηνθξηηηθέο). Πνιπηξνπηθά
βαζκφο εμνπζίαο/απζεληίαο, ηζφηηκε ζρέζε/ζρέζε θείκελα (δηαθεκίζεηο, θηλνχκελα ζρέδηαιιειεγγχεο ή νηθεηφηεηαο θηι.).
α, γεινηνγξαθίεο)
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Δλφηεηα 2 (Πεξηζηάζεηο
επηθνηλσλίαο), Δλφηεηα 3
(θεηκεληθνί
ηχπνη/ιεηηνπξγίεο: πεξηγξαθή,
αθήγεζε θηι.), Δλφηεηα 4
(πεξηγξαθή), Δλφηεηα 5 (αθήγεζε), Δλφηεηα 10 (εκεία ζηίμεο, Xξήζε ιεμηθψλ) (ελδεηθηηθά)
Γξακκαηηθή λέαο ειιεληθήο
γιώζζαο, 1ν θεθ., 3.3 (ζεκεία ζηίμεο), 5ν θεθ. 2.2-2.3
(θεηκεληθά είδε-πθνινγία)
(ελδεηθηηθά)
Eξκελεπηηθό ιεμηθό λέαο ειιεληθήο
Hιεθηξνληθά ζψκαηα θεη-
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 πλεηδεηνπνηνχλ ηε ζρέζε ησλ παξαπάλσ κε
ηε κνξθή ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ (πνζφηεηα
θαη νξγάλσζε πιεξνθνξίαο, γισζζηθή πνηθηιία,
χθνο, ρξήζε πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ θηι.).
 Αλαγλσξίδνπλ ην θεηκεληθφ είδνο θαη ηνλ θεηκεληθφ ηχπν (ή θεηκεληθνχο ηχπνπο) πνπ απαληνχλ
ζην ππφ επεμεξγαζία θείκελν κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα θεηκεληθά θαη γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ.
 Γηαθξίλνπλ αλ έλα θείκελν εκπιέθεη ραξαθηεξηζηηθά κφλν απφ έλα ή θαη πεξηζζφηεξνπο θεηκεληθνχο ηχπνπο (π.ρ. αλ έλα θείκελν είλαη ακηγψο
πεξηγξαθηθφ ή εκπιέθεη αθήγεζε, επεμήγεζε, επηρεηξεκαηνινγία θηι.).
 Αληηιακβάλνληαη ηνπο κεραληζκνχο ζπλνρήο
ηνπ θεηκέλνπ (ζχλδεζκνη, επεμεγήζεηο θηι.) θαη
αμηνινγνχλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο αλάινγα κε
ηηο ζπκβάζεηο ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο.
 Αμηνινγνχλ ην πεξηερφκελν (ζέκα) θαη ηε
κνξθή (γξακκαηηθέο θαη ιεμηινγηθέο επηινγέο,
ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα) ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ
θαη απνηηκνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.
 Δξκελεχνπλ ηε ιεηηνπξγία βαζηθψλ ζεκείσλ
ζηίμεο θαη νπηηθψλ θαη ηππνγξαθηθψλ ζπκβάζεσλ.
 Xξεζηκνπνηνχλ ιεμηθά αμηνπνηψληαο ιεμηθνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζην λα
αληηιεθζνχλ ηελ πξνζεηηθφηεηα θαη ηνλ ηχπν ηνπ
θεηκέλνπ.
 Xξεζηκνπνηνχλ ηε γξακκαηηθή γηα λα δηεπξχλνπλ ηε γλψζε ηνπο αλαθνξηθά κε γξακκαηηθέο
δνκέο (π.ρ. ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή δηάζεζε, ππνηαθηηθή θαη παξαηαθηηθή ζχληαμε) θαη άιια
γξακκαηηθά θαηλφκελα (π.ρ. εγθιίζεηο, παξαγσγή,
ζχλζεζε) θαη ηε ρξήζε ηνπο ζηα θείκελα.
 Mέζσ ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο ηειεηνπνηνχλ

Κείκελα κε ζπλερή
(ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο,
γξαθήκαηα, θφξκεο αηηήζεσλ, βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά)
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θεηκέλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνινγνχλ ηελ επηηπρία
ηεο θάζε ζηξαηεγηθήο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θεηκέλνπ.
 χγθξηζε ζηελ ηάμε, κέζα απφ εξγαζία ζε νκάδεο, θεηκέλσλ ζπλερψλ ή θαη κε ζπλερψλ σο πξνο
ηελ επθνιία θαηαλφεζήο ηνπο θαη αλίρλεπζε ησλ
παξαγφλησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ
θαηαλφεζε ζε ζπλερή θαη κε ζπλερή θείκελα.
 Oη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αλαδεηνχλ δηαδηθηπαθά θείκελα ή δίλνληαη έληππα θείκελα ή θείκελα
απφ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαηάζζνπλ ηα θείκελα αλάινγα κε ην θεηκεληθφ είδνο ή
ηνλ ηχπν θεηκέλνπ. Έπεηηα, εληνπίδνπλ ηα αμηνινγηθά ζρφιηα πνπ εθθέξνληαη απφ ηνλ/ηε ζπγγξαθέα
θαη ηα δηαθξίλνπλ απφ ηα γεγνλφηα απηά θαζεαπηά.
 Eληνπηζκφο θαη αθαίξεζε ζπλνρηθψλ κεραληζκψλ απφ θείκελα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
 Δληνπηζκφο ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ (ππνηαθηηθή θαη παξαηαθηηθή ζχληαμε, απξφζσπε ζχληαμε, ζεηξά ησλ φξσλ, ρξφλνη
ηνπ ξήκαηνο, κεραληζκνί εζηίαζεο, πνιπηππίεο θηι.)
ζε νξηζκέλα θεηκεληθά είδε θαη αηηηνιφγεζε ηεο
ρξήζεο ηνπο κε βάζε ηελ πξνζεηηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα θαη ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην (δεκηνπξγία
επίζεκνπ χθνπο θηι.).
 Oη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δηαβάδνπλ ηίηινπο
εθεκεξίδσλ θαη εληνπίδνπλ ηηο ιεμηθνγξακκαηηθέο
επηινγέο (π.ρ. παζεηηθή/ελεξγεηηθή ζχληαμε, νλνκαηηθή ζχληαμε, επηιεγκέλνη θιηηηθνί ηχπνη). Καινχληαη λα ζπδεηήζνπλ γηαηί έθαλε ν δεκνζηνγξάθνο
απηή ηελ επηινγή. Ση ζέιεη λα πεη; Ση κπνξεί λα απνθξχπηεη; Πψο ζα δηαηππψλακε ηνλ ίδην ηίηιν κε άιιν
ηξφπν; Ση ζα άιιαδε;
 Eληνπηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ζεκείσλ ζηίμεο
ζε δηάθνξα είδε θεηκέλσλ θαη εμέηαζε ησλ πεξηπηψ-

κέλσλ
Λνγηζκηθφ Νέα ινγνκάζεηα,
ελφηεηεο «Πεξί γιψζζαο»
(πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο
ιφγνο) θαη «Δηζαγσγή»
(πεξηγξαθή, αθήγεζε, ζεκεία ζηίμεο) (ελδεηθηηθά)
Kείκελα πνπ επηιέγνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο:
έληππα ή ςεθηαθά, ρξεζηηθά θαη κε ρξεζηηθά, κνλνηξνπηθά θαη πνιπηξνπηθά
θείκελα, ζπλαθή κε ηα βαζηθάζέκαηα, απφ βηβιία θαη
ηνλ ηχπν, απφ εθπαηδεπηηθά
ινγηζκηθά, ην δηαδίθηπν ή
απφ άιιεο πεγέο
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επίζεο ηε ρξήζε ηνπ θιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
ησλ άιισλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ.
 Αξρίδνπλ θαηά ηελ αλάγλσζε λα δηαθξίλνπλ
ηα αμηνινγηθά ζρφιηα απφ ηα γεγνλφηα.
 Αξρίδνπλ λα εληνπίδνπλ ππφξξεηεο πιεξνθνξίεο, ζηάζεηο θαη ηδενινγίεο.
 Δληνπίδνπλ ηελ πνιπθσληθφηεηα ησλ θεηκέλσλ θαη δηαθξίλνπλ ηελ νπηηθή ησλ ζπγγξαθέσλ.
 Δξκελεχνπλ ηε ρξήζε ηεο γεσγξαθηθήο ή θνηλσληνγισζζηθήο πνηθηιφηεηαο σο κεραληζκψλ
χθνπο θαη δήισζεο ζπλνκηιηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ ή θαη νπηηθήο γσλίαο.
 Αμηνινγνχλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή
ιεηηνπξγία πνηθίισλ γξαπηψλ θεηκεληθψλ εηδψλ.
 πγθξίλνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο
εληφο θαη εθηφο ηάμεο.

ζεσλ αζηημίαο θαη επηιεθηηθήο αζηημίαο, π.ρ. ζε ινγνηερληθά θείκελα ή πνιπηξνπηθά θείκελα.
 Eξκελεία ησλ νπηηθψλ θαη ηππνγξαθηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νξηζκέλα γξαπηά
θείκελα (ηχπν θαη κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, πιάγηα
ή έληνλα γξάκκαηα θηι.).
 Υξήζε ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ ζην δηαδίθηπν.
 Δμάζθεζε ζηελ θαηαλφεζε ζπληνκνγξαθηψλ θαη
αξθηηθνιέμσλ.
 Eμάζθεζε ζηε ρξήζε ιεμηθψλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκεηνγξαθίαο ηνπο.
 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηα ιεμηθά ζρεηηθά κε
άγλσζηεο ιέμεηο ή ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο ιέμεσλ θαη
εληνπηζκφο ηεο πξνζεηηθφηεηαο θεηκέλσλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ κε βάζε θαη ηα ιεμηινγηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
 Aλάζπξζε πιεξνθνξηψλ απφ ειεθηξνληθά ζψκαηα θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο θαη ηα ζπγθείκελα ιέμεσλ.
 Oη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζπγθξίλνπλ ην ιφγην
θαη ην ιατθφ ιεμηιφγην ηεο ειιεληθήο αμηνπνηψληαο
ηηο γλψζεηο ηνπο θαη απφ άιια καζήκαηα, φπσο ι.ρ.
ηα Αξραία Διιεληθά απφ ην πξσηφηππν, θαη παξαηεξνχλ πψο ιφγηεο θαη ιατθέο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ πξνζεηηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα
θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο θαη ηνπ
πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο.
 χγθξηζε ζηελ ηάμε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο
παξνπζηάδεηαη ην ίδην γεγνλφο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, π.ρ. δηαθνξεηηθέο εθεκεξίδεο.
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Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
 Γηαβάδνπλ κεγαιφθσλα έλα θείκελν κε ηνλ
ηξφπν πνπ απαηηείηαη.
 Αμηνπνηνχλ θαηάιιειεο αλαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο αλάινγα κε
ην ζηφρν ηνπο (αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, εληνπηζκφο ππνδειψζεσλ, ρξήζε ησλ
γλψζεσλ/εκπεηξηψλ ηνπο γηα ηελ εξκελεία ηνπ
θεηκέλνπ θηι.).
 Δληνπίδνπλ ην πιαίζην επηθνηλσλίαο θαη ηελ
θνηλσληθή ζρέζε ζπγγξαθέα θαη πξαγκαηηθνχ/ελλννπκέλνπ αλαγλψζηε θαη αλαγλψζηξηαο
(ι.ρ. δηαθνξεηηθφο βαζκφο εμνπζίαο/απζεληίαο,
ηζφηηκε ζρέζε/ζρέζε αιιειεγγχεο ή νηθεηφηεηαο
θηι.).
 πλεηδεηνπνηνχλ ηε ζρέζε ησλ παξαπάλσ κε
ηε κνξθή ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ (πνζφηεηα
θαη νξγάλσζε πιεξνθνξίαο, γισζζηθή πνηθηιία,
χθνο, ρξήζε πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ θηι.).
 Καηαλννχλ φηη νη ιέμεηο έρνπλ νξηζκέλε ηζηνξία, πνπ έρεη ζρέζε κε ην πθνινγηθφ επίπεδν ζην
νπνίν αλήθνπλ.
 Γηαθξίλνπλ ιφγηεο απφ ιατθέο ιέμεηο.
 Υξεζηκνπνηνχλ ιεμηθά δηαθφξσλ εηδψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζήο ηνπο.
 πλεηδεηνπνηνχλ ηε δηαθνξά ρξήζεο κεηαμχ
παξαηαθηηθήο θαη ππνηαθηηθήο ζχληαμεο, απξφζσπεο θαη κε απξφζσπεο ζχληαμεο, ελεξγεηηθήο
θαη παζεηηθήο δηάζεζεο, κεηαμχ νξηζηηθήο θαη
ησλ άιισλ εγθιίζεσλ θ.ν.θ. θαη ηα απνηειέζκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ θεηκεληθή νξγάλσζε θαη ην χθνο.

 Παξνπζίαζε ππνδεηγκαηηθψλ αλαγλψζεσλ.
 Τπνζέζεηο-πξνβιέςεηο γηα ην πεξηερφκελν
ηνπ θεηκέλνπ πνπ πξφθεηηαη λα αλαγλσζηεί.
 Αλαδήηεζε θαη εληνπηζκφο ησλ επηθνηλσληαθψλ παξαγφλησλ ελφο θεηκέλνπ.
 Αλαδήηεζε θαη επηινγή, βάζεη θξηηεξίσλ,
νξηζκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ (π.ρ. εηδεζενγξαθηθψλ θεηκέλσλ) ζε έληππε κνξθή, απφ ην δηαδίθηπν θηι.
 Δληνπηζκφο ζρνιίνπ-γεγνλφηνο-ηδενινγηθήο
νπηηθήο ηνπ αξζξνγξάθνπ.
 χγθξηζε κεηαμχ δηαθεκίζεσλ θαη εθηελψλ
πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ.
 Αλαδήηεζε θαηλνκέλσλ παξάηαμεο θαη ππφηαμεο, απξφζσπεο θαη κε απξφζσπεο ζχληαμεο,
ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο δηάζεζεο, ζεηξάο ησλ
ιέμεσλ, εζηίαζεο, ρξήζεο ξεκαηηθψλ ρξφλσλ
θαη εγθιίζεσλ, θιηηηθψλ πνιπηππηψλ θηι. θαη
αηηηνιφγεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θεηκέλσλ φπνπ εκθαλίδνληαη.
 Αμηνπνίεζε πνηθίισλ ιεμηθψλ (εξκελεπηηθψλ, εηπκνινγηθψλ, ζπλσλχκσλ, παξαγψγσλ
θηι.).
 Αλαδήηεζε άγλσζησλ ιέμεσλ θαη εηπκνινγηψλ ζε ιεμηθά.
 Αλαδήηεζε δηαθφξσλ ζεκαζηψλ θαη ρξήζεσλ ιέμεσλ ζε ιεμηθά θαη ειεθηξνληθά ζψκαηα
θεηκέλσλ (θπξηνιεθηηθή/κεηαθνξηθή ζεκαζία,
πνιπζεκία, ζπλσλπκία θηι.) θαη εληνπηζκφο ησλ
δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο αλάινγα κε ην
θεηκεληθφ είδνο.

Βαζηθά ζέκαηα:
 Tν δηαδίθηπν
 Tα MME
 Ο θαβγάο
 Σα ηαμίδηα
 Ζ νηθνγέλεηα
 Ζ θηιία
 Δξγαζία-αλεξγία
 Καζεκεξηλή δσή
 Αεηθφξνο αλάπηπμε
 Σν δηάζηεκα θηι.
 πγθνηλσληαθά κέζα
 Ζ επηθνηλσλία
Kεηκεληθά είδε:
 Δηδήζεηο
 Ρεπνξηάδ
 Γειηία θαηξνχ
 ρνιηνγξαθηθά άξζξα
 πληαγέο
 Πιεξνθνξηαθά θείκελα
 Γηαθεκίζεηο
 Αλαθνηλψζεηο
 Καηάινγνη
 Φεθηαθά θείκελα
 Ζιεθηξνληθά κελχκαηα
 Kφκηθο
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Βηβιίν Νενειιεληθή Γιώζζα B΄ Γπκλαζίνπ. Γηα ηα
βαζηθά ζέκαηα: ηα θείκελα
απφ ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γηα ηε ζεσξία θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο:
Δλφηεηα 1 (Tξφπνη αλάπηπμεο παξαγξάθνπ), Δλφηεηα
2
(Πεξίιεςε),
Eλφηεηα 5 (πιινγή πιηθνχ), Δλφηεηα 8 (Αμηνιφγεζε
επηρεηξεκάησλ),
Eλφηεηα 9 (Υξήζε πνηθίισλ ιεμηθψλ)
(ελδεηθηηθά)
Γξακκαηηθή λέαο ειιεληθήο
γιώζζαο, 3ν θεθ., 5.1-5.2
(παξάηαμε θαη ππφηαμε), 4ν
θεθ. 2.1 (θαηαγσγή ησλ ιέμεσλ) (ελδεηθηηθά)
Eξκελεπηηθό ιεμηθό λέαο ειιεληθήο
Hιεθηξνληθά ζψκαηα θεηκέλσλ
Λνγηζκηθφ Νέα ινγνκάζεηα,
ελφηεηεο 7 θαη 8 (παξάηαμε
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 Δμεγνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ην χθνο ελφο θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ην είδνο θαη ην πιαίζην παξαγσγήο θαη πξφζιεςήο ηνπ.
 Γηαθξίλνπλ ηνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ησλ παξαγξάθσλ (αηηηνιφγεζε, ζχγθξηζε θηι.) αλάινγα
κε ηα θεηκεληθά είδε.
 Δληνπίδνπλ ηα ζεκεία φπνπ ππάξρνπλ ππφξξεηα λνήκαηα θαη απνθαιχπηνπλ ηδενινγηθά κελχκαηα.
 Αμηνινγνχλ ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε
κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο ζην
νπνίν αλήθεη.
 Δξκελεχνπλ ηε ρξήζε ηεο γεσγξαθηθήο ή θνηλσληνγισζζηθήο πνηθηιφηεηαο σο κεραληζκψλ
χθνπο θαη δήισζεο ζπλνκηιηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ ή θαη νπηηθήο γσλίαο.
 Αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ επεμεξγάδνληαη.
 Αμηνινγνχλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή
ιεηηνπξγία πνηθίισλ γξαπηψλ θεηκεληθψλ εηδψλ.

 χγθξηζε θεηκέλσλ ζε ιατθφ θαη επίζεκν
χθνο.
 Eληνπηζκφο γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαη ιεμηινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην χθνο
ελφο θεηκέλνπ θαη απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζε δηάθνξα θεηκεληθά παξαδείγκαηα.
 Δληνπηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε νξηζκέλα γξαπηά θείκελα (π.ρ. ιατθνί ηχπνη, θαηηθά ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθά κελχκαηα) θαη επηζήκαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
 Αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ νξγάλσζεο παξαγξάθσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο
αλάινγα κε ηα θείκελα.
 Υξήζε ζεκεηψζεσλ ζην ηεηξάδην ή ζε ειεθηξνληθά ζεκεησκαηάξηα (notepad).
 Πχθλσζε θεηκέλνπ κε εμαγσγή πιαγηφηηηισλ θαη ελζσκάησζε ζε επξχηεξν θείκελν.
 Παξνπζίαζε αξρηηεθηνληθήο θεηκέλσλ.
 Aηηηνιφγεζε ησλ δνκηθψλ επηινγψλ ησλ
ζπγγξαθέσλ ζε ζρέζε κε ην θεηκεληθφ είδνο.
 Aηνκηθέο θαη νκαδηθέο έξεπλεο κηθξήο εκβέιεηαο κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ βηβιηνζεθψλ ή
άιισλ πεγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ινγηζκηθψλ.
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θαη ππφηαμε) (ελδεηθηηθά)
Kείκελα πνπ επηιέγνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο:
έληππα ή ςεθηαθά, ρξεζηηθά θαη κε ρξεζηηθά, κνλνηξνπηθά θαη πνιπηξνπηθά
θείκελα, ζπλαθή κε ηα βαζηθάζέκαηα, απφ βηβιία θαη
ηνλ ηχπν, απφ εθπαηδεπηηθά
ινγηζκηθά, ην δηαδίθηπν ή
απφ άιιεο πεγέο
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Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
 Κάλνπλ γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ πξνέιεπζε ελφο θεηκέλνπ θαη ηηο πεξηζηάζεηο πνπ ην
παξήγαγαλ.
 Αλαγλσξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί
έλα θείκελν.
 Κάλνπλ ιεμηινγηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ θεηκέλσλ.
 Δμεγνχλ νξηζκέλα γξακκαηηθνζπληαθηηθά
θαηλφκελα ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ζε
δηάθνξα θείκελα.
 Γηαθξίλνπλ ηνλ επζχ απφ ηνλ πιάγην ιφγν ζε
ζπγθεθξηκέλα θεηκεληθά είδε.
 Δηπκνινγνχλ νξηζκέλεο ιέμεηο.
 Γηαθξίλνπλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ελφο θεηκέλνπ θαη αλαιχνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο.
 Γηαθξίλνπλ ηα θαηλφκελα πνιπζεκίαο, ζεκαζηαθήο αιιαγήο (κεησλπκίαο θαη κεηαθνξάο) ζε
έλα θείκελν.
 Γηαθξίλνπλ ηηο επηινγέο αλάκεζα ζε ζπλψλπκεο ιέμεηο, πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ.
 Αηηηνινγνχλ ηηο επηινγέο νξγάλσζεο ελφο θεηκέλνπ πνπ αθνξνχλ ην θεηκεληθφ είδνο θαη ην
πιαίζην επηθνηλσλίαο.
 Δξκελεχνπλ ηε ρξήζε ηεο γεσγξαθηθήο ή θνηλσληνγισζζηθήο πνηθηιφηεηαο σο κεραληζκψλ
χθνπο θαη δήισζεο ζπλνκηιηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ ή θαη νπηηθήο γσλίαο.
 Δληνπίδνπλ ζεκεία ελφο θεηκέλνπ κε ηα νπνία
επηρεηξείηαη λα αζθεζεί επίδξαζε ζηελ θνηλή
γλψκε.

Βαζηθά ζέκαηα:
 Σν ζέαηξν
 Σν ηξαγνχδη
 Οη γιψζζεο ηνπ θφζκνπ
 Ζ Διιάδα
 Ζ Eπξψπε θαη ε Δπξσπατθή
Έλσζε
 Ζ εηξήλε θαη ν πφιεκνο
 Oηθνπκεληθέο αμίεο
 Παξειζφλ θαη κέιινλ
 H ηέρλε
 χγρξνλε ηερλνινγία
Kεηκεληθά είδε:
 Γνθίκηα
 Πνιπηξνπηθά θείκελα
 Λνγνηερληθά θείκελα
 Δπηζηεκνληθά θείκελα
 Ζιεθηξνληθά κελχκαηα
 Γηάινγνη κέζσ δηαδηθηχνπ
 Άιια ςεθηαθά θείκελα
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 Άζθεζε ζηελ αλάγλσζε δχζθνισλ θεηκέλσλ θαη
αλαδήηεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ παξαγφλησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ.
 Eμήγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο έληππνπ ή ςεθηαθνχ θεηκέλνπ (π.ρ. πξνπαγαλδηζηηθφ, παηδαγσγηθφ,
πξνθιεηηθφ θηι.).
 χγθξηζε δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ ηνπ ίδηνπ θεηκεληθνχ είδνπο.
 Eλαζρφιεζε κε ηε γξακκαηηθνζπληαθηηθή νξνινγία κε αθεηεξία ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ.
 Aλαγλψξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εθπιεξψλνπλ
ζε δηάθνξα θείκελα νξηζκέλα γξακκαηηθνζπληαθηηθά
θαηλφκελα φπσο π.ρ. ε παζεηηθή δηάζεζε, ε δηαδνρηθή
ππφηαμε, ε απξφζσπε ζχληαμε, ν εηεξφπησηνο πξνζδηνξηζκφο, ε παξαηαθηηθή θαη ε ππνηαθηηθή ζχληαμε,
ε ζπκπιεθηηθή θαη δηαδεπθηηθή ζχλδεζε φξσλ, ε ζεηξά ησλ φξσλ, νη κεραληζκνί εζηίαζεο θ.ά.
 Aλαγλψξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γξακκαηηθνζπληαθηηθήο θαη ιεμηινγηθήο πνηθηιίαο, π.ρ. θιηηηθέο πνιπηππίεο, επίζεηα ζε -εο, επηξξήκαηα ζε -σο θαη ζε -α,
ιφγηεο θαη θνηλέο πξνζέζεηο, πνπ/ν νπνίνο, ζπλψλπκεο
ιατθέο θαη ιφγηεο ιέμεηο θ.ά.
 Eληνπηζκφο ηνπ πιάγηνπ ιφγνπ ζε αθεγήζεηο, δεκνζηνγξαθηθά άξζξα θηι., κεηαηξνπή ηνπ ζε επζχ θαη
παξαηήξεζε ησλ αιιαγψλ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
θεηκέλνπ.
 Aλάιπζε ησλ θεηκεληθψλ ζπζηαηηθψλ κε πνξεία
απφ ην θείκελν ζηε ιέμε, αλαγλψξηζε δεηθηψλ ζπλνρήο, εμήγεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη επηθνηλσληαθνί παξάγνληεο θαη ε πξνζεηηθφηεηα δηακνξθψλνπλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ θεηκέλσλ.

Βηβιίν Νενειιεληθή Γιώζζα Γ΄ Γπκλαζίνπ. Γηα ηα
βαζηθά ζέκαηα: ηα θείκελα
απφ ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γηα ηε ζεσξία θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο:
Eλφηεηα 1 (Παξάηαμε θαη
ππφηαμε), Δλφηεηα 2 (Πνιπζεκία, Αηηηνινγεκέλεο
θξίζεηο), Δλφηεηα 3 (Δπζχο
θαη πιάγηνο ιφγνο, Κπξηνιεμία
θαη
κεηαθνξά),
Eλφηεηα 4 (πλψλπκα θαη
αληίζεηα),
Eλφηεηα
5
(Aλάιπζε θεηκέλνπ ζηα
ζπζηαηηθά ηνπ), Eλφηεηα 7
(Mεησλπκία), Δλφηεηα 8
(ηίμε, Πεξίιεςε) (ελδεηθηηθά)
Γξακκαηηθή λέαο ειιεληθήο
γιώζζαο, 1ν θεθ., 3.3 (ζεκεία ζηίμεο), 2ν θεθ., 2,3,6
(κνξθνινγία νπζηαζηηθψλ,
επηζέησλ, ξεκάησλ), 3ν
θεθ., 5.1-5.2 (παξαηαθηηθή
θαη ππνηαθηηθή ζχληαμε),
4ν θεθ., 2.3 (ζεκαζίεο ησλ
ιέμεσλ), 5ν θεθ., 2.2-2.3
(θεηκεληθά είδε-πθνινγία)
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 Δξκελεχνπλ ην ξφιν ησλ γισζζηθψλ, πθνινγηθψλ θαη θεηκεληθψλ επηινγψλ ζηελ θαηαζθεπή
θαη πξνβνιή ζηάζεσλ, απφςεσλ, ηδενινγηψλ.
 Δληνπίδνπλ ιαλζάλνληα κελχκαηα θαη ηδενινγηθά ζηνηρεία ζηε κνξθή θαη ζην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ.
 Απνηηκνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ.
 Αμηνινγνχλ ηα θείκελα ζπγθξηηηθά.
 Αμηνινγνχλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή
ιεηηνπξγία πνηθίισλ γξαπηψλ θεηκεληθψλ εηδψλ.

 Aλαγλψξηζε πνιπζεκηψλ, κεησλπκηψλ θαη κεηαθνξψλ ζε δηάθνξα θείκελα θαη αηηηνιφγεζή ηνπο κε
βάζε ηνλ ηχπν θεηκέλνπ θαη ηηο πεξηζηάζεηο ζχληαμήο
ηνπ.
 Aλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζπλψλπκσλ ιέμεσλ (π.ρ. θάλσ θαη επηηειώ) ζε πνηθίια
θείκελα κε αληηθαηαζηάζεηο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο.
 Eξκελεία άγλσζησλ ιέμεσλ κε βάζε ηα ζπκθξαδφκελα.
 Aλαδήηεζε άγλσζησλ ή ζπάλησλ ιέμεσλ ζε έληππα, ςεθηαθά θαη δηαδηθηπαθά ιεμηθά θαη ζε ειεθηξνληθά ζψκαηα θεηκέλσλ.
 Aλάζπξζε πιεξνθνξηψλ απφ ειεθηξνληθά ζψκαηα
θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο πθνινγηθέο ρξήζεηο νξηζκέλσλ ιέμεσλ θαη παξαηήξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζπγθεηκέλνπ ζηα θαηλφκελα πνιπζεκίαο θαη λέσλ κεηαθνξψλ.
 Aλαδήηεζε ησλ ηξφπσλ πνπ ππάξρνπλ ζε πνιπηξνπηθά θείκελα θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ην ζπλδπαζκφ γισζζηθψλ θαη εηθνληζηηθψλ επηινγψλ.
 Aλαδήηεζε θεηκέλσλ κε νξηζκέλε ζεκαηνινγία ζε
ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, εγθπθινπαίδεηεο θαη ηζηνρψξνπο ζπδεηήζεσλ θαη απνηίκεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηνπο ζπκβνιήο.
 Aλαγλψξηζε θαη θαηάηαμε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ
θεηκέλσλ απφ ην δηαδίθηπν θαη απνηίκεζε ησλ ζηφρσλ
θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.
 Παξνπζίαζε ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηζηνζειίδσλ.
 Aμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζπλνρήο θαη ηεο ρξήζεο
θεηκεληθψλ δεηθηψλ ζπλνρήο θαη ζρνιηαζκνχ ζην εζσηεξηθφ ελφο ηχπνπ θεηκέλσλ θαη ζε δηαθνξεηηθνχο
ηχπνπο θεηκέλσλ, έληππσλ θαη ςεθηαθψλ.
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(ελδεηθηηθά)
Λνγηζκηθφ Νέα ινγνκάζεηα,
ελφηεηεο 5 (θπξηνιεμία θαη
κεηαθνξά), 4 (ζπλψλπκα,
αληψλπκα), 9 (εηπκνινγηθέο
νηθνγέλεηεο ιέμεσλ) θαη 10
(πξφηαζε, πεξίνδνο, παξάγξαθνο, ζεκαζηαθά ζρήκαηα ιφγνπ) (ελδεηθηηθά)
Eξκελεπηηθό ιεμηθό λέαο ειιεληθήο
Γηαδηθηπαθά ιεμηθά λέαο
ειιεληθήο
Λεμηθά ηεο λέαο ειιεληθήο
γιψζζαο
Hιεθηξνληθά ζψκαηα θεηκέλσλ
Kείκελα πνπ επηιέγνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο:
έληππα ή ςεθηαθά, ρξεζηηθά θαη κε ρξεζηηθά, κνλνηξνπηθά θαη πνιπηξνπηθά
θείκελα, ζπλαθή κε ηα βαζηθάζέκαηα, απφ βηβιία θαη
ηνλ ηχπν, απφ εθπαηδεπηηθά
ινγηζκηθά, ην δηαδίθηπν ή
απφ άιιεο πεγέο
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα

Βαζηθά ζέκαηα/Kεηκεληθά είδε

Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

 πκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ ηηο ηερληθέο πξννξγάλσζεο γξαπηνχ ιφγνπ,
π.ρ. ηδενζχειια, ειεχζεξε γξαθή, δεκηνπξγηθή
γξαθή, νξγάλσζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ.
 Αλαπξνζαξκνγή/ηεξάξρεζε ησλ ζηνηρείσλ
πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηνλ πξνζρεδηαζκφ/ηελ
πξννξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ ησλ καζεηψλ κέζσ
ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο
θαη ηνπ ζπλππνινγηζκνχ πνηθίισλ επηθνηλσληαθψλ παξαγφλησλ, π.ρ. δέθηεο, πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, επίπεδν χθνπο θηι.
 Άζθεζε
ζηνλ
εληνπηζκφ
ελαιιαθηηθψλ/ηζνδχλακσλ/ζπλψλπκσλ ιεμηινγηθψλ ηχπσλ
θαη επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κε βάζε ηελ
πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη ην επίπεδν χθνπο.
 Σξνπνπνηήζεηο ηεο δφκεζεο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην ζθνπφ θαη ζηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο.
 χγθξηζε ηνπ παξαγφκελνπ θεηκέλνπ κε άιια πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ίδην θεηκεληθφ ηχπν θαη
εληνπίδνληαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ζην δηαδίθηπν ή πξνέξρνληαη απφ άιιεο πεγέο.
Aληηπαξαβνιή ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ επηινγψλ ηνπο θαη επηινγή κίαο απφ ηηο ελαιιαθηηθέο
επηινγέο κεηά απφ επαιήζεπζε ηεο νξζφηεηάο
ηεο ζε εγρεηξίδηα αλαθνξάο (ιεμηθά, γξακκαηη-

Bηβιίν Νενειιεληθή Γιώζζα Α΄ Γπκλαζίνπ. Γηα ηα
βαζηθά ζέκαηα: ηα θείκελα
απφ ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γηα ηε ζεσξία θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο:

A΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ & ΜΑΘΖΣΡΗΔ Χ ΠΑΡΑΓΧΓΟΗ ΓΡΑΠΣΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΔΗΝΑΗ Δ ΘΔΖ
ΝΑ:
 Δπηιέγνπλ πιαίζην επηθνηλσλίαο, πηζαλνχο
απνδέθηεο, θαζνξίδνπλ ηε θχζε ηεο θνηλσληθήο
ζρέζεο ζπγγξαθέα θαη απνδέθηε θαη ην θεηκεληθφ
είδνο.
 ρεδηάδνπλ ηα βαζηθά ζεκεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην θείκελφ ηνπο.
 Υξεζηκνπνηνχλ ην θαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε ιεμηιφγην, γξακκαηηθέο δνκέο θαη κεραληζκνχο θεηκεληθήο ζπλνρήο.
 Δθαξκφδνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο (θιίζε, ζχληαμε, νξζνγξαθία),
ρξεζηκνπνηψληαο ρξεζηηθά βνεζήκαηα (ιεμηθά,
πίλαθεο θιίζεσλ, γξακκαηηθέο) γηα λα επαιεζεχζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο.
 Υξεζηκνπνηνχλ γξακκαηηθέο δνκέο θαη θαηλφκελα γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο αλάινγα κε ηελ
πξνζεηηθφηεηα θαη ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ.
 Υξεζηκνπνηνχλ ηα βαζηθά ζεκεία ζηίμεο απμάλνληαο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ ηνπο,
αλάινγα κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο.
 Υεηξίδνληαη θεηκελνγξάθν θαη άιια ινγηζκηθά
επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο νπηηθέο θαη ηππνγξαθηθέο ζπκβάζεηο.
 Πξνβάιινπλ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία ζε

Βαζηθά ζέκαηα:
 Σν ζρνιείν καο
 Ο άλζξσπνο θαη ε πγεία ηνπ
 H θχζε θαη ην πεξηβάιινλ
 Γηαηξνθή
 Σέρλε θαη άλζξσπνο
 Ο αζιεηηζκφο
 Ο ηφπνο κνπ
 H γλψζε
 Pαδηφθσλν, ηειεφξαζε
 Γηαδίθηπν
Kεηκεληθά είδε:
Κείκελα ζπλερή
Λεηηνπξγηθά θείκελα (πξνζθιήζεηο,
αθίζεο, θαηάινγνη, ιεδάληεο, πιεξνθφξεζε, πξνζαλαηνιηζκφο, νδεγίεο, βηνγξαθηθφ, απηνβηνγξαθηθφ)
Κείκελα δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ (ξεπνξηάδ, ζπλεληεχμεηο, άξζξα, ζρφιηα)
 Δπηζηεκνληθά θείκελα (εγθπθινπαηδηθά άξζξα, βηβιηνθξηηηθέο)
 Πνιπηξνπηθά θείκελα
 Τπεξθείκελα
Κείκελα κε ζπλερή
 Αηηήζεηο
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Δλφηεηα 2 (Πεξηζηάζεηο
επηθνηλσλίαο), Δλφηεηα 3
(Eίδε ιφγνπ: πεξηγξαθή,
αθήγεζε θηι.), Δλφηεηα 10
(Xξήζε ιεμηθψλ) (ελδεηθηηθά)
Γξακκαηηθή λέαο ειιεληθήο
γιώζζαο, 1ν θεθ., 3.3 (ζεκεία ζηίμεο), 5ν θεθ. 2.2-2.3
(θεηκεληθά είδε πθνινγία)
(ελδεηθηηθά)
Eξκελεπηηθό ιεμηθό λέαο ειιεληθήο
Λεμηθά ηεο λέαο ειιεληθήο
γιψζζαο
Γηαδηθηπαθά ιεμηθά ηεο λέ-
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ζρέζε κε έλα ζέκα.
 Τηνζεηνχλ ηα γισζζηθά κέζα/κεραληζκνχο
πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε ζηάζε
ηνπο σο παξαγσγψλ ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ.
 Πξνβαίλνπλ ζε απηναμηνιφγεζε ηνπ θεηκέλνπ
ηνπο κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα (ρξήζε
θαηάιιεινπ θεηκεληθνχ είδνπο, ηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο, δείθηεο
ζπλνρήο, γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ, πξνβνιή κε
ξεηφ ή ππφξξεην ηξφπν ηεο νπηηθήο ηνπο), πξνρσξψληαο ζε δηνξζψζεηο φπνπ ην θξίλνπλ αλαγθαίν.
 Αμηνινγνχλ ηα γισζζηθά ή άιια κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αλαπηχμνπλ ην ζέκα ηνπο
θαη ηα αλαπξνζαξκφδνπλ φηαλ ππάξρεη αλάγθε.
 πγθξίλνπλ ηηο ζπγγξαθηθέο ηνπο επηινγέο θαη
πξαθηηθέο εληφο θαη εθηφο ηάμεο.
 Αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ηεο γιψζζαο ησλ θεηκέλσλ κε πνηθίιεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηδενινγηθά κνξθψκαηα πνπ ιαλζάλνπλ ζε φιεο ηηο
κνξθέο θαη ρξήζεηο ηνπ ιφγνπ.

 ρεδηαγξάκκαηα
 Aγγειίεο
 Καηάινγνη

θέο θηι.)
 Δμάζθεζε ζηε ζηξαηεγηθή ρξήζε ιεμηθνχ
(παηρλίδηα αλαδήηεζεο ιέμεσλ, ιεκκαηνπνίεζεο
θηι.)
 Οκαδηθή παξαγσγή θεηκέλνπ κε ππνβνήζεζε
ζην πιαίζην νκάδσλ. Kάζε νκάδα κειεηά άιια
παξφκνηα θείκελα, επηιέγεη ηα βαζηθά ζεκεία, ην
ιεμηιφγην θαη ηηο δνκέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη
θαη πξνρσξά ζηε ζπγγξαθηθή θάζε.
 Λεηηνπξγηθή ρξεζηκνπνίεζε γξακκαηηθψλ
θαηλνκέλσλ (π.ρ. ππφηαμεο, απξφζσπεο ζχληαμεο, ζεηξάο ησλ φξσλ, κεραληζκψλ εζηίαζεο,
ξεκαηηθψλ ρξφλσλ) θαη θαηλνκέλσλ γισζζηθήο
πνηθηιίαο (π.ρ. θιηηηθή πνιπηππία, ελεξγεηηθή/παζεηηθή ζχληαμε, ιφγηεο/ιατθέο ιέμεηο) θαη
αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά
ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ην θεηκεληθφ είδνο
 ρνιηαζκφο ιαζψλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ εζθαικέλε ρξήζε ζεκείσλ ζηίμεο
 Δμάζθεζε ζηελ αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ
γξαθνινγηθψλ, ηππνγξαθηθψλ θαη ζεκεησηηθψλ
επηινγψλ (π.ρ. ηχπνο θαη κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, πιάγηα ή έληνλα γξάκκαηα, πνιπηξνπηθά
ζηνηρεία θηι.) κε βάζε ηνλ ηχπν ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθνχ θεηκέλνπ
 Δμάζθεζε ζηε ρξήζε ζπληνκνγξαθηψλ θαη
αξθηηθνιέμσλ
 Μεηαζρεκαηηζκφο κέζα απφ παηγληψδεηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ θεηκέλσλ ησλ καζεηψλ θαη
καζεηξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρηεί δηαθνξεηηθή πξνζεηηθφηεηα. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο
δηαθνξνπνηνχλ ην θεηκεληθφ είδνο, ηηο ιεμηινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο επηινγέο, ηελ νξγάλσζε ηεο
πιεξνθνξίαο, ηε ρξήζε ζπλνρηθψλ κεραληζκψλ
θαη ζρνιηάδνπλ ην απνηέιεζκα.
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αο ειιεληθήο
Λνγηζκηθφ Νέα ινγνκάζεηα,
ελφηεηεο «Πεξί γιψζζαο»
(πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο
ιφγνο) θαη «Δηζαγσγή»
(πεξηγξαθή, αθήγεζε, ζεκεία ζηίμεο) (ελδεηθηηθά)
Kείκελα πνπ επηιέγνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο:
έληππα ή ςεθηαθά, ρξεζηηθά θαη κε ρξεζηηθά, κνλνηξνπηθά θαη πνιπηξνπηθά
θείκελα, ζπλαθή κε ηα βαζηθάζέκαηα, απφ βηβιία θαη
ηνλ ηχπν, απφ εθπαηδεπηηθά
ινγηζκηθά, ην δηαδίθηπν ή
απφ άιιεο πεγέο

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

 χγθξηζε δηαθφξσλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ
γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ νπηηθψλ, γξαθνινγηθψλ θαη ηππνγξαθηθψλ ζεκεησηηθψλ κέζσλ (π.ρ. ν ηχπνο θαη ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο) ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ
 Υσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο θαη θνηλή
επεμεξγαζία θεηκέλνπ κε ρξήζε θεηκελνγξάθνπ
θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ
ηνπ δηαδηθηχνπ
 Aθήγεζε γεγνλφησλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο
 χγθξηζε ησλ παξαγφκελσλ θεηκέλσλ κε άιια θείκελα πνπ πιεξνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, αληηπαξαβνιή ησλ θεηκέλσλ ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα
 Απηναμηνιφγεζε ηεο γξακκαηηθήο δνκήο θαη
ησλ ιεμηινγηθψλ επηινγψλ ζηα παξαγφκελα απφ
ηνπο καζεηέο θείκελα κε ρξήζε βνεζεκάησλ
(ιεμηθά, γξακκαηηθέο)
 Eμάζθεζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζηελ
απηναμηνιφγεζε θαη απηνδηφξζσζε ησλ θεηκέλσλ ηνπο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, κέζα
απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα ζηάδηα ζπγγξαθήο ελφο θεηκέλνπ
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ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
 Καζνξίδνπλ ηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο ηνπ ππφ ζχληαμε θεηκέλνπ, ην θεηκεληθφ είδνο θαη ηε ζρέζε πνκπνχ θαη απνδέθηε
θαη επηιέγνπλ ηνλ θαηάιιειν ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ θεηκέλνπ.
 ρεδηάδνπλ ηε δνκή κνλνηξνπηθνχ ή πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ.
 Υξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο
νξγάλσζεο ησλ παξαγξάθσλ (φπνπ ρξεηάδεηαη) ζε ζπκθσλία κε ηνπο επηθνηλσληαθνχο
ζηφρνπο ησλ θεηκέλσλ ηνπο (αηηηνιφγεζε,
ζχγθξηζε, αληίζεζε θηι.).
 Υξεζηκνπνηνχλ βνεζήκαηα (ιεμηθά,
γξακκαηηθή) γηα ηελ απνδεθηή, αλάινγα κε
ην είδνο θαη ηελ πεξίζηαζε, γξαθή.
 Δθαξκφδνπλ ζπλεηδεηά κνξθνινγηθνχο
θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο αλάινγα κε ην είδνο θαη ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην.
 Αμηνπνηνχλ ηε γεσγξαθηθή θαη θνηλσληνγισζζηθή πνηθηιφηεηα σο κεραληζκνχο
χθνπο θαη δήισζεο ζπλνκηιηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ ή θαη νπηηθήο γσλίαο.
 πλεηδεηνπνηνχλ θαη αμηνινγνχλ ηε ζεκεησηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο ζε δηαθνξεηηθά πνιπηξνπηθά θείκελα.
 Δπηιέγνπλ θαη αμηνινγνχλ ηα γισζζηθά
ζηνηρεία πνπ απνδίδνπλ ηε ζθέςε ηνπ γξάθνληα/ηεο γξάθνπζαο θαη ηελ ηδενινγία
ηνπο.
 Δπαλαμηνινγνχλ ηα δηθά ηνπο θείκελα
θαη ηα βειηηψλνπλ.

Βαζηθά ζέκαηα:
 Tν δηαδίθηπν
 Tα MME
 Ο θαβγάο
 Σα ηαμίδηα
 Ζ νηθνγέλεηα
 Ζ θηιία
 Δξγαζία-αλεξγία
 Καζεκεξηλή δσή
 Kνηλσληθή δσή
 Αεηθφξνο αλάπηπμε
 Σν δηάζηεκα θηι.
 πγθνηλσληαθά κέζα
 Ζ επηθνηλσλία
Kεηκεληθά είδε:
 Ρεπνξηάδ
 Γηακαξηπξία
 Γειηία θαηξνχ
 ρνιηνγξαθηθά άξζξα
 Πιεξνθνξηαθά θείκελα
 Δπηζηνιέο
 Οδεγίεο ρξήζεο
 Λεδάληεο
 Γηαθεκίζεηο
 Αλαθνηλψζεηο
 Καηάινγνη
 Φεθηαθά θείκελα
 Ζιεθηξνληθά κελχκαηα
 πληαγέο

 πκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο κε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ
 Aλαδήηεζε έληππσλ ή ςεθηαθψλ θεηκέλσλ, ζχγθξηζε πιεξνθνξηψλ θαη θξηηηθφο ζρνιηαζκφο
 Δλαζρφιεζε κε γξακκαηηθνζπληαθηηθνχο θαλφλεο
θαη ρξήζε ηεο αληίζηνηρεο νξνινγίαο
 Λεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ (ελεξγεηηθή/παζεηηθή δηάζεζε, δηαδνρηθή ππφηαμε, απξφζσπε ζχληαμε, παξαηαθηηθή θαη
ππνηαθηηθή ζχληαμε, ρξφλνη ηνπ ξήκαηνο, θιηηηθέο πνιπηππίεο, ζεηξά ησλ ιέμεσλ, εζηίαζε θηι.) θαηά ηε ζχληαμε θεηκέλσλ δηαθφξσλ εηδψλ αλάινγα κε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην
 χληαμε θεηκέλσλ ζε ιατθφ θαη ζε επίζεκν χθνο
θαη ζε ελδηάκεζεο δηαβαζκίζεηο κε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ιεμηθνγξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ.
 Λεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ
νξγάλσζεο παξαγξάθσλ θαηά ηε ζχληαμε δηαθφξσλ
ηχπσλ θεηκέλσλ
 Μεηαζρεκαηηζκνί θεηκέλσλ (ινγνηερληθά/κε ινγνηερληθά)
 Δπαλαδηαηππψζεηο θεηκέλσλ κε έκθαζε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαη ιεμηινγηθψλ κέζσλ ζηνπο επηθνηλσληαθνχο παξάγνληεο
 Δλαιιαγή γξακκαηνζεηξψλ θαη άιισλ ζεκεησηηθψλ δειψζεσλ (θεθαιαία-πεδά, καχξα-πιάγηα θηι.)
 Υσξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζε νκάδεο
θαη θνηλή επεμεξγαζία θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε θεηκελνγξάθνπ, ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο (γηα πνιπηξνπηθά
θείκελα) θαη δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ ζπλεξγαηηθήο
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Βηβιίν Νενειιεληθή Γιώζζα B΄ Γπκλαζίνπ. Γηα ηα
βαζηθά ζέκαηα: ηα θείκελα
απφ ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γηα ηε ζεσξία θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο:
Δλφηεηα 1 (Tξφπνη αλάπηπμεο παξαγξάθνπ), Δλφηεηα 2 (Eπαλέιεγρνο ηεο
γξαπηήο έθθξαζεο), Δλφηεηα 4 (Oξγάλσζε επξχηεξνπ
θεηκέλνπ),
Eλφηεηα
5
(Oξγάλσζε θαη ζπλνρή πεξηγξαθήο θαη αθήγεζεο),
Δλφηεηα 8 (Γηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ)
(ελδεηθηηθά)
Γξακκαηηθή λέαο ειιεληθήο
γιώζζαο, 3ν θεθ., 5.1-5.2
(παξάηαμε θαη ππφηαμε), 4ν
θεθ. 2.1 (θαηαγσγή ησλ ιέμεσλ) (ελδεηθηηθά)
Eξκελεπηηθό ιεμηθό λέαο ειιεληθήο
Λεμηθά ηεο λέαο ειιεληθήο
γιψζζαο
Γηαδηθηπαθά ιεμηθά ηεο λέαο ειιεληθήο

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

 πλεηδεηνπνηνχλ ηα δηαθνξεηηθά λνήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλα θείκελν γηα δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο αλαγλσζηψλ
θαη αλαγλσζηξηψλ.

γξαθήο
 Eληνπηζκφο ησλ απνδεθηψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη δηάθξηζε/νκαδνπνίεζή ηνπο
 Παξαγσγή κνλνηξνπηθψλ θαη πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, αληηπαξαζεηηθή παξνπζίαζή ηνπο ζε δηαδξαζηηθφ
πίλαθα ή άιιν κέζν θαη επηζήκαλζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπο
 χγθξηζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο
θεηκέλνπ: ζχλζεζε θεηκέλνπ κε αιιά θαη ρσξίο πξνζρεδηαζκφ/πξννξγάλσζε θαη επαλέιεγρν. Aμηνιφγεζε
ησλ απνηειεζκάησλ θαη αλαηξνθνδφηεζε
 Γεκηνπξγηθή δηφξζσζε ζηελ ηάμε θεηκέλνπ πνπ εληνπίζηεθε ζε ηζηνιφγην, κε θαηάιιεινπ επηθνηλσληαθά θαη κε νξζνχ γισζζηθά. Aληηπαξαβνιή ηνπ πξσηφηππνπ κε ην δηνξζσκέλν θείκελν, ζρνιηαζκφο ησλ πιενλεθηεκάησλ απφ ηε ρξήζε βνεζεκάησλ θαη αλαηξνθνδφηεζε
 Aλάιπζε θεηκέλνπ ζηελ ηάμε θαη κεηαζρεκαηηζκφο
ηνπ ζε θείκελν ηνπ ίδηνπ είδνπο αιιά δηαθνξεηηθνχ
χθνπο
 Μεηαηξνπή πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ, επηζήκαλζε ησλ δηαθνξψλ (επηινγή γισζζηθψλ θαη ζπγθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ, νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο, πιαίζην επηθνηλσλίαο θηι.) θαη παξνπζίαζε ησλ δηαθνξψλ
κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ ιφγνπ
 χγθξηζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο πιεξνθνξηαθήο δνκήο θεηκέλσλ ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί απφ νκάδεο πνπ
είλαη θνηλσληθά/ηδενινγηθά δηαθνξεηηθέο
 Παξνπζίαζε ζηελ ηάμε κηθξψλ αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ εξεπλψλ πνπ γξάθηεθαλ ζηνλ ππνινγηζηή κε ρξήζε θεηκελνγξάθνπ, δηνξζσηή, ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο εηθφλαο, ζειηδνπνηεηή θηι., εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ή κε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηηθψλ
εξγαιείσλ ηνπ δηαδηθηχνπ.
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Λνγηζκηθφ Νέα ινγνκάζεηα,
ελφηεηεο 7 θαη 8 (παξάηαμε
θαη ππφηαμε) (ελδεηθηηθά)
Kείκελα πνπ επηιέγνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο:
έληππα ή ςεθηαθά, ρξεζηηθά θαη κε ρξεζηηθά, κνλνηξνπηθά θαη πνιπηξνπηθά
θείκελα, ζπλαθή κε ηα βαζηθάζέκαηα, απφ βηβιία θαη
ηνλ ηχπν, απφ εθπαηδεπηηθά
ινγηζκηθά, ην δηαδίθηπν ή
απφ άιιεο πεγέο

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
 Καζνξίδνπλ ηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο
ηνπ ππφ ζχληαμε θεηκέλνπ, ην θεηκεληθφ είδνο θαη
ηε ζρέζε πνκπνχ θαη απνδέθηε.
 πληάζζνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα θαη εμεγνχλ ην απνηέιεζκα απφ ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ
ηξφπσλ ζε απηά ηα θείκελα.
 Xξεζηκνπνηνχλ ην θαηάιιειν χθνο αλάινγα
κε ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο θαη εληάζζνπλ
ιεηηνπξγηθά ηα γξακκαηηθνζπληαθηηθά ζηνηρεία
θαηά ηε ζχληαμε θεηκέλσλ δηαθφξσλ εηδψλ.
 Aμηνπνηνχλ ιεηηνπξγηθά φια ηα ζεκεία ζηίμεο.
 Eπηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε γξακκαηνζεηξά θαη
γεληθά ηηο θαηάιιειεο ηππνγξαθηθέο ζπκβάζεηο
θαηά ηε ρξήζε θεηκελνγξάθνπ ή ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο.
 Xξεζηκνπνηνχλ πιάγην ιφγν ζε νξηζκέλα είδε
θεηκέλσλ.
 Aμηνπνηνχλ ηνπο θαηάιιεινπο δείθηεο ζπλνρήο θαη ζρνιηαζκνχ γηα ηε ζχλδεζε πξνηάζεσλ
αιιά θαη επξχηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ.
 Aμηνπνηνχλ ηηο πνιπζεκηθέο θαη κεηαθνξηθέο
ρξήζεηο ιέμεσλ ζε νξηζκέλα θείκελά ηνπο.
 Eπηιέγνπλ απφ ζπλψλπκεο ιέμεηο εθείλε πνπ
ηαηξηάδεη κε ην χθνο θαη ηελ πξνζεηηθφηεηα ηνπ
θεηκέλνπ ηνπο.
 Eμεγνχλ ηελ επηινγή ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηα λνήκαηα θαη ηελ θνηλσληθή/ πνιηηηζκηθή ιεηηνπξγία ησλ θεηκέλσλ ηνπο.
 Kαηαλννχλ ην πψο νξηζκέλεο γισζζηθέο επηινγέο νδεγνχλ ζε νξηζκέλεο ζεκαζίεο θαη εθθξάδνπλ ξεηά ή ππφξξεηα ζηάζεηο, αμίεο θαη ηδενιν-

Βαζηθά ζέκαηα:
 Σν ζέαηξν
 Σν ηξαγνχδη
 Οη γιψζζεο ηνπ θφζκνπ
 Ζ Διιάδα
 Ζ Eπξψπε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε
 Ζ εηξήλε θαη ν πφιεκνο
 Oηθνπκεληθέο αμίεο
 Παξειζφλ θαη κέιινλ
 H ηέρλε
 χγρξνλε ηερλνινγία θαη άλζξσπνο
Kεηκεληθά είδε:
 Γνθίκηα
 Γηακαξηπξία
 Δπηζηνιή
 Δπηθπιιίδεο
 Πνιπηξνπηθά θείκελα
 Λνγνηερληθά θείκελα
 Δπηζηεκνληθά θείκελα
 Ζιεθηξνληθά κελχκαηα
 Γηάινγνη κέζσ δηαδηθηχνπ
 Άιια ςεθηαθά θείκελα
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 πκπιήξσζε εκηηειψλ θεηκέλσλ ή θεηκέλσλ
γηα ηα νπνία δίλεηαη ε πξψηε παξάγξαθνο ή νξηζκέλνη πιαγηφηηηινη
 Kαηαζθεπή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο απνδέθηεο, π.ρ.
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα
 Xξεζηκνπνίεζε ινγηζκηθψλ παξνπζίαζεο
γηα ηε ζχληαμε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ θαη ηελ
αμηνπνίεζή ηνπο ζε νκηιία
 Kαηαζθεπή δηαγξακκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή,
ρξήζε ηνπο ζε πνιπηξνπηθφ θείκελν θαη ζπιινγηθή αμηνιφγεζε ζηελ ηάμε
 Mεηαζρεκαηηζκφο κνλνηξνπηθνχ θεηκέλνπ
ζε πνιπηξνπηθφ θαη αληίζηξνθα θαη επηζήκαλζε
ηεο επίδξαζεο πνπ αζθνχλ νη κεηαηξνπέο ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο
 πκπχθλσζε θεηκέλνπ κε ηε βνήζεηα ζεκεηψζεσλ, λνεηηθνχ ράξηε, ζρεδηαγξακκάησλ
θηι.
 πγγξαθή θεηκέλνπ κε βάζε δεδνκέλν ζρεδηαζκφ, π.ρ. κε αθεηεξία λνεκαηηθνχο ράξηεο,
ζεκεηψζεηο θ.ά. επηρεηξείηαη ε ζχληαμε ζπλερνχο
θεηκέλνπ κε πξνζζήθε θαηάιιεισλ θεηκεληθψλ
δεηθηψλ.
 χληαμε θεηκέλσλ κε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε δηάθνξσλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο ε ελεξγεηηθή θαη ε παζεηηθή δηάζεζε,
ε δηαδνρηθή ππφηαμε, ε απξφζσπε ζχληαμε, ν
εηεξφπησηνο πξνζδηνξηζκφο, ε παξαηαθηηθή θαη
ππνηαθηηθή ζχληαμε, ε ζπκπιεθηηθή θαη δηαδεπθηηθή ζχλδεζε φξσλ, ε ζεηξά ησλ φξσλ, νη κε-

Βηβιίν Νενειιεληθή Γιώζζα Γ΄ Γπκλαζίνπ. Γηα ηα
βαζηθά ζέκαηα: ηα θείκελα
απφ ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γηα ηε ζεσξία θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο:
Δλφηεηα 1 (Παξάηαμε θαη
ππφηαμε, Eξεπλεηηθέο εξγαζίεο), Δλφηεηα 2 (Πνιπζεκία, Αηηηνινγεκέλεο θξίζεηο), Δλφηεηα 3 (Δπζχο θαη
πιάγηνο ιφγνο, Κπξηνιεμία
θαη κεηαθνξά), Eλφηεηα 4
(πλψλπκα θαη αληίζεηα),
Eλφηεηα 7 (Mεησλπκία),
Eλφηεηα 8 (ηίμε, Πεξίιεςε) (ελδεηθηηθά)
Γξακκαηηθή λέαο ειιεληθήο
γιώζζαο, 1ν θεθ., 3.3 (ζεκεία ζηίμεο), 2ν θεθ., 2, 3, 6
(κνξθνινγία νπζηαζηηθψλ,
επηζέησλ, ξεκάησλ), 3ν
θεθ., 5.1-5.2 (παξαηαθηηθή
θαη ππνηαθηηθή ζχληαμε),
4ν θεθ., 2.3 (ζεκαζίεο ησλ
ιέμεσλ), 5ν θεθ., 2.2-2.3
(θεηκεληθά είδε-πθνινγία)
(ελδεηθηηθά)
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γίεο.
 Aλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθνχλ
απφ ην θείκελν πνπ ζπλέηαμαλ.
 Aλαζηνράδνληαη πάλσ ζηα δηθά ηνπο θείκελα,
επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο θαη ηα βειηηψλνπλ κε δηνξζψζεηο φπνπ ην θξίλνπλ αλαγθαίν.
 πγθξίλνπλ ηηο ζπγγξαθηθέο ηνπο επηινγέο θαη
πξαθηηθέο εληφο θαη εθηφο ηάμεο.
 πληάζζνπλ αμηνινγηθέο θξίζεηο γηα ηα λνήκαηα πνπ εθθξάδνληαη απφ δηάθνξα θείκελα.
 Αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ηεο γιψζζαο ησλ θεηκέλσλ κε πνηθίιεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηδενινγηθά κνξθψκαηα πνπ ιαλζάλνπλ ζε φιεο ηηο
κνξθέο θαη ρξήζεηο ηνπ ιφγνπ.
 Kαηαλννχλ ηελ πξνζεηηθφηεηα δηαθνξεηηθψλ
θεηκέλσλ θαη πηνζεηνχλ θξηηηθή/δηεξεπλεηηθή
ζηάζε απέλαληη ζηα λνήκαηα πνπ εθθξάδνληαη ζε
απηά, δηαηππψλνληαο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο θξίζεηο
θαη αηηηνινγψληαο ηε ζηάζε ηνπο.
 πληάζζνπλ ζπλζεηηθέο εξγαζίεο αμηνπνηψληαο θξηηηθά πεγέο θάζε είδνπο.

ραληζκνί εζηίαζεο θ.ά. αλάινγα κε ην θεηκεληθφ
είδνο θαη ηηο πεξηζηάζεηο
 χληαμε θαη επεμεξγαζία θεηκέλσλ ζε δηαθνξεηηθφ χθνο (π.ρ. ιατθφ θαη επίζεκν χθνο θαη
ελδηάκεζεο δηαβαζκίζεηο) κε αμηνπνίεζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηεο γξακκαηηθνζπληαθηηθήο πνηθηιίαο, π.ρ. ιφγηνη θαη ιατθνί θιηηηθνί ηχπνη, επίζεηα ζε -εο, επηξξήκαηα ζε -σο θαη ζε -α, ιφγηεο
θαη θνηλέο πξνζέζεηο, πνπ/ν νπνίνο, ζπλψλπκεο
ιατθέο θαη ιφγηεο ιέμεηο θ.ά.
 χληαμε θεηκέλσλ δηαθφξσλ εηδψλ κε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο θαη ησλ
θεηκεληθψλ δεηθηψλ ζπλνρήο θαη ζρνιηαζκνχ
 χληαμε αθεγήζεσλ, άξζξσλ θηι. κε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ηνπ πιάγηνπ ιφγνπ
 Γεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε θεηκεληθψλ ππνδεηγκάησλ απφ έληππεο ή δηαδηθηπαθέο πεγέο γηα
ηε ζχληαμε θεηκέλσλ δηάθνξσλ ηχπσλ
 Eλζσκάησζε θαηλνκέλσλ ζπλσλπκίαο, πνιπζεκίαο θαη κεηαθνξάο ζε δηάθνξα θείκελα κε
βάζε ην θεηκεληθφ είδνο θαη ηηο πεξηζηάζεηο
 χληαμε παξαθξάζεσλ θεηκέλσλ κε δηαθνξνπνηεκέλνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο
 Γηαθνξνπνηήζεηο/κεηαζρεκαηηζκνί ζην χθνο
ελφο θεηκέλνπ πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα κε
βάζε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνζεηηθφηεηα ηνπ
θεηκέλνπ θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα
ηνπ απνδέθηε
 Δπαλαμηνιφγεζε απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο
καζήηξηεο ησλ δηθψλ ηνπο θεηκέλσλ κε βάζε
πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα (ρξήζε θαηάιιεινπ
θεηκεληθνχ είδνπο, ηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο, δείθηεο ζπλνρήο ηνπ θεηκέλνπ, γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ, πξνβνιή κε
ξεηφ ή ππφξξεην ηξφπν ηεο νπηηθήο ηνπο) θαη
πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δηνξζψζεσλ
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Eξκελεπηηθό ιεμηθό λέαο ειιεληθήο
Λεμηθά ηεο λέαο ειιεληθήο
γιψζζαο
Γηαδηθηπαθά ιεμηθά ηεο λέαο ειιεληθήο
Λνγηζκηθφ Νέα ινγνκάζεηα,
ελφηεηεο 4 (ζπλψλπκα, αληψλπκα), 5 (θπξηνιεμία θαη
κεηαθνξά) θαη 10 (ζεκαζηαθά ζρήκαηα ιφγνπ) (ελδεηθηηθά)
Kείκελα πνπ επηιέγνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο:
έληππα ή ςεθηαθά, ρξεζηηθά θαη κε ρξεζηηθά, κνλνηξνπηθά θαη πνιπηξνπηθά
θείκελα, ζπλαθή κε ηα βαζηθάζέκαηα, απφ βηβιία θαη
ηνλ ηχπν, απφ εθπαηδεπηηθά
ινγηζκηθά, ην δηαδίθηπν ή
απφ άιιεο πεγέο
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 Aπνδφκεζε θαη αλαδφκεζε ηνπ θεηκέλνπ
πνπ παξάρζεθε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ επηινγψλ κε ζπιινγηθή αλαηξνθνδφηεζε
 Eπαλαδηαηππψζεηο θεηκέλσλ σο πξνο ηηο ιεμηινγηθέο, κνξθνζπληαθηηθέο θαη πθνινγηθέο επηινγέο, ηελ εθθξαζηηθή θαη λνεκαηηθή ζπλνρή
θηι. θαη δηεξεχλεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο
γηα ηελ θαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλεο ζεκαζίαο
 Xσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο θαη θνηλή
επεμεξγαζία θεηκέλνπ κε ρξήζε θεηκελνγξάθνπ
θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ
ηνπ δηαδηθηχνπ
 χληαμε κνλνηξνπηθψλ ή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (άξζξσλ, παξνπζηάζεσλ, αλαθνηλψζεσλ,
αηηεκάησλ θηι.) γηα δεκνζίεπζε ζηε ζρνιηθή
εθεκεξίδα ή ηζηνζειίδα ή ζε εμσηεξηθνχο ηζηνηφπνπο θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο απνδέθηεο
 χληαμε θξηηηθήο ζε επηιεγκέλν θείκελν,
ηεθκεξίσζε ησλ απφςεσλ θαη πηνζέηεζε ηνπ
θαηάιιεινπ χθνπο αλάινγα κε ηνλ απνδέθηε
 πγθξηηηθή αμηνιφγεζε πιηθψλ απφ πνηθίιεο
πεγέο θαη ζχληαμε αηνκηθήο ή νκαδηθήο εξγαζίαο
 Eηεξναμηνιφγεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ησλ
παξαγφκελσλ θεηκέλσλ ζηελ ηάμε
 χληαμε νκαδηθψλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ κε
ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (δηαδίθηπν, θαηάιιεια ινγηζκηθά θηι.) θαη δεκνζηνπνίεζή ηνπο
ζην δηαδίθηπν ή αιινχ ζε πιήξε ή ζπληνκεπκέλε κνξθή.
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2. ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ
θνπνί
Βαζηθόο ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο είλαη «ε θξηηηθή αγσγή ζην
ζχγρξνλν πνιηηηζκφ». Με ηε θξάζε απηή επηδηψθνπκε λα ηνλίζνπκε πσο αθεηεξία
καο είλαη ην παξφλ, ηα πξνβιήκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ, πεξίπινθνπ θαη δπζλφεηνπ θφζκνπ. Να αλαδείμνπκε ηε ινγνηερλία σο έλα ζχλζεην πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, ηνπ
θεηκέλνπ αιιά θαη ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ, εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηηθνχ θνηλνχ. Έλα
θαηλφκελν ην νπνίν έρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηε δσή καο, γηαηί καο δίλεη εξγαιεία λα
θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν θαη λα ζπγθξνηήζνπκε ηελ ππνθεηκεληθφηεηά καο. Να ζέζνπκε σο πξσηαξρηθή αμία ηνπ καζήκαηνο ηελ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο, ηηο αμίεο θαη ηα κελχκαηα απφ φπνπ θη αλ πξνέξρνληαη.
ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε, ε δηεξεχλεζε θαη ε θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηελ θνηλσληθή, ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή καο εκπεηξία
θαη ζπγθξνηνχκε ηελ ηαπηφηεηά καο.
 Ζ αλαζχζηαζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο σο κηαο θνηλφηεηαο αλαγλσζηψλ, ε νπνία ζα
δηέπεηαη απφ ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξάο, ηνπ πινπξαιηζκνχ, ηνπ δηαιφγνπ, ηεο θξηηηθήο εγξήγνξζεο θαη απηνγλσζίαο,
ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο.
 Ζ δεκηνπξγία ελφο «έζλνπο αλαγλσζηψλ». ηελ Διιάδα ε θξίζηκε κάδα ησλ αλαγλσζηψλ είλαη πνιχ κηθξή θαη ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο κπνξεί λα βνεζήζεη
ζηελ πξνψζεζε ηεο θηιαλαγλσζίαο, ηε δεκηνπξγία, δειαδή, ζπζηεκαηηθψλ θαη
αλεμάξηεησλ αλαγλσζηψλ, νη νπνίνη αηζζάλνληαη ηελ αλάγλσζε σο βαζηθή ηνπο
αλάγθε θαη είλαη ηθαλνί λα επηιέγνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηα αλαγλψζκαηά ηνπο.
 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη,
επνκέλσο, ηεο ζεκαζίαο ηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνχκε θαη
ηνπ εαπηνχ καο.
 Ζ θαιιηέξγεηα κηαο πνηθηιίαο αλαγλσζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε θεηκέλσλ απφ φιν ην θάζκα ηεο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο,
απφ φια δειαδή ηα δηαθνξεηηθά είδε ηεο εηθνληθήο, ζεαηξηθήο θαη καδηθήο επηθνηλσλίαο. Mέζα απφ απηή ηε δηεπξπκέλε πνηθηιία θεηκέλσλ ν ξφινο ηεο ινγνηερλίαο
αλαδεηθλχεηαη ζηξαηεγηθφο, θαζψο απηή έρεη αλαπηχμεη έλα ξεπεξηφξην ζπκβνιηθψλ κνξθψλ, ηξφπσλ θαη ζπκβάζεσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε θαη ησλ άιισλ εηδψλ επηθνηλσλίαο ι.ρ. ηα δηαθνξεηηθά είδε νπηηθήο αθήγεζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο.
 Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγηθήο ζρέζεο ησλ καζεηψλ κε
ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε ζπκβνιηθή ελδπλάκσζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ έηζη ψζηε λα
γίλνπλ ελεξγεηηθνί πνιίηεο θαη παξαγσγνί πνιηηηζκνχ.
 Ζ αλαγλψξηζε φηη ε ινγνηερλία είλαη έλαο θαηεμνρήλ δηαπνιηηηζκηθφο ηφπνο φπνπ
ν δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο γίλεηαη πξάμε κέζα απφ ηε κεηάθξαζε, ηε
δηαζθεπή θαη ηελ αέλαε επαλεξκελεία θαη φπνπ ε εηεξφηεηα φρη κφλνλ αλαγλσξίδεηαη αιιά ελζσκαηψλεηαη σο αλαγθαίνο φξνο ηεο δσηηθφηεηαο θαη ηεο δπλακηθήο
ηεο.
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 Ζ ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο φηη ε δχλακε θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο κπνξνχλ
λα είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ραξέο ηεο αλάγλσζεο ηεο ινγνηερλίαο. Ζ απφθηεζε, κέζα απφ ηε ινγνηερλία, πνιιαπιψλ γισζζηθψλ εκπεηξηψλ θαη ε εμνηθείσζε κε ηε κεηαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, απαξαίηεηε γηα ηε θηινζνθία,
ηελ έξεπλα θαη ην ζηνραζκφ.
Δηδηθφηεξα, νη ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο σο πξνο ηελ πξόζιεςε
ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ είλαη:
 Να θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ νη καζεηέο ηε ζρεηηθφηεηα θαη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαζψο θαη λα αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά
θαη ηηο δηθέο ηνπο εξκελεπηηθέο πξνηάζεηο.
 Να είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνχλ φινπο ηνπο ζπληειεζηέο θαη ηνπο αλαγθαίνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ πξφζιεςε ησλ ινγνηερληθψλ
θεηκέλσλ.
 Να είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο ηδέεο πνπ
ελππάξρνπλ ζηα ινγνηερληθά θείκελα. Να θαηαλνήζνπλ φηη νη πνιηηηζκηθέο αμίεο
ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ ηηο παξάγεη, είλαη
επνκέλσο πξνζδηνξηζκέλεο ηζηνξηθά, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηε ζρεηηθφηεηα αιιά θαη ηελ πνηθηιία ηνπο. Να είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνχλ ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπο
θαη λα ηνπνζεηνχληαη θξηηηθά απέλαληη ζε απηέο.
 Να εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά είδε θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη απηά αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη ηζηνξηθέο αλάγθεο.
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα ινγνηερληθά είδε δηαθξίλνληαη ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θεηκεληθψλ ζπκβάζεσλ.
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2.1.1 Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Α΄ ηάμε: ρνιηθή δωή
θνπνζεζία

Γεμηόηεηεο

Πεξηερόκελν

Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

 Να θαηαλνήζνπλ φηη ην ζρνιείν
θαη ε ζρνιηθή δσή ζπλδένληαη κε
ηελ θνηλσλία θαη ηελ επνρή θαη
άξα αιιάδνπλ ζε θάζε ηζηνξηθή
πεξίνδν.
 Να γλσξίζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη
ζπγγξαθείο κηινχλ γηα (ηε δηθή
ηνπο) ζρνιηθή δσή (κε λνζηαιγία,
κε απέρζεηα).
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαθνξέο ηεο ζρνιηθήο δσήο παιαηφηεξα θαη ζήκεξα.
 Να θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξεηηθή
ζέζε θαη, άξα, ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ κηινχλ γηα ην
ζρνιείν νη κεγάινη θαη ηα παηδηά.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ην ζρνιείν
είλαη βαζηθά κέζν θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ.

 Να εληνπίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ‘θσλέο’ γηα ην ζρνιείν: παξειζφληνο, παξφληνο, αλδξηθήογπλαηθείαο, ελειίθνπ-παηδηνχ.
 Να δηαθξίλνπλ ην ηζηνξηθφ
πιαίζην κέζα ζην νπνίν ππάξρεη
ην ζρνιείν ηνπ θεηκέλνπ.
 Να εληνπίδνπλ νκνηφηεηεο
θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ζρνιηθή δσή ησλ εξψσλ ησλ θεηκέλσλ θαη ηε δηθή ηνπο.
 Να επηζεκαίλνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζε επηκέξνπο ζέκαηα: ζρνιηθέο πξαθηηθέο, θηήξηα, πεηζαξρία, ακνηβέο, πνηλέο, ηερλνινγία.

 ειιεληθά θαη μέλα παηδηθά θαη
εθεβηθά ινγνηερληθά θείκελα,
ζχγρξνλα θαη παιαηφηεξα, απηνβηνγξαθηθά ή κπζνπιαζηηθά, ζνβαξά ή ρηνπκνξηζηηθά κε ζθελέο απφ
ηε δσή ζην ζρνιείν
 θφκηθο κε ζέκα ην ζρνιείν (ι.ρ.
Μαθάιληα, Charlie Brown…)
 απηνβηνγξαθηθά θείκελα
 πνηήκαηα κε ζέκα ην ζρνιείν

 Αλαδήηεζε θεηκέλσλ γηα ην
ζρνιείν θαη ηε ζρνιηθή δσή
 πδήηεζε γηα ην ζρνιείν θαη
ηε δσή καο κέζα ζ’ απηφ
 Φσηνγξάθηζε ηνπ ζρνιείνπ
(ζπλεηδεηνπνηνχκε ην κέγεζφο
ηνπ, ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ, ηα
πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε θηι)
 πλέληεπμε απφ αλζξψπνπο
κεγάιεο ειηθίαο: ην ζρνιείν
ζηηο κέξεο ηνπο (θηεξηαθφ, πνηλέο θαη ακνηβέο, πεηζαξρία, ηξφπνο δηδαζθαιίαο, εθδξνκέο)
 Αιιαγή ηνπ αθεγεηή κηαο ηζηνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί
έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο ‘θσλήο’ (παηδηθή θσλή ή θσλή ελειίθνπ, αγνξηνχ ή θνξηηζηνχ) ηνπ
θεηκέλνπ
 Σαμηλφκεζε ησλ θεηκέλσλ κε
θξηηήξηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη
θαηά ηελ αλάγλσζε: αγφξηα/θνξίηζηα, θσλή λνζηαιγίαο,
θσλή πίθξαο, ζεηηθή/αξλεηηθή
άπνςε γηα ην ζρνιείν, θ.ν.θ.
 Θεκαηηθή αλζνινγία κε θνκκάηηα απφ ηα βηβιία πνπ δηαβάδνπκε (ι.ρ. γηα ηηο ηηκσξίεο).
 Εσγξαθηθή αλαπαξάζηαζε,
δεκηνπξγία θφκηθο ή δξακαην-

 Σα θείκελα απφ ηα ζρνιηθά βηβιία
 Κείκελα ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ
ζρνιείνπ, ηεο ηάμεο ή ηεο νηθνγέλεηαο
 πιινγή θσηνγξαθηψλ ηνπ
ζρνιείνπ καο φπσο ήηαλ παιηά
(εάλ ππάξρνπλ)
 Φσηνγξαθίεο ζρνιείσλ θαη
ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ απφ εγρεηξίδηα (ειιεληθά θαη μέλα)
 Κηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη
ηξαγνχδηα γηα ην ζρνιείν θαη ηε
ζρνιηθή δσή (απφ δηζθνζήθεο,
youtube)
 Βηβιία γηα ηελ ηζηνξία ζρνιείσλ
ζε δηάθνξνπο ηφπνπο
 θίηζα θαη θφκηθο απφ βηβιηνζήθεο ή ην δηαδίθηπν
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πνίεζε ζεκείσλ ησλ θεηκέλσλ
 Μεηάπιαζε ηζηνξηψλ: αιιάδνπκε ην ηέινο ηνπο, ην χθνο
ηνπο (απφ ζνβαξέο ηηο θάλνπκε
αζηείεο θαη ην αληίζηξνθν) ηηο
κεηαθέξνπκε ζε άιιε επνρή
 πγγξαθή θαληαζηηθνχ θεηκέλνπ γηα ην πψο ζα ήηαλ ην
ζρνιείν ηνπο ζην παξειζφλ ή
πψο ζα είλαη ζην κέιινλ κε ελδερφκελεο αιιαγέο ζηε ρξήζε
ησλ ρψξσλ, ζηελ ηερλνινγία
 Ζιεθηξνληθή αιιεινγξαθία
κε άιιεο ζρνιηθέο ηάμεηο γηα ηε
δσή ζην ζρνιείν

Δηθόλεο ηεο Διιάδαο ζηελ πνίεζε
θνπνζεζία

Γεμηόηεηεο

Πεξηερόκελν

Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

 Να αληρλεχζνπλ ηνπο ηξφπνπο
κε ηνπο νπνίνπο νη πνηεηέο εκπλεχζηεθαλ θαη απέδσζαλ πνηεηηθά ηα ηνπία, ηε θχζε, ηελ ηζηνξία (ζε ζρέζε πάληα κε ηνλ
ηφπν) ηεο Διιάδαο.
 Να ζπγθξνηήζνπλ ηελ αηνκηθή
θαη ζπιινγηθή ηνπο ηαπηφηεηα
κέζα απφ ηε ζπλείδεζε ηνπ ηφπνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ.
 Να γλσξίζνπλ πνηεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ
ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο.
 Να γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθέο
«εηθφλεο» ηεο Διιάδαο κέζα απφ

 Να εξκελεχνπλ ηελ «εηθφλα»
ηεο Διιάδαο, πνπ παξνπζηάδεη
ν θάζε πνηεηήο κε βάζε ηα ηζηνξηθά θαη ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο ηνπ.
 Να δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη νπηηθή γσλία ηνπ θάζε πνηεηή φζνλ αθνξά ηελ «εηθφλα» ηεο Διιάδαο.
 Να εληνπίδνπλ ηηο πνηεηηθέο
ηερληθέο κε ηηο νπνίεο «θαηαζθεπάδεηαη» ε εηθφλα ελφο ηφπνπ ή ηνπίνπ.
 Να ζπζρεηίδνπλ ηε ζεκαηηθή
ηνπ πνηήκαηνο κε ηα ηζηνξηθά

 Πνηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη:
• ζηελ Διιάδα σο ρψξα
• ζε ηφπνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηζηνξηθά γεγνλφηα
• ζε ηνπία ηεο Διιάδαο
• ζε πφιεηο ηεο Διιάδαο ή ζηνηρεία ησλ πφιεσλ (δξφκνπο, πιαηείεο θηι.)
 Ζ Διιάδα ζηελ μέλε πνίεζε.

 Να αλαδεηήζνπλ πνηήκαηα κε
αλάινγν ζέκα.
 Να νπηηθνπνηήζνπλ ην πνίεκα
κε θσηνγξαθίεο ηνπίσλ ηεο Διιάδαο, κε θνιάδ θαη έξγα δσγξαθηθήο πνπ ζα βξνπλ ζην δηαδίθηπν ή κε δηθέο ηνπο δσγξαθηέο θαη λα ην παξνπζηάζνπλ
ζηελ ηάμε ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο.
 Να αθνχζνπλ κεινπνηήζεηο
πνηεκάησλ, αλαγλψζεηο ησλ ίδησλ ησλ πνηεηψλ θαη λα ληχζνπλ κε απηέο ηηο παξνπζηάζεηο
ηνπο.

 Όια ηα πνηήκαηα ησλ ζρνιηθψλ
εγρεηξηδίσλ κε αλάινγε ζεκαηηθή
 Βηβιία ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο
 Έξγα αγαπεκέλσλ πνηεηψλ ησλ
παηδηψλ
 CD, βίληεν κε αλαγλψζεηο πνηεκάησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνηεηέο ή απφ εζνπνηνχο
 CD κε κεινπνηεκέλε πνίεζε
 Νηνθηκαληέξ απφ ην αξρείν ηεο
ΔΡΣ θαη ην youtube
 Ηζηνζειίδεο:
• πνηεηψλ
• ηνπ πνπδαζηεξίνπ Νένπ Διιε-
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ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο
ησλ πνηεηψλ.
 Να δηεξεπλήζνπλ ηνπο πνηεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
ζπγθξνηείηαη ε εηθφλα ελφο ηφπνπ ή ηνπίνπ.
 Να παξαθνινπζήζνπλ δηαρξνληθά ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο «εηθφλαο» ηεο Διιάδαο κέζα ζηελ
πνίεζε, αλάινγα κε ηηο ηζηνξηθέο
ζπλζήθεο αιιά θαη ηηο δηαθνξεηηθέο πνηεηηθέο ηερλνηξνπίεο.
 Να ζπγθξίλνπλ ηε δηθή ηνπο
«εηθφλα» ειιεληθψλ ηφπσλ θαη
ηνπίσλ κε απηή ησλ πνηεηψλ κε
ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο πνιπζεκίαο ησλ «εηθφλσλ»ηεο Διιάδαο
θαη ηελ έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ.
 Να δηεξεπλήζνπλ ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ ειιεληθή θχζε θαη ην ειιεληθφ ηνπίν,
φπσο εθθξάδνληαη ζηελ πνίεζε.
 Να πξνζεγγίζνπλ δηαζεκαηηθά
ηηο εηθφλεο ηεο Διιάδαο κε ηε
βνήζεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Γεσγξαθίαο.

 Να αληρλεχζνπλ ηελ «εηθφλα»
ηεο Διιάδαο ζην έξγν ησλ κεγάισλ καο πνηεηψλ (Κάιβνο, νισκφο, Καβάθεο, Παιακάο, ηθειηαλφο, Ρίηζνο, Διχηεο, εθέξεο).
 Να απνδψζνπλ είηε κε θείκελν είηε κε δσγξαθηθή ηε δηαθνξεηηθή «εηθφλα» ηεο Διιάδαο
πνπ πξνβάιιεη ν θάζε πνηεηήο
ζην έξγν ηνπ.
 Να γξάςνπλ αηνκηθά ή νκαδηθά έλα θείκελν ζην νπνίν ζα
πεξηγξάθνπλ θαη ζα εξκελεχνπλ
ηελ νπηηθή ηνπ πνηεηή ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηζηνξηθά θαη ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο ηνπ.
 Να αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζε γξαπηέο πεγέο θαη ζην δηαδίθηπν γηα ηνλ ηφπν θαη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη
ζην πνίεκα
 Να ζπγθξίλνπλ πνηήκαηα δηαθνξεηηθψλ πνηεηψλ πνπ πξαγκαηεχνληαη εηθφλεο ηνπ ίδηνπ ηφπνπ.
 Να γξάςνπλ θείκελν ζην νπνίν ζα ζπγθξίλνπλ ηε δηθή ηνπο
εηθφλα ηεο Διιάδαο κε απηή ησλ
πνηεηψλ.
 Να γξάςνπλ θείκελν ζην νπνίν ζα αηηηνινγήζνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηελ «εηθφλα» ηεο
Διιάδαο, φπσο πξνβάιιεηαη ζην
έξγν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνηε-

θαη θνηλσληθά γεγνλφηα αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ηνπο
γλψζεηο.
 Να ζπγθξίλνπλ ηηο πνηεηηθέο
εηθφλεο ηεο Διιάδαο κε ηηο εηθφλεο ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο.
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ληζκνχ (αλζνιφγην ινγνηερλίαο,
αλζνιφγην αλαγλψζεσλ)
• ηεο Πχιεο γηα ηελ Διιεληθή
γιψζζα
• ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο
Διιεληζκνχ
 Βηβιία ηζηνξίαο θαη γεσγξαθίαο
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ηή.
 Να δεκηνπξγήζνπλ αθίζα ή
βίληεν κε ζέκα «Ζ Διιάδα ηνπ
Διχηε», «Ζ Διιάδα ηνπ εθέξε» θ.ά., «Ζ δηθή κνπ Διιάδα».
 Να βξνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο Διιάδαο ησλ
πνηεκάησλ θαη ηεο Διιάδαο ηνπ
ζήκεξα.

Φπζηθό θαη θνηλωληθό πεξηβάιινλ
θνπνζεζία

Γεμηόηεηεο

Πεξηερόκελν

Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ ελφηεηα
θχζεο θαη θνηλσλίαο, ηνπ θπζηθνχ
θαη αλζξσπνγελνχο (θνηλσληθνχ)
πεξηβάιινληνο.
 Να γλσξίζνπλ ην θπζηθφ θαη
αλζξσπνγελέο (θνηλσληθφ) πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ.
 Να εκβαζχλνπλ ζηελ θαηαλφεζε
ηεο αιιειεπίδξαζεο θχζεο θαη
θνηλσλίαο (ηνπ αλζξψπνπ πάλσ
ζηε θχζε θαη ην αληίζηξνθν).
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηίζεληαη
κε
φξνπο
ηζηνξηθνχοθνηλσληθνχο ηφζν ζηα πιεξνθνξηαθά θείκελα φζν θαη ζηα ινγνηερληθά θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν.
 Να αλαπηχμνπλ θνηλσληθά πξν-

 Να εληνπίδνπλ ην «πεξηβαιινληηθφ ζέκα» ζην θείκελν θαη
λα αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ.
 Να αλαγλσξίδνπλ ηελ νπηηθή
γσλία απφ ηελ νπνία κηιά ην
θείκελν γηα ην θπζηθφ ή θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
 Να δηαθξίλνπλ ηηο ιχζεηο πνπ
πξνηείλεη ην θείκελν θαη λα δηαηππψλνπλ ηε δηθή ηνπο αηηηνινγεκέλε, ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθή, ζηάζε-άπνςε.
 Να παξαηεξνχλ ην θπζηθφ
θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ,
λα εληνπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα
ηεο θάζε πεξηνρήο θαη λα θαληάδνληαη ιχζεηο.

 ινγνηερληθά θείκελα πνπ κηινχλ γηα ηε ζρέζε αλζξψπνπθχζεο, γηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, γηα ηελ αιιειεπίδξαζε
θχζεο θαη θνηλσλίαο
 θείκελα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο

 Δληνπηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ ρψξνπ
ηνπ ζρνιείνπ (ζπλνηθίαο, ρσξηνχ,
πφιεο)
 Δληνπηζκφο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο ζην θείκελν
θαη πεξηγξαθή ησλ θνηλσληθψλ
παξακέηξσλ ηνπ
 Αλαγλψξηζε ηεο νπηηθήο γσλίαο απφ ηελ νπνία ην θείκελν
πξαγκαηεχεηαη ην πεξηβαιινληηθφ ζέκα. Πξνθνξηθή ή γξαπηή
αθήγεζε ηνπ θεηκέλνπ κε αιιαγή αθεγεηή.
 χγθξηζε κεηαμχ θεηκέλσλ σο
πξνο ηε δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία
 πγγξαθή δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ κε αθνξκή ηα
θείκελα πνπ δηαβάζηεθαλ (ι.ρ.

 Λνγνηερληθά θείκελα απφ ηα
ζρνιηθά αλζνιφγηα
 Λνγνηερληθά βηβιία
 Κείκελα-θπιιάδηα-κπξνζνχξεο
πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ
 Δθεκεξίδεο γηα δηάθνξα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα
 Κηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη
βίληεν απφ ην youtube
 Ηζηνζειίδεο πεξηβαιινληηθψλ
νξγαλψζεσλ
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ζαλαηνιηζκέλε
πεξηβαιινληηθή
ζπλείδεζε.
 Να δηεξεπλήζνπλ ηνπο ηξφπνπο
κε ηνπο νπνίνπο ε ινγνηερλία κηιά
γηα
ηε
ζρέζε
αλζξψπνππεξηβάιινληνο.

εκεξνιφγην, δηάινγνο, αθήγεζε,
γξάκκα, ξεπνξηάδ, δηακαξηπξία
ζηνλ ηχπν)
 Έθδνζε εθεκεξίδαο κε ζθνπφ
ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη πιαηζίσζή
ηνπο απφ ινγνηερληθά θείκελα
 Δπαθή κε νηθνινγηθή νξγάλσζε θαη αιιεινγξαθία κε απηήλ. Δάλ ππάξρεη εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ δνπιεχεηαη ζηελ ηάμε.

2.1.2 Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Β΄ηάμε: Πνξηξέηα εθήβωλ
θνπνζεζία

Γεμηόηεηεο

Πεξηερόκελν

Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

 Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δηακνξθψλεηαη κέζα ζην ινγνηερληθφ
θείκελν ε αηνκηθή ηαπηφηεηα ησλ
εξψσλ εθήβσλ.
 Να εληζρχζνπλ ηελ απηνζπλεηδεζία ηνπο κέζα απφ απηή ηε δηεξεχλεζε.
 Να επηζεκάλνπλ ηα πξνβιήκαηα
ηεο παιαηφηεξεο θαη ηεο ζχγρξνλεο
δσήο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηε
δσή ησλ εθήβσλ.
 Να δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο κέζα ζε πνηθίια
πεξηβάιινληα θαη λα εμεηάζνπλ ηηο
επηπηψζεηο ηνπο ζηα άηνκα.

 Να εληνπίζνπλ νη καζεηέο
αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηνπο
έθεβνπο ήξσεο ησλ θεηκέλσλ
θαη ζηνπο ίδηνπο.
 Να επηζεκάλνπλ ηνπο ζπγθξνπφκελνπο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο ζηε δσή ηνπ ήξσα.
 Να εξκελεχνπλ ηελ αιιαγή
ζηάζεο ηνπ ήξσα, (π.ρ. ην μεπέξαζκα κηαο πξνζσπηθήο θξίζεο).
 Να ζρνιηάδνπλ ηηο παξακέηξνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο εθεβηθήο ηαπηφηεηαο.
 Να ζπλδέζνπλ ην θείκελν κε
ηε δηθή ηνπο δσή γηα λα αλα-

 Λνγνηερληθά θείκελα, παιαηφηεξα θαη ζχγρξνλα, κε ήξσεο εθήβνπο (δηάθνξεο παξαιιαγέο
ηνπ bildungsroman):
θείκελα πνπ παξαθνινπζνχλ
ηνπο εθήβνπο έσο ηελ σξίκαλζε
θείκελα πνπ παξαθνινπζνχλ
ηνπο εθήβνπο ζε κία κφλν πεξίνδν ηεο αλάπηπμήο ηνπο
βηβιία πνπ αλήθνπλ ζην εθεβηθφ «κπζηζηφξεκα ηδεψλ»
βηβιία κε ήξσεο εθήβνπο πνπ
θηλνχληαη ζην ρψξν ηνπ θαληαζηηθνχ
 θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κε
αλάινγε ζεκαηηθή

 χγθξηζε δηαθνξεηηθψλ εθεβηθψλ πνξηξέησλ θαη αηηηνιφγεζε ζπκπεξηθνξψλ
 πγγξαθή θεηκέλνπ γηα ην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ ην νπνίν λα πξνζπαζεί λα ειθχζεη
ηνπο έθεβνπο αλαγλψζηεο
 Γεκηνπξγία «πηλαθνζήθεο εθεβηθψλ πνξηξέησλ»
 Γεκηνπξγία ζρνιηθνχ ινγνηερληθνχ πεξηνδηθνχ κε ίδην ζέκα
 Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ
ηεο ηάμεο ζε ηζηνιφγην θαη δεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο
αλαγλσζηψλ
 Αλαδήηεζε δηαθφξσλ εηδψλ
θεηκέλσλ πνπ λα αλαθέξνληαη ζε

 Σα ζρνιηθά αλζνιφγηα φισλ
ησλ ηάμεσλ
 Πξνζσπηθά αλαγλψζκαηα ησλ
καζεηψλ κε ίδην ζέκα
 E-books κε αλάινγν ζέκα
 Κηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κε
αλάινγν ζέκα
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 Να εμεηάζνπλ ηηο αληηζέζεηοζπγθξνχζεηο πνπ βηψλεη ν έθεβνο
ήξσαο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο άιινπο (ζπλνκειίθνπο, κεγαιχηεξνπο, άιιν θχιν) θαη ηελ θνηλσλία.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη αλάινγα κε
ην ρξφλν, ην ρψξν, ηηο νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο, ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο ηνπ εθήβνπ πξνθχπηνπλ πνηθίια εθεβηθά πνξηξέηα ηφζν κέζα
ζηα θείκελα, φζν θαη ζηελ ίδηα ηε
δσή.
 Να δψζνπλ έκθαζε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ εκθαλίδεη ε θνηλσληθή
έληαμε εθήβσλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (γπλαίθεο, «μέλνη»).
 Να ζπλδέζνπλ ηα εθεβηθά κπζηζηνξήκαηα κε άιια ινγνηερληθά
είδε (ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα, ηαμηδησηηθφ κπζηζηφξεκα) ή άιια γλσζηηθά αληηθείκελα (ηζηνξία, ςπρνινγία, θνηλσληνινγία).
 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν ξεαιηζκφο
ζηε κπζνπιαζία (θχξην κέζν αλάδεημεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ
πνπ βηψλνπλ νη λένη) αιιά θαη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην
ππεξθπζηθφ θαη καγηθφ ζηνηρείν ην
νπνίν ζπλππάξρεη κε ην ξεαιηζκφ
ζε πνιιά «εθεβηθά» κπζηζηνξήκαηα

ζηνραζηνχλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο.

εθήβνπο ζε βηβιηνζήθεο, βηβιηνπσιεία αιιά θπξίσο ζε ηζηνιφγηα θαη ζρνιηαζκφ ηνπο κε βάζε
ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζθνπνζεζία
 Αιιαγή ηνπ ηέινπο ηεο ηζηνξίαο
 Αλαδηήγεζε ηκήκαηνο ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ νπηηθή γσλία
άιινπ εθήβνπ ή ελήιηθα
 Γεκηνπξγία κηαο ζθελήο ζηελ
νπνία ν αλαγλψζηεο ζπλαληηέηαη
κε ηνλ ήξσα (π.ρ. κε κνξθή ζπλέληεπμεο ή δξακαηνπνηεκέλεο
αθήγεζεο)
 Γξαθή αλάινγνπ θεηκέλνπ κε
βάζε πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο
απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή
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Δηεξόηεηα ζηε ινγνηερλία
θνπνζεζία

Γεμηόηεηεο

Πεξηερόκελν

Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα
ηεο εηεξφηεηαο ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο: εζληθή, πνιηηηζκηθή, ζξεζθεπηηθή, αλαπεξίαο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη κπνξνχκε
λα ζπλππάξρνπκε παξά ηελ εηεξφηεηά καο: είκαζηε φινη ίζνη αιιά
φρη ίδηνη.
 Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα, λα ηελ απνδερηνχλ σο ηζηνξηθή, θνηλσληθή θαη
θπζηθή αλαγθαηφηεηα.
 Να θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο:
ξαηζηζκφο, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θ.ά.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε εηεξφηεηα είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε.
 Να θαηαλννχλ θαη λα απνδέρνληαη ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο
ησλ ζξεζθεηψλ, ησλ ιαψλ, ησλ λννηξνπηψλ δσήο.
 Να απνδερζνχλ ηελ χπαξμε
θάπνησλ νκάδσλ κε δπζθνιίεο θαη
λα θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο ηνπο.
 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε.
 Να αλαγλσξίδνπλ ηηο δηθέο
ηνπο πξνθαηαιήςεηο.

 Να ζπγθξίλνπλ ηνπο δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ κηινχλ θαη
‘θαηαζθεπάδνπλ’ ηνλ μέλν: ηνπ
ηζηνξηθνχ κε ην ινγνηερληθφ, κε
ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ θ.ν.θ.
 Να εληνπίδνπλ ηελ εηεξφηεηα ζηα θείκελα θαη λα είλαη
ζε ζέζε λα αηηηνινγνχλ γηαηί
γηα ηνλ θαζέλα ε εηεξφηεηα έρεη
δηαθνξεηηθή λνεκαηνδφηεζε.
 Να εληνπίδνπλ ζην θείκελν
ηνλ «δηαθνξεηηθφ» ήξσα θαη λα
εξκελεχνπλ ηε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη ησλ άιισλ
εξψσλ απέλαληί ηνπ.
 Να δηαθξίλνπλ ζην θείκελν
ηηο νπηηθέο ησλ εξψσλ.
 Να εληνπίδνπλ ηα ζηνηρεία
πνπ θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο
δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο:
θνηλσληθή ζέζε, ζξεζθεία, έζηκα.

 θιαζηθά έξγα (Αηζρχινο
Πέξζεο, Δπξηπίδεο Τξσάδεο,
αίμπεξ Ο Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο)
 ειιεληθή θαη μέλε πνίεζε θαη
πεδνγξαθία κε ζέκα ηελ εηεξφηεηα
 δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη άιια
ηξαγνχδηα γηα μέλνπο, κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο, κεηνλφηεηεο

 Έξεπλα ζε εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά γηα ζπιινγή θαη αλζνιφγεζε ηνπ ιφγνπ γηα ηελ εηεξφηεηα
 Έξεπλα ζε ζρνιηθά θαη άιια
βηβιία γηα ζπιινγή θαη αλζνιφγεζε ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ ‘μέλν’
θαη ηελ εηεξφηεηα
 Αλεχξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο
νπηηθήο γσλίαο κέζσ ηεο νπνίαο
θαηαζθεπάδεηαη ε εηεξφηεηα,
ηνπ ηξφπνπ πνπ κηιά ν ζπγγξαθέαο γη’ απηήλ (ζεηηθφο ή αξλεηηθφο), ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη
 Πιαηζίσζε ησλ ινγνηερληθψλ
θεηκέλσλ κε ηζηνξηθά ζηνηρεία
πνπ θσηίδνπλ ην θείκελν
 Γξακαηνπνίεζε
θξίζηκσλ
ζθελψλ ησλ βηβιίσλ
 πγθξφηεζε ηεο αλζνινγίαο
ηεο ηάμεο γηα ηελ εηεξφηεηα κε
θείκελα εκπινπηηζκέλα κε
θεθηαθφ πιηθφ
 πγγξαθή πξνζσπηθψλ θεηκέλσλ (εκεξνιφγηα, απηνβηνγξαθίεο, επηζηνιέο) κε εκπεηξίεο εηεξφηεηαο

 Κείκελα απφ ηα ζρνιηθά βηβιία, ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπηηηνχ
 Σαηλίεο
 Αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν
γηα αθίζεο, ηξαγνχδηα
 Φσηνγξαθηθά ιεπθψκαηα
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Θέαηξν
θνπνζεζία

Γεμηόηεηεο

Πεξηερόκελν

Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ
ζεαηξηθνχ ιφγνπ.
 Να γλσξίζνπλ ηα δηαθνξεηηθά
είδε ζεαηξηθνχ ιφγνπ (θσκσδία,
δξάκα, παληνκίκα, θνπθινζέαηξν,
ζέαηξν ζθηψλ) θαη ηε κεηαβνιή
ηνπο ζε θάζε επνρή.
 Να αληηιεθζνχλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ζεαηξηθφ πξντφλ θαη ην
πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν
παξάγεηαη.
 Να θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία
ησλ ζεαηξηθψλ ζπκβάζεσλ.
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δνκή
ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ.
 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία
ησλ δξακαηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ
(ρψξνο, ρξφλνο, ραξαθηήξεο, ζχγθξνπζε).
 Να πξνβιεκαηηζηνχλ γχξσ απφ
ηε ζρέζε ινγνηερλίαο θαη ζεάηξνπ.
 Να αληηιεθζνχλ ηε ζεαηξηθφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε ζεαηξηθή παξάζηαζε απνηειεί έλα
ζχλζεην θαιιηηερληθφ πξντφλ ζην
νπνίν ζπκβάιινπλ πνιιέο ηέρλεο.
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε παξάζηαζε (σο απνηέιεζκα κηαο νξηζκέλεο
ζθελνζεζίαο) είλαη εξκελεία ηνπ

 Να θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο ηε δεμηφηεηα ηεο παξαηήξεζεο ησλ αλζξψπσλ ελ δξάζεη.
 Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία
απφ ηα νπνία ζπληίζεηαη κηα
ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη λα ηα
ζρνιηάδνπλ.
 Να ζπγθξίλνπλ έλα ζεαηξηθφ
έξγν κε έλα ινγνηερληθφ αθήγεκα θαη λα εληνπίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο.
 Να εληνπίδνπλ ην θεληξηθφ
δηαθχβεπκα-ζχγθξνπζε ζε έλα
ζεαηξηθφ έξγν.
 Να αλαγλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζθελψλ ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο δξακαηνπξγίαο ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ.
 Να δηαθξίλνπλ ηελ πνηφηεηα
ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ απφ ηελ
πνηφηεηα ηεο παξάζηαζεο.
 Να θαιιηεξγήζνπλ ηηο δηθέο
ηνπο ηθαλφηεηεο δξακαηηθήο
έθθξαζεο, κέζα απφ ηε ρξήζε
δξακαηηθψλ ηερληθψλ θαη ζπκβάζεσλ.
 Να δνθηκάζνπλ λα ζθελνζεηήζνπλ ην δηθφ ηνπο «ζεαηξηθφ
ζχκπαλ» ζε δεδνκέλεο ζπλζήθεο.

Θεαηξηθά έξγα παιαηφηεξα θαη
ζχγρξνλα:
 Δξγα ηνπ παηδηθνχ ζεάηξνπ
(π.ρ. Παξακύζη ρσξίο όλνκα, έξγα
ηεο Ξ. Καινγεξνπνχινπ)
 Κείκελα ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ
 Αξηζηνθάλεο
 Κξεηηθφ ζέαηξν
 Commedia del’ arte
 αίμπεξ (θπξίσο θσκσδίεο ή
ηνλ Ρσκαίν θαη ηελ Ηνπιηέηα)
 Δπηαλεζηαθφ ζέαηξν (π.ρ. Βαζηιηθόο ηνπ Μάηεζε, ή έξγα ηνπ
Ξελφπνπινπ)
 Νενειιεληθφ ζέαηξν (π.ρ. Παληειήο Υνξλ, Η. Κακπαλέιιεο)
 Μνλφπξαθηα ηνπ Σζέρσθ ή ηνπ
Μπξερη
 Λνγνηερληθά θείκελα κε έληνλε
ζεαηξηθφηεηα (π.ρ. Θ. Βαιηηλνχ,
Φηεξά κπεθάηζαο) ή ινγνηερληθά
θείκελα κε ζέκα ην ζέαηξν

 Οκαδηθή αλάγλσζε ζεαηξηθνχ
έξγνπ κε δηαλνκή ξφισλ
 Γξακαηνπνίεζε ζθελψλ θαη
ζπγθξνχζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο
 πιινγηθή
παξαθνινχζεζε
κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο κεηά
απφ αλάγλσζε ηνπ έξγνπ
 Αλάγλσζε ζεαηξηθήο θξηηηθήο
 πγγξαθή θξηηηθήο γηα ζεαηξηθή παξάζηαζε
 Σαχηηζε κε έλαλ ζεαηξηθφ ραξαθηήξα θαη ζπγγξαθή πξνζσπηθψλ θεηκέλσλ (εκεξνινγίνπ,
επηζηνιήο) απφ ηελ νπηηθή γσλία
ηνπ
 Παξάζηαζε (επηινγή, δηαλνκή
ξφισλ, ζθελνζεζία) ζθελψλ απφ
ζεαηξηθφ έξγν
 πλεμέηαζε δχν έξγσλ ζπγγεληθψλ σο πξνο ην ζέκα ή ην είδνο
 Μεηαηξνπή
αθεγεκαηηθνχ
θεηκέλνπ ζε ζεαηξηθφ θαη ζεαηξηθνχ ζε αθεγεκαηηθφ
 Αιιαγή ζθελψλ θαη ηέινπο ζε
έλα ζεαηξηθφ έξγν
 Πξφζζεζε ή αθαίξεζε ραξαθηήξσλ απφ ζεαηξηθφ έξγν
 Γξακαηνπνηήζεηο (παγσκέλεο
εηθφλεο, κηα κέξα απφ ηε δσή
ηνπ ήξσα, ν δηάδξνκνο ηεο ζπ-

 Θεαηξηθά έξγα
 Φσηνγξαθίεο απφ παξαζηάζεηο
 Θεαηξηθά πξνγξάκκαηα
 Θέαηξν ζην ξαδηφθσλν
 Βίληεν απφ παξαζηάζεηο (αξρείν
Δζληθνχ Θεάηξνπ, Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο)
 Ηζηνζειίδεο κεγάισλ ζεάηξσλ
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ζεαηξηθνχ έξγνπ.

λείδεζεο)
 Γηαθήκηζε ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ κε παληνκίκα, ηξέηιεξ ή αθίζα
 πγγξαθή ζεαηξηθνχ κνλφπξαθηνπ

2.1.3 Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Γ΄ηάμε: ηάζεηο δωήο ζε πνηεηηθά θείκελα
θνπνζεζία

Γεμηόηεηεο

Πεξηερόκελν

Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

 Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ην
δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη
πνηεηέο κηινχλ γηα ηε δσή.
 Να αηηηνινγήζνπλ ηηο ζηάζεηο
δσήο (ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηηο αμίεο,
ηηο παξαηλέζεηο θηι. πνπ θαηαγξάθνληαη ζην πνηεηηθφ θείκελν) κε
βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, αιιά
θαη ην ζπλνιηθφ ραξαθηήξα ηνπ
έξγνπ θάζε πνηεηή.
 Να θαηαιάβνπλ πσο έλα πνηεηηθφ θείκελν δε καο καζαίλεη πξάγκαηα κφλν γηα ηνπο άιινπο αιιά
θαη γηα ηνλ εαπηφ καο.
 Να θαηαλνήζνπλ πσο ε δηακφξθσζε ηεο «βηνζεσξίαο» είλαη αλάγθε θαζνιηθή θαη δηαρξνληθή θαη
δελ αθνξά κφλν ηνπο εθήβνπο αιιά θαη ηνπο ελειίθνπο.
 Να αξρίζνπλ λα ζπδεηνχλ ηε
ζρέζε ηεο ηέρλεο κε ηε δσή.

 Να εληνπίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε δσήο πνπ πξνηείλεη
ν πνηεηήο ζην θείκελν θαη λα
εξκελεχνπλ ηελ επηινγή ηνπ.
 Να ζρνιηάδνπλ θαη λα θξίλνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αμίεο πνπ ζπλαληνχλ θαζεκεξηλά ζε αθεγεκαηηθά θαη
πνηεηηθά θείκελα ή θείκελα νπηηθήο αθήγεζεο.
 Να ζπγθξίλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ζηα θείκελα αιιά
θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
 Να αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηα
απηνπξνζδηνξηζκνχ κε ην ζρνιηαζκφ ηεο πηζαλήο απνδνρήο ή
απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ
πνηεηή.
 Να αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζρνιηαζκνχ δηαηππψλνληαο
δηθέο ηνπο πξνηάζεηο γηα ζηά-

 ειιεληθή θαη κεηαθξαζκέλε
πνίεζε
 παιαηφηεξε θαη ζχγρξνλε κεινπνηεκέλε πνίεζε
 ηξαγνχδηα
 αθεγεκαηηθά, ζεαηξηθά θαη θηλεκαηνγξαθηθά έξγα κε αλάινγε
ζεκαηηθή

 Αλάγλσζε θεηκέλσλ νκαδηθά
ή αηνκηθά κε ζηφρν ηε ζχγθξηζε
θαη αηηηνιφγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηάζεσλ δσήο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πνηεηηθέο θσλέο
 πγγξαθή θεηκέλνπ κε ζηφρν
ηελ παξνπζίαζε ελφο πνηήκαηνο
θαη κηαο ζηάζεο δσήο ζην ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ ηνπ ζρνιείνπ
 Αθξφαζε ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ θαη ζρνιηαζκφο ησλ αλαγλσζηηθψλ εθδνρψλ
 Γεκηνπξγία κίαο ζθελήο- ζπλάληεζεο κε ηνλ ήξσα ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ πνπ καο εληππσζίαζε πεξηζζφηεξν (π.ρ. κε κνξθή ζπλέληεπμεο, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ
νδεγνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε δσήο ή ζηε δηεξεχλεζε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο
θαηάζηαζεο

 Σα πνηεηηθά θείκελα φισλ ησλ
ηάμεσλ κε αλάινγε ζεκαηηθή (π.ρ.
γηα ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ: «Σψξα», Α.
Υξηζηφπνπινπ, «Σξία ρατθνχ»,
Γ.εθέξε «Σξηαληάθπιια ζην παξάζπξν», Α.Δκπεηξίθνπ, Μ. Αλαγλσζηάθε, «ην παηδί κνπ»)
 Αλζνινγίεο πνίεζεο
 Αγαπεκέλα πνηήκαηα ησλ καζεηψλ
 Αγαπεκέλεο θηλεκαηνγξαθηθέο
ηαηλίεο ή κπζηζηνξήκαηα κε αλάινγε ζεκαηηθή
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ζεηο δσήο πνπ επηιέγνπλ.

ηνπ πνηεηή πνπ κηιά)
 χγθξηζε κηαο πνηεηηθήο ζηάζεο κε ηε ζηάζε ελφο αγαπεκέλνπ ήξσα αθεγεκαηηθήο ή νπηηθήο αθήγεζεο
 πδήηεζε γχξσ απφ ηε ζχλζεηε δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη
ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ
αλζξψπσλ

Υηνύκνξ & ζάηηξα
θνπνζεζία

Γεμηόηεηεο

Πεξηερόκελν

Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο δηαβαζκίζεηο ηνπ θσκηθνχ (ρηνχκνξ, εηξσλεία, θάξζα, ζάηηξα θηι.).
 Να δηεξεπλνχλ ην θίλεηξν ηνπ
ζπγγξαθέα, ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηα
κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλεη ην
ρηνπκνξηζηηθφ θαη ζαηηξηθφ ζηνηρείν, θαζψο θαη ηνπο απνδέθηεο ηνπ
θσκηθνχ.
 Να θαηαιάβνπλ πσο ν ρψξνο, ν
ρξφλνο, ην θχιν, ε ειηθία, ν ξφινο
θηι. είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαθνξεηηθή πξφζιεςε ηνπ
ρηνπκνξηζηηθνχ θαη ζαηηξηθνχ
ζηνηρείνπ.
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε λέα
νπηηθή, ζπλήζσο «αλαηξεπηηθή»,
κέζα απφ ηελ νπνία πξνβάιινληαη
ζην ρηνπκνξηζηηθφ θείκελν νη άλ-

 Να δηαθξίλνπλ ηα ρηνπκνξηζηηθά απφ ηα ζαηηξηθά θείκελα.
 Να εληνπίδνπλ ηνπο ηξφπνπο
κε ηνπο νπνίνπο παξάγεηαη ην
ρηνπκνξηζηηθφ θαη ζαηηξηθφ
ζηνηρείν κέζα ζην θείκελν.
 Να αλαγλσξίδνπλ ηελ θνηλσληθή θχζε ηνπ ρηνπκνξηζηηθνχ θαη ζαηηξηθνχ ζηνηρείνπ
ησλ θεηκέλσλ κε ηελ αλάπιαζε
ησλ φξσλ ηεο επηθνηλσληαθήο
πεξίζηαζεο: (δειαδή, κε ηελ
εμέηαζε ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ πνκπνχ, ηνπ απνδέθηε, κε ηελ εμέηαζε ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ,
ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο).
 Να ζπγθξίλνπλ ην «ζνβαξφ
κνληέιν» αλαπαξάζηαζεο ηνπ

 ειιεληθά θαη μέλα παξακχζηα
 κχζνη
 πνηήκαηα ρηνπκνξηζηηθά θαη
ζαηηξηθά
 ηξαγνχδηα
 ζεαηξηθά έξγα
 κηθξά θαη κεγάια ρηνπκνξηζηηθά θαη ζαηηξηθά θείκελα (κπζηζηνξήκαηα, δηεγήκαηα, κηθξέο ηζηνξίεο, επζπκνγξαθήκαηα, ρξνλνγξαθήκαηα, θξηηηθέο)
 θφκηθο
 γεινηνγξαθίεο
 θείκελα ηνπ πεξηνδηθνχ θαη
εκεξήζηνπ ηχπνπ
 νπηηθή αθήγεζε κε αλάινγν
πεξηερφκελν

 Δληνπηζκφο θαη ζρνιηαζκφο
ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπ ρηνπκνξηζηηθνχ θαη ζαηηξηθνχ
ζηνηρείνπ ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν
 Αλάδεημε ηεο επηθνηλσληαθήο
ζπλζήθεο κέζα ζηελ νπνία εγγξάθνληαη ηα δηαθνξεηηθά θείκελα
 Αλάγλσζε ζαηηξηθψλ θεηκέλσλ θαη θαηαγξαθή ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπο (ζάηηξα ραξαθηήξσλ, θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο,
ηδεψλ, ζάηηξα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή)
 Γξακαηνπνίεζε ζθελψλ (π.ρ.
απφ ηε ζάηηξα εζψλ, απφ ηηο ρηνπκνξηζηηθέο θαηαζηάζεηο παξεμεγήζεσλ ή αληηζηξνθήο ξφισλ,

 Όια ηα ρηνπκνξηζηηθά θαη ζαηηξηθά θείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα βηβιία φισλ ησλ ηάμεσλ
ηνπ Γπκλαζίνπ
 Βηβιία ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο κε αλάινγε ζεκαηηθή
 Αλζνινγίεο ρηνπκνξηζηηθψλ θαη
ζαηηξηθψλ θεηκέλσλ
 Κηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο
 Κείκελα ησλ παηδηψλ
 Κείκελα ηνπ εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ
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ζξσπνη, νη ηδέεο, ε γιψζζα.
 Να γλσξίζνπλ ηηο ηερληθέο κε
ηηο νπνίεο παξάγεηαη ην θσκηθφ
ζηνηρείν ζηα ρηνπκνξηζηηθά θείκελα. Να δηαθξίλνπλ, δειαδή, ην θσκηθφ πνπ εθθξάδεη ε γιψζζα (π.ρ.
επαλαιήςεηο θαηαζηάζεσλ, αληηζηξνθή ξφισλ, δίζεκε εξκελεία
ηνπ ίδηνπ γεγνλφηνο) θαη ην θσκηθφ
πνπ δεκηνπξγεί ε γιψζζα (κεηαθνξηθή θαη θπξηνιεθηηθή ρξήζε
ηεο γιψζζαο, παξερήζεηο θηι.).
 Να θαηαλνήζνπλ φηη ζε έλα ζαηηξηθφ θείκελν ε θξηηηθή θαη ζπλάκα ρηνπκνξηζηηθή ζηάζε απέλαληη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη σο πξνυπφζεζε έλα εζηθφ πξφηππν.
 Να δηεξεπλνχλ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
παξαγσγή θαη πξφζιεςε ηνπ ζαηηξηθνχ θεηκέλνπ (ηελ ηαπηφηεηα,
ηελ νπηηθή, ην θίλεηξν ηνπ ζπγγξαθέα, ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ, ηα
κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνπο
απνδέθηεο θηι).
 Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία
ηεο ζάηηξαο. Να ζπλεηδεηνπνηνχλ,
δειαδή, πσο ε ζάηηξα πξνθαιεί
γέιην, κειαγρνιία ή ζπκφ, πξνζπαζψληαο ζπλεηδεηά ή φρη λα αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο
θνηλσλίαο, είηε κε απιή επηζήκαλζε ησλ ζθαικάησλ, είηε κε ηελ

θφζκνπ κε ην «δπλεηηθά αλαηξεπηηθφ» ηνπ ρηνπκνξηζηηθνχ
θεηκέλνπ.
 Να ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζάηηξα
σο ηζηνξηθή πεγή γηα ηελ ηζηνξία ησλ ηδεψλ θαη ησλ λννηξνπηψλ κηαο επνρήο.
 Να κεηαηξέπνπλ έλα ρηνπκνξηζηηθφ θαη ζαηηξηθφ θείκελν
ζε «ζνβαξφ» θαη αληίζηξνθα.
 Να ζπλδένπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κε άιια καζήκαηα
(π.ρ. Ηζηνξία) αιιά θαη κε ηελ
θαζεκεξηλή δσή.

θηι.)
 Μεηαθνξά ηνπ αθεγεκαηηθνχ
θεηκέλνπ ζε πνιπηξνπηθφ π.ρ. κε
κνξθή ηειενπηηθνχ αθηεξψκαηνο ή ηειενπηηθήο εθπνκπήο
 Πξνζζήθε θαη αθαίξεζε
ζθελψλ θαη ραξαθηήξσλ απφ ην
θείκελν γηα ελίζρπζε ή γηα εμάιεηςε ηνπ ρηνπκνξηζηηθνχ θαη
ζαηηξηθνχ ζηνηρείνπ
 Μεηαηξνπή ηνπ θεηκέλνπ ζε
«ζνβαξφ»
 Γεκηνπξγία ρηνπκνξηζηηθψλ
θαη ζαηηξηθψλ θεηκέλσλ (πνιπηξνπηθψλ, αθεγεκαηηθψλ)
 Γεκηνπξγία αλζνινγίαο ρηνπκνξηζηηθψλ θαη ζαηηξηθψλ θεηκέλσλ
 Γξαθή «νπηζζφθπιινπ» γηα
ηελ παξνπζίαζε ελφο θεηκέλνπ
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απζηεξή επηθξηηηθή ζηάζε θαη ηελ
ππνλφκεπζε.
 Να θαηαλνήζνπλ ηνπο ηξφπνπο
κε ηνπο νπνίνπο ην ίδην ζέκα κεηαηξέπεηαη απφ θσκηθφ ή ζαηηξηθφ ζε
«ζνβαξφ» θαη αληίζηξνθα.

Άηνκν θαη θνηλωλία
θνπνζεζία

Γεμηόηεηεο

Πεξηερόκελν

Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε αηφκνπ-θνηλσλίαο.
 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία
ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ θαη ηε κεηνπζίσζή ηνπο ζηε ινγνηερλία.
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε ινγνηερλία θαη εηδηθά ην κπζηζηφξεκα αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αηφκνπθνηλσλίαο.
 Να αληηιεθζνχλ ηελ θνηλσληθή
ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερλίαο, ηδίσο
ζε δχζθνιεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο.
 Να γλσξίζνπλ ηηο δηαβαζκίζεηο
ηεο ζρέζεο αηφκνπ-θνηλσλίαο: απφ
ηελ απφιπηε απνκφλσζε νξηζκέλσλ ινγνηερληθψλ εξψσλ έσο ηε
ζηξάηεπζε άιισλ εξψσλ ζε θνηλσληθνχο αγψλεο θαη ηδενινγίεο.
 Να αλαδεηρζεί ε ηζηνξηθφηεηα
ηνπ ζπγγξαθέα, ηνπ θεηκέλνπ θαη
ηνπ αλαγλψζηε.

 Να εληνπίδνπλ ηηο ηερληθέο κε
ηηο νπνίεο ε ινγνηερλία έρεη απνδψζεη ηε ζρέζε αηφκνπ θαη
θνηλσλίαο.
 Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν έλαο ινγνηερληθφο ήξσαο
θαζνξίδεη θαη θαζνξίδεηαη απφ
ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ.
 Να εληνπίδνπλ ηηο ηδέεο ησλ
εξψσλ θαη λα ηηο ζπζρεηίδνπλ
κε ηηο θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο
ζπλζήθεο.
 Να εξκελεχνπλ ηελ αληίδξαζε ησλ εξψσλ ζε ζπλζήθεο
θνηλσληθήο θαηαπίεζεο θαη κεγάιεο πξνζσπηθήο πίεζεο.

 ξεαιηζηηθά κπζηζηνξήκαηα ηέιε 19νπ αξρψλ 20νχ αηψλα
 εζνγξαθηθά δηεγήκαηα
 κεζνπνιεκηθή θνηλσληθή πεδνγξαθία
 πνίεζε γεληάο ηνπ ’30
 πνίεζε Α΄ θαη Β΄ κεηαπνιεκηθήο γεληάο
 πνίεζε γεληάο ηνπ ’70. Πεδνγξαθία ηεο ίδηαο επνρήο
 εθεβηθά θνηλσληθά κπζηζηνξήκαηα
 ιατθά ηξαγνχδηα
 κεινπνηεκέλε πνίεζε

 Πεξηγξαθή θαη ζρνιηαζκφο
ηεο ζρέζεο ησλ εξψσλ ηνπ θεηκέλνπ κε ην θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην
 πγγξαθή εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ γηα ην θεληξηθφ ζέκα ηνπ
θεηκέλνπ (ι.ρ. θαηαπίεζε γπλαηθψλ, θηψρεηα, δηθηαηνξία, παγθφζκηνη πφιεκνη, πξνζθπγηά,
εκθχιηνο, Κππξηαθφο αγψλαο,
παηδί ζηνλ πφιεκν) κε παξάιιειε ζχλδεζε κε ην κάζεκα ηεο
Ηζηνξίαο θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο
θαη πιαηζίσζε κε θσηνγξαθίεο
θαη κνπζηθή. Παξνπζίαζε ηεο
εξγαζίαο κε ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο
 Έξεπλα γηα ηελ ηζηνξηθφηεηα
ηνπ ζπγγξαθέα (βηνγξαθηθά
ζηνηρεία πνπ λα ζρεηίδνληαη κε
ηα θείκελά ηνπ), ηεο επνρήο ηνπ
θεηκέλνπ θαη ησλ εξψσλ
 πγθξηηηθή κειέηε νκφζεκσλ

 Σα θείκελα ησλ ζρνιηθψλ αλζνινγίσλ
 Κείκελα απφ ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε θαη ηε βηβιηνζήθε ηεο νηθνγέλεηαο
 Έιιελεο θαη μέλνη θνηλσληθνί
θσηνγξάθνη
 Καιιηηερληθφ πιηθφ (εηθαζηηθφ,
γξαθηζηηθφ) κε αλάινγα ζέκαηα
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ή ζχγρξνλσλ θεηκέλσλ
 Γξακαηνπνίεζε ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ (εζσηεξηθή
ζχγθξνπζε ησλ ραξαθηήξσλ,
ζπλεηδεζηαθά δηιήκκαηα, θαηαπίεζε ησλ αηφκσλ απφ απηαξρηθέο εμνπζίεο)
 Καηαζθεπή ρξνλνινγίνπ κε ηα
έξγα πνπ δηαβάζηεθαλ, ηα γεγνλφηα ζηα νπνία αλαθέξνληαη, ηα
γεγνλφηα ηεο επνρήο ηνπ ζπγγξαθέα κε παξάιιειε έθζεζε
θαιιηηερληθνχ θαη θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ.
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3.ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
4.2 θνπνί θαη ζηόρνη
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο θεηκέλσλ ΑΔ γιψζζαο θαη γξακκαηείαο, ζην
αλακνξθσκέλν Π, είλαη λα έξζνπλ ζε επαθή νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε ηελ
πλεπκαηηθή δεκηνπξγία ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ν λενειιεληθφο θαη ν επξσπατθφο πνιηηηζκφο, θαη λα εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο, αλαινγίεο θαη δηαθνξέο ζε επίπεδν γισζζηθήο κνξθήο/γισζζηθψλ ηχπσλ, αιιά θαη ζην επίπεδν ηνπ
πνιηηηζκνχ, ηδεψλ, λννηξνπηψλ, εζψλ-εζίκσλ, ή άιισλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
Δηδηθφηεξα:
(Α) Ζ δηδαζθαιία ηεο ΑΔ γιψζζαο θαη γξακκαηείαο ζην Γπκλάζην ζηνρεχεη, θαηά
θχξην ιφγν, λα θέξεη ζε κηα πξψηε επαθή ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κε ηηο αμίεο
ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ηελ έλλνηα ηνπ
ππεχζπλνπ θαη ελεξγνχ πνιίηε ηεο θιαζηθήο Αζήλαο, ρσξίο ππεξβνιέο θαη σξαηνπνηήζεηο. Μέζα απφ ηα επηιεγφκελα θείκελα, θαη ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζα θιεζνχλ:
 Να αλαγλσξίζνπλ αμίεο πνπ ζεκειίσζαλ ηε δεκνθξαηία, ην ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ.
 Να δηαθξίλνπλ ην δίθαην απφ ην άδηθν.
 Να νδεγεζνχλ ζε αηζζεηηθέο απνηηκήζεηο.
 Να πξνζεγγίζνπλ ηε ζθέςε πνπ ζεκειίσζε ηηο απαξρέο ησλ επηζηεκψλ, αιιά θαη
θαηαζθεχαζε εμνπζίεο, ππεξέηεζε αληζφηεηεο.
ε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο απφ κεηάθξαζε
επηδηψθεηαη εηδηθφηεξα νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο:
 Να αληηιεθζνχλ ηε ζρέζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ
αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ.
 Να έξζνπλ ζε επαθή κε έλα επξχ θάζκα θεηκέλσλ αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο (ξεηνξηθή, θηινζνθία, ζέαηξν, πνίεζε, ηζηνξηνγξαθία) θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ εηδψλ θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, δειαδή ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γξάθνληαη.
 Να αληηιεθζνχλ ην αμηαθφ ζχζηεκα ησλ θεηκέλσλ θαη λα ηα ζπλδέζνπλ κε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο επνρήο.
 Να θαηαλνήζνπλ ηελ πνιιαπιφηεηα πξνζεγγίζεσλ ελφο θεηκέλνπ θαη λα επηρεηξνχλ δηθέο ηνπο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο.
 Να ζρεκαηίζνπλ κέζα απφ ηελ θξηηηθή ζεψξεζε ησλ θεηκέλσλ κηα εηθφλα γηα ηνλ
αξραίν ειιεληθφ θφζκν θαη λα επηρεηξήζνπλ λα δηεξεπλήζνπλ πψο ζπλδέεηαη ε εηθφλα
απηή κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην ζχγρξνλν ειιεληθφ θαη δπηηθνεπξσπατθφ πνιηηηζκφ.
(Β) Δηδηθφηεξα σο πξνο ηνπο γισζζηθνχο ζηφρνπο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία
ηεο ΑΔ γιψζζαο θαη γξακκαηείαο απφ ην πξσηφηππν επηδηψθεηαη νη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο:
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 Να απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΑΔ (ζπληαθηηθέο, κνξθνινγηθέο, ιεμηινγηθέο), ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζεγγίδνπλ απιά θείκελα απφ ην
πξσηφηππν.
 Να απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο ησλ κνξθνινγηθψλ θαη νξζνγξαθηθψλ ζπκβάζεσλ ηεο ΑΔ.
 Να αληηιεθζνχλ ηε ζπλέρεηα θαη ηηο αζπλέρεηεο ηεο ειιεληθήο ζε επίπεδν ιεμηινγίνπ.
Ζ δηδαζθαιία ηεο ΑΔ θαη ε εμέηαζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηε δηαρξνληθή ηεο
δηάζηαζε εμππεξεηεί θαη άιινπο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο:
 Βνεζά ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα ζρεκαηίζνπλ απηή εηθφλα γηα ηε κνξθή
πνπ είρε ε γιψζζα καο κέζα ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ.
 Δπαηζζεηνπνηεί/εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κε ηελ έλλνηα ηεο
γισζζηθήο αιιαγήο, αλαπφδξαζην θαηλφκελν γηα φιεο ηηο θπζηθέο γιψζζεο πνπ κηινχλ νη άλζξσπνη.
 Δπηηξέπεη θαιχηεξε ζρέζε ησλ λέσλ κε επηβηψζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο
ζηε ζχγρξνλε επνρή πνπ κνηάδνπλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν «απφκαθξεο» (πνπ γλσξίδνπλ γηα παξάδεηγκα κέζα απφ π.ρ. επηζθέςεηο ζε κνπζεία ή αξραηνινγηθνχο ρψξνπο,
εθθιεζηαζηηθφο ιφγνο θ.ά.).
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3.1 ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ
3.1.1 Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
ΣΑΞΖ Α΄ *(56 ΧΡΔ)+4 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ
1Ζ ΔΝ: 3 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
2Ζ-12ε ΔΝ: 4 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
Γηδαζθαιία εθηεηακέλνπ/σλ ζελαξίνπ/σλ 4/5 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
ΥΖΜΑΣΗΚΑ: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο
Πξνζδνθώκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα

Βαζηθά ζέκαηα

ΟΗ καζεηέο/ ηξηεο επηδηψθεηαη λα:
-Δμνηθεησζνχλ κε ηελ αξραία ειιεληθή
γιψζζα.
-Αληηιεθζνχλ ηηο δηαιεθηηθέο δηαθνξέο ηεο
ΑΔ θαη λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο ΝΔ.
-Δμνηθεησζνχλ κε ηα γξαθηθά ζχκβνια θαη
ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΑΔ ζην
θσλνινγηθφ επίπεδν. Λφγνο γηα πξνζσδία
-Αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηεο δαζείαο, ηφζν
γηα ηα ΑΔ φζν θαη γηα νξηζκέλεο ζχλζεηεο
θαη παξάγσγεο ιέμεηο ηεο ΝΔ.
- Δξγαζηνχλ ζην ιεμηινγηθφ επίπεδν, κε ηε
βνήζεηα ηνπ κνξθνθσλνινγηθνχ επηπέδνπ
ηεο γιψζζαο.
-Παξαηεξήζνπλ ηε δνκή ηεο γιψζζαο.

Κείκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θάζεσλ ηεο
εμέιημεο ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξαθήο.
-Κείκελα πνπ δηαζψδνπλ ηηο δηαιεθηηθέο
δηαθνξέο ζηελ ΑΔ.
-Αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (ηνπηθνχ θαη αλζξψπηλνπ) γηα ηηο
ηδηνιέθηνπο ζηελ ΚΝΔ
-Κείκελα πνπ επηιέγνληαη κε θξηηήξηα:
α. ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδνπλ γηα
ηνπο καζεηέο (σο πξνβνιή, ι.ρ. ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ θαη πνιηηηζκνχ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ)
β. ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζε
θάζε επίπεδν κπνξνχλ λα ηνπο δψζνπλ,
αιιά θαη ηηο αμίεο πνπ πξνβάιινπλ.
-γ. ηελ ειηθηαθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ
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Δλδεηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Γηδαθηηθή κεζνδνινγία: ζπλδπαζηηθό κνληέιν δηαδηθαζίαο θαη πεξηερνκέλωλ
Σν δηδαθηηθφ πεξηερφκελν θαη ην αλακελφκελν καζεζηαθφ απνηέιεζκα λα
εηζάγεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππφ ηε κνξθή:
Α. δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ
Β. πξνζδηνξηζκνχ πξνβιήκαηνο
Γ. ζρεδηαζκνχ θαη κεζφδεπζεο δηεξεπλήζεσλ
Γ. αλαδήηεζεο απαληήζεσλ ζηα πξνβιήκαηα
Δ. αλαδήηεζεο θαη αμηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ
η. αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο δεδνκέλσλ
Ε. θαηαλφεζεο βαζηθψλ ελλνηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη γεγνλφησλ
Γειαδή, λα απνθεχγεηαη λα δίδεηαη ην

Δθπαηδεπηηθό πιηθό (από ην ππάξρνλ πιηθό ηη παίξλνπκε;)
Γηαηεξνχκε απφ ηα θείκελα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ απηά πνπ βξίζθνληαη
ζηηο ελφηεηεο 2, 4, 6, 9
Δπίζεο ηελ θαηάηαμε ησλ δηαιέθησλ
(ζ. 11)
Απφ ηελ εηπκνινγία:
Παξαγσγή θαη ζχλζεζε ιέμεσλ (ζ. 2223), απφ
ηελ παξαγσγή νπζηαζηηθψλ ΜΟΝΟ
ζει. 48 (ρσξίο λα απαηηνχκε απφ ηνπο
καζεηέο λα εληνπίδνπλ ηη δειψλεηαη
θάζε θνξά)
Σα κεηαθξαζηηθά ζρφιηα ησλ θεηκέλσλ θαιφ είλαη λα κελ είλαη ηφζν εθηελή, αιιά λα παξνπζηάδνπλ ηελ αληίζηνηρε ιέμε ζηα λενειιεληθά φζν
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- Αληηιεθζνχλ ηηο επηβηψζεηο ζηε ζπγρξνλία πξνγελέζηεξσλ θάζεσλ ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο.
-Μαζαίλνπλ λα ζρεκαηίδνπλ φ,ηη επηβηψλεη
ζηα λέα ειιεληθά, θαζψο θαη φ,ηη ππεξεηεί
ην ιφγην ρξεζηηθφ επίπεδν ηεο λέαο ειιεληθήο.
Οη ππφινηπνη ηχπνη ηνπ παξαγσγηθνχ θιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αλαγλσξίδνληαη απιά.
-Θέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε δηαζεκαηηθφηεηα.
-Δίλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ αλάγλσζε ηνπ
αξραίνπ θεηκέλνπ.
-Αλαγλσξίδνπλ απιέο δνκέο ζην αξραίν
θείκελν αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο ΝΔ,
ελψ ζηαδηαθά εμνηθεηψλνληαη κε ηε δνκή
θαη ηελ εθθξαζηηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αξραίνπ ιφγνπ.
-Μπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ έλα απιφ εχιεπην θαη ελδηαθέξνλ αξραίν θείκελν απαληψληαο ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζήο ηνπ.
ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΔΟΝ (ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟΤ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ):
-Να θηλεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα
ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ.
-Να είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηνχλ γηα ηηο ηδέεο, ηηο απφςεηο, ηα πξνβιήκαηα ηεο αξραίαο επνρήο θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε απηά
ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θαη ηεο παγθφζκηαο πξαγκαηηθφηεηαο.
-Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζπλέρεηα ή ηελ αζπλέρεηα ησλ πνιηηηζηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη
ηελ αμία ηνπ παξειζφληνο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ παξφληνο.

θαη ην γεγνλφο φηη πξψηε θνξά έξρνληαη
ζε επαθή κε ηνλ αξραίν ιφγν.
δ. ηε ζεκαηηθή ηνπο ζχλδεζε κε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο ίδηαο ηάμεο (ι.ρ.
ζηελ ηάμε πνπ δηδάζθνληαη γηα ηα ζρήκαηα δίλνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ θχθινπ απφ
ηνλ Αξρηκήδε)
-Γλσξηκία κε ηα ζχκθσλα θαη ηα θσλήεληα (θζφγγνη θαη γξάκκαηα) ηεο ΑΔ
-Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΑΔ: ηφλνη,
πλεχκαηα, πξνζσδία. Βαζηθνί θαλφλεο
ηνληζκνχ
-Αλαγσγή ζηηο λενιαηηληθέο γιψζζεο.
-Δμνηθείσζε κε ηελ εηπκνινγία θαη ηελ
νξνινγία.
-Μεηαπησηηθέο βαζκίδεο- πξψηνη εηπκνινγηθνί λφκνη.
Δληνπηζκφο ιέμεσλ θαη ε ζεκαζία ηνπο
πνπ ζπλαληψληαη ζε άιια επηζηεκνληθά
πεδία
-Ολφκαηα β΄ θιίζεο ζε –νο, -νλ
-Θειπθά α΄ θιίζεο ζε –α, –ε
-Ζ πξνζσπηθή θαη ε δεηθηηθή αλησλπκία
-ην εἰκί
-Όινη νη ρξφλνη Οξηζηηθήο βαξχηνλσλ
ξεκάησλ ελεξγεηηθήο θσλήο
-Αξζεληθά α΄ θιίζεο ζε –εο θαη -αο
-Όινη νη ρξφλνη ζηελ Οξηζηηθή ησλ βαξχηνλσλ ξεκάησλ παζεηηθήο θσλήο
-Κιίζε δεπηεξφθιηησλ επηζέησλ
-Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο ζπληαθηηθέο θαηεγνξίεο:
Με βάζε ην ξήκα, ιφγνο γηα Τπνθείκελν,
Αληηθείκελν, Καηεγνξνχκελν
- ηα είδε ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ηνπο

131

δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ζην ζχλνιφ ηνπ
σο έηνηκε- πξνθαηαζθεπαζκέλε γλψζε.
ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
-Κάζε θνξά: αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ
θαη αληηγξαθή επηιεγκέλσλ απφ ηνλ
θαζεγεηή απνζπαζκάησλ.
-Δπηζήκαλζε ησλ ιεμηινγηθψλ επηβηψζεσλ ζηε ΝΔ.
Σαμηλφκεζε ησλ ιέμεσλ πνπ είλαη ίδηεο
ζηα ΑΔ θαη ΝΔ, ιίγν δηαθνξεηηθέο, εληειώο δηαθνξεηηθέο.
-Μηθξέο εξγαζίεο ζπγθέληξσζεο δηαιεθηηθψλ ηχπσλ ηνπ πεξηβάιινληνο:
ζχγθξηζε, αλαγλψξηζε, θαηάηαμε…
αληηπαξαβνιή κε ηελ ΑΔ
-Σαμηλφκεζε ιέμεσλ αλάινγα κε ην
πλεχκα, αιιά θαη αλαθάιπςή ηνπο κέζα απφ ηε ζχλζεζε, βάζεη ησλ θαλφλσλ.
-Γεκηνπξγία ιέμεσλ κε παξαγσγή θαη
ζχλζεζε θαη θαηάηαμή ηνπο ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο Σχπνο άζθεζεο: «Γεκηνπξγείζηε ην πξνζσπηθό ζαο ιεμηιόγην
μεθηλώληαο από ηε ξίδα ησλ ιέμεσλ»
-πζρεηηζκφο δηδαζθαιίαο ΑΔ θαη ΝΔ:
θίλεζε απφ ηε ζπγρξνλία ζηε δηαρξνλία: απφ ην ηψξα ζην ρζεο.
πλεξγαζία κε θαζεγεηέο άιισλ εηδηθνηήησλ γηα αλάδεημε ηεο νξνινγίαο
θαη ηεο εξκελείαο ηεο
-Έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γξακκαηηθψλ ηχπσλ θαη θαηεγνξηψλ θαη φρη
ηφζν ζηελ θιηηηθή αλαπαξαγσγή ηνπο

γίλεηαη πην θνληά ζηνλ αξραίν ηχπν
θαη κε ιίγεο εθδνρέο (ψζηε λα θαηαδεηθλχεηαη ε ζπλέρεηα, αιιά λα απνθεχγεηαη θαη ε ζχγρπζε)
Λ.ρ. ζηε ζ. 15 γξάθεηαη κεη’ επηκειείαο = κε θξνληίδα , επηκειεκέλα, ελψ
παξαθάησ δίλεηαη ην ξ. επηκεινύληαη
(επηκειένκαη-επηκεινπκαη= θξνληίδνπλ
(ΝΔ. επηκέιεηα, επηκειεηήο). Απηφ ζα
κπνξνχζε λα δνζεί κφλν κε έλαλ ηχπν
θαη ελαπφθεηηαη ζηνπο καζεηέο λα
βξνπλ ηηο ζπλδέζεηο, ηηο πνιιαπιέο
εξκελείεο θαη ηα ζπλψλπκα.
Απφ ηε γξακκαηηθή ζε γεληθέο γξακκέο δηαηεξνχκε ηελ παξνπζίαζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ θαηλνκέλσλ (φπσο δίλνληαη ζηα Βαζηθά Θέκαηα). Χζηφζν
νη αζθήζεηο λα είλαη πεξηζζφηεξν αλαγλψξηζε ηχπσλ (κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο, ζπκπιήξσζεο θελψλ, δηάδεπμεο, αληηζηνίρηζεο) παξά παξαγσγή.
(ε απηή ηελ πεξίπησζε κε ηε κνξθή
κεηαζρεκαηηζκνχ ιέμεσλ εληφο θξάζεσλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ, ηελ πηψζε,
ηε θσλή ή ην ρξφλν)
Απφ ην ζπληαθηηθφ ηξνπνπνηνχκε ην
ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηε ζεηξά δηδαζθαιίαο ησλ θαηλνκέλσλ, αιιά αμηνπνηνχκε ηνπο ζπλνιηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο, φπσο ππάξρνπλ ζηηο ζει. 87
(γηα ηελ απιή πξφηαζε) θαη ζηε ζει.
96 (γηα ηα είδε ησλ πξνηάζεσλ σο
πξνο ηνπο φξνπο ηνπο)
ΠΡΟΘΔΣΟΤΜΔ
-ην λέν ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαιφ ζα
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φξνπο ηνπο
-χληαμε απιψλ πξνηάζεσλ βάζεη ηνπ
ζρήκαηνο: Τ-Ρ /Α / Κ
-Υσξηζκφο απιψλ πεξηφδσλ ή εκηπεξηφδσλ θαη επηζήκαλζε ηεο θχξηαο πξφηαζεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε δηεξγαζία ζηα ΝΔ
-Mεηαηξνπή ελεξγεηηθήο ζε παζεηηθή
ζχληαμε θαη ην αληίζηξνθν: κεηαηξνπή
κε ρξήζε ξεκάησλ ζηελ Οξηζηηθή
-επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί
-πξψηε αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία επηξξεκαηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ
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- πδήηεζε γηα ηε ζρέζε ΑΔ θαη ΝΔ
ιφγνπ: επηζήκαλζε ηνπ ιφγηνπ ρξεζηηθνχ επηπέδνπ ηεο λέαο ειιεληθήο, θπξίσο ζε επίζεκν επίπεδν ιφγνπ.
-Δληνπίδνπκε θαη ζρνιηάδνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ξίδεο ηνπ πνιηηηζκνχ.
-πδεηήζεηο ζηελ ηάμε γηα λα παξαηεξεζεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο
ΑΔ θαη ΝΔ πνιηηηζκνχ.
-Αζθήζεηο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηε ζθέςε
κε ηε γιψζζα (π.ρ. ελεξγεηηθή- παζεηηθή ζχληαμε: πξνβνιή πξνζψπνπ ή
δξάζεο).
-Έκθαζε ζηα απνζπάζκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη βάζεηο ησλ επηζηεκψλ
ηέζεθαλ - ζε κεγάιν βαζκφ- απφ ηνπο
αξραίνπο Έιιελεο, φπσο θαη ηεο ζχγρξνλεο κπζηζηνξίαο
-Παξαπνκπέο ζε επξσπαίνπο ή άιινπο
ινγνηέρλεο ή επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ
εκπλεπζηεί απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο.
-Καηάδεημε ηεο δηαθνξάο θνηλσληθψλ
δνκψλ κεηαμχ αξραηνειιεληθήο θαη
ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ.
-Δληνπηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαζεκεξηλφ βίν ησλ αξραίσλ Διιήλσλ
-Δλζάξξπλζε ηνπ καζεηή λα αλαδεηήζεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα φ,ηη ηνλ
ελδηαθέξεη, απφ φπνπ κπνξεί, κφλνο, ή
κε ηε βνήζεηα ησλ ππνινίπσλ
.
-Δπηινγή δηαδξαζηηθψλ πξνγξακκάησλ, εξγαζηψλ κε ηε κέζνδν project,

ήηαλ λα ππάξρεη παξάζεκα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδαγκέλσλ θαηλνκέλσλ ζην
επίπεδν ηεο γξακκαηηθήο, ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ηεο εηπκνινγίαο
-Φεθηαθφ πιηθφ ζε θάζε ζρνιείν, έηνηκν λα αλαπαξαρζεί –εθφζνλ θαη
ζην βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη- γηα θάζε
καζεηή.
Οη λέεο ηερλνινγίεο θαινχληαη λα βνεζήζνπλ σο πξνο ηελ εμνηθείσζε ησλ
καζεηψλ/ ηξηψλ κε:
Λνγηζκηθφ
Δπεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
Γεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο εληχπσλ (MS Publisher ή αλάινγν),
θφκηθο ή θηλνχκελεο εηθφλαο
(ComicLab ή αλάινγν)

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔ
ΔΠΙΠΛΔΟΝ:
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(φπσο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε θαηαζθεπή θφκηθο θαη ε ηηηινθφξεζή ηνπο
ζηα ΑΔ)
- πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη άληιεζε
πιηθνχ (πιεξνθνξηαθνχ ή εηθνληζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ) απφ απηφ.
-θαηαζθεπή πξσηφηππνπ πιηθνχ κε ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο (νκαδηθή εξγαζία)
-δεκνζηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ ζηελ θνηλφηεηα.
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Ζιεθηξνληθά ιεμηθά
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
δηαδηθηπαθέο κεραλέο αλαδήηεζεο
θαη βάζεηο δεδνκέλσλ (εηθφλεο,
clipart, ήρνπο, βίληεν θ.ά.)
Δξγαιεία Web 1.0 (ηζηνζειίδεο
εζηηαζκέλεο ζεκαηνινγίαο, πιαηθφξκεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
θ.ά.)
Δξγαιεία Web 2.0 (ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, e-blogs, wikis
θ.ά.)
Λνγηζκηθφ Π.Η. (ΑΔ Γιψζζα Α΄
ΓΤΜΝΑΗΟΤ) θαη ΦΖΦΗΑΚΟΤ
ΥΟΛΔΗΟΤ (ΑΔ Γιψζζα Α΄
ΓΤΜΝΑΗΟΤ) ι.ρ.:
http://digitalschool.minedu.gov.gr
/courses/DSGL102/
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3.1.2 Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
ΣΑΞΖ Β΄ *(80 ΧΡΔ)+4 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ
Ζ
ε
1 ΔΝ: 6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ: (ζηελ 1 ελφηεηα ζα εληαρζεί θαη ε επαλάιεςε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ν εθπαηδεπηηθφο θξίλεη φηη πξέπεη λα επαλαιεθζνχλ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ)
2Ζ -15Ζ ΔΝ: 4 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
Γηδαζθαιία εθηεηακέλνπ/σλ ζελαξίνπ/σλ 4/5 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
ΥΖΜΑΣΗΚΑ: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο

Α. ΣΟΥΟΙ

Βαζηθά ζέκαηα

Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πξέπεη λα:
-πλερίζνπλ ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ ΑΔ γιψζζα.

Κξηηήξηα επηινγήο θεηκέλσλ
γιωζζηθά: θείκελα ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ, αθεγεκαηηθά ή δηαινγηθά ζε πεδφ
ιφγν εχιεπην θαη θαηαλνεηφ, κε πεξηερφκελν πνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ.
εηδνινγηθά: θείκελα πνπ αλήθνπλ ζηα
θπξηφηεξα είδε ηνπ πεδνχ ιφγνπ (κχζνηκπζηζηνξία, ηζηνξία, ξεηνξηθή, θηινζνθία, βηνγξαθία, κπζηζηφξεκα) απφ ζπγγξαθείο γλσζηνχο θαη αληηπξνζσπεπηηθνχο ηνπ θάζε είδνπο.
ζεκαηηθά: θείκελα πνπ πξαγκαηεχνληαη
πνηθίια ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηζηνξηθέο πξνζσπηθφηεηεο, ζεζκνχο θαη φξγαλα ηεο δεκνθξαηίαο, βαζηθά πξνβιήκαηα θαη θπξίαξρεο απφςεηο ηεο επνρήο.
ρξνλνινγηθά: θείκελα πνπ θαιχπηνπλ ηε
ινγνηερληθή παξαγσγή απφ ηελ πξψηκε

Σν δηδαθηηθφ πεξηερφκελν θαη ην
αλακελφκελν καζεζηαθφ απνηέιεζκα λα εηζάγεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππφ ηε κνξθή:
Α. δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ
Β. πξνζδηνξηζκνχ πξνβιήκαηνο
Γ. ζρεδηαζκνχ θαη κεζφδεπζεο δηεξεπλήζεσλ
Γ. αλαδήηεζεο απαληήζεσλ ζηα
πξνβιήκαηα
Δ. αλαδήηεζεο θαη αμηνπνίεζεο
εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ
η. αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο δεδνκέλσλ
Ε. θαηαλφεζεο βαζηθψλ ελλνηψλ,
δηαδηθαζηψλ θαη γεγνλφησλ
Γειαδή, λα απνθεχγεηαη λα

Γηαηεξνχληαη νη ελφηεηεο
ηνπ δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ:
2ε ελφηεηα
3ε ελφηεηα
4ε ελφηεηα
6ε ελφηεηα
11ε ελφηεηα
15ε ελφηεηα
Αλάκεζα ζην βαζηθφ θαη
παξάιιειν θείκελν ηεο
8εο ελφηεηαο πξέπεη λα
ππάξμεη κηα ακνηβαία αληηκεηάζεζε θαη ην πιαησληθφ θείκελν απφ ηνλ
Πξσηαγφξα λα γίλεη ην
βαζηθφ.
ε ζρέζε κε ηηο ελφηεηεο
απηέο πξνηείλνληαη ηα

-Αληηιεθζνχλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηεο ΝΔ
απφ ηελ ΑΔ θαη κέζσ ηεο ζχγθξηζήο ηνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη παξά ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο ΑΔ πξφθεηηαη
γηα ηελ ίδηα γιψζζα ζε έλα πξνεγνχκελν ζηάδηφ ηεο
πνπ εμειίρζεθε κέζα ζηνπο αηψλεο θαη έθηαζε ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή.
-Απνδίδνπλ ηα αξραία θείκελα κε νξζφ λενειιεληθφ ιφγν.
-Αληηιεθζνχλ φηη ε ΑΔ γιψζζα πνπ ζήκεξα είλαη λεθξή
σο κε νκηινχκελε, απνηέιεζε ην θπζηθφ ιφγν ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Ήηαλ ε γιψζζα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο,
αιιά θαη ην φξγαλν κε ην νπνίν ππεξέηεζαλ ηνπο πςειφηεξνπο ηνκείο ηνπ πλεχκαηνο: ινγνηερλία, ηζηνξία,
θηινζνθία, πνίεζε θαη επηζηήκεο.
-Αληηιεθζνχλ ζηελ πξάμε φηη ν επξσπατθφο πνιηηηζκφο
ρξσζηάεη ηε ζεκειίσζε αιιά θαη ηε ζπλέρεηά ηνπ ζηνλ
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αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ. εκαληηθφ: φια απηά λα δίλνληαη απαιιαγκέλα απφ ηδενινγηθέο αγθπιψζεηο θαη
ξνκαληηθή αξραηνπιεμία.
-Καηαλννχλ γισζζηθά κε ηε βνήζεηα ησλ ζρνιίσλ απιά
θείκελα ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ.
-Γίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ιεμηιφγην ηεο ΑΔ πνπ επηβίσζε ζηε ΝΔ γιψζζα. Ζ δηαρξνληθή δηάζηαζε ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο λα ππεξβαίλεη ηελ πεξίνδν κέζα
ζηελ νπνία εληάζζνληαη ηα θείκελα ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη κε απιέο θξάζεηο αληιεκέλεο απφ κεηαγελέζηεξνπο ζπγγξαθείο (ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ θπξίσο) νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ
εμέιημε ηεο ΑΔ γιψζζαο θαη ηελ επηβίσζή ηεο ζην ζχγρξνλν λενειιεληθφ ιφγν. Παξάιιεια λα επηζεκαίλεηαη
θαη ην ιεμηιφγην ηεο ΑΔ πνπ πέξαζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηζηεκνληθή (θαη φρη κφλν) νξνινγία ησλ επξσπατθψλ γισζζψλ.
-Μπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα κε ηαπηφρξνλε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο
ζθέςεο.

-Αζθνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηερληθέο ηεο γηα ηελ επηηπρεκέλε απφδνζε ελφο αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ ζηε λενειιεληθή γιψζζα.

έσο ηελ χζηεξε αξραηφηεηα.
- Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηεξείηαη κία έζησ
ραιαξή λνεκαηηθή ζχλδεζε θαη ε κεηάβαζε απφ ηε κία ελφηεηα ζηελ επφκελε
λα κε γίλεηαη κε άικαηα. Οη καζεηέο θαη
νη καζήηξηεο αληηιακβάλνληαη επθνιφηεξα θαη αθνκνηψλνπλ γξεγνξφηεξα ηηο
γλψζεηο πνπ ζπλδένληαη θαη φρη ηηο αλεμάξηεηεο θαη αζχλδεηεο πιεξνθνξίεο.
- Υξήζε παξάιιεισλ θεηκέλσλ, ηφζν γηα
πνιιαπιή γισζζηθή επεμεξγαζία, φζν
θαη λνεκαηηθή: ζπλνδεχνπλ ην βαζηθφ
θείκελν γηα λα εληζρχζνπλ ηελ άπνςε
πνπ δηαηππψλεηαη ζε απηφ ή γηα λα ηε
ζπκπιεξψζνπλ ή επεηδή έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηφ.
Γηδαζθαιία ινηπώλ θαηλνκέλσλ γξακκαηηθήο:
Οπζηαζηηθά γ΄ θιίζεο πνπ απαληνχλ ζηα
θείκελα
Πξνζέζεηο θαη ζχλδεζκνη
Αλησλπκίεο
Δπίζεηα γ΄ θιίζεο ( θξηηήξην επηινγήο : ε
ζπρλφηεηα πνπ ζπλαληψληαη ζηελ ΚΝΔ:
ζηγκφιεθηα ζε –εο, -εο, -εο)
Σα αλψκαια επίζεηα κέγαο θαη πνιύο
Σν ξήκα εἰκί ζηνλ ελεζηψηα ζηελ ππνηαθηηθή, επθηηθή, πξνζηαθηηθή
Βαξχηνλα ξήκαηα ζε φινπο ηνπο ρξφλνπο
θαη ζε φιεο ηηο εγθιίζεηο (πιελ νξηζηηθήο) ελεξγεηηθήο θαη κέζεο θσλήο, αλάινγα θαη ζε ζρέζε κε ηε ζπληαθηηθή ηνπο
ιεηηνπξγία: δηδάζθνπκε δει. ηελ ππνηαθηηθή/ επθηηθή, εθφζνλ ηε ζπλαληήζνπκε
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δίδεηαη ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν
ζην ζχλνιφ ηνπ σο έηνηκε- πξνθαηαζθεπαζκέλε γλψζε.
ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ:
--Οη γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο
αζθήζεηο κπνξεί λα είλαη πνιιαπιήο
επηινγήο, ζπκπιήξσζεο θελψλ, αληηζηνίρηζεο, δηάδεπμεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ.
-Οη αζθήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηάθηεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ κπνξεί λα
είλαη αζθήζεηο δηαζεκαηηθνχ ηχπνπ
θαη ζχλδεζή ηνπο είηε κε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα (ηζηνξία, λενειιεληθή θαη επξσπατθή ινγνηερλία, ηέρλεο, ζεηηθέο επηζηήκεο).
Δξγαζίεο-πξφηδεθη ζε ζρέζε κε θνηλσληθά θαηλφκελα ζηε δηαρξνληθή
ηνπο εμέιημε, ή θνηλσληθέο εθδειψζεηο, πνιηηεηαθνχο ζεζκνχο, ηδέεο θαη
αληηιήςεηο, ξφιν ησλ πξνζσπηθνηήησλ ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα νδεγνχληαη ζε δηαθεηκεληθή- δηαζεκαηηθή έξεπλα, κέζα ζηε δηαθεθξηκέλε
πεξηνρή ηεο ινγνηερλίαο.
-πκπιεξσκαηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο:
-ζεαηξηθή αλάγλσζε, δξακαηνπνίεζε,
ππφδπζε ξφινπ
-θαηαζθεπή θφκηθο
-δηαγσληζκνί νκηιηψλ
-ζρεδηαζκφο αθίζαο

εμήο:
Με βάζε ηα θξηηήξηα ηεο
επηινγήο ησλ θεηκέλσλ ε
ζεηξά ησλ ελνηήησλ πξέπεη λα αλαηξαπεί θαη λα
εληαρζνχλ λέα θείκελα
απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο (ζπκβαηά κε ηα βαζηθά ζέκαηα).
Οη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο
ηνπ πεξηερνκέλνπ επηβάιιεηαη λα εκπινπηηζζνχλ
(πάληα ζα παξέρεηαη παξάιιειν θείκελν κεηαθξαζκέλν ή δνζκέλν παξάιιεια ζην πξσηφηππν
θαη ηε κεηάθξαζή ηνπ)
θαη, κε δεδνκέλν φηη ππάξρεη κηα ινγηθή ζχλδεζε ησλ θεηκέλσλ, νη καζεηέο ζα αμηνπνηνχλ ηε
γλψζε πνπ απνθηήζεθε
απφ ηα πξνεγνχκελα. Οη
εξσηήζεηο αμίδεη λα δίλνπλ αθνξκέο γηα ηε δεκηνπξγία νκαδηθψλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ. Πξνο
ηελ θαηεχζπλζε απηή
κπνξεί λα εληαρζεί ζην
κάζεκα ηεο ΑΔ γιψζζαο
θαη ην βηβιίν «Αξραία
Διιάδα, ν ηφπνο θαη νη
άλζξσπνη», ην νπνίν πιένλ ζα ιεηηνπξγεί σο θείκελν αλαθνξάο.
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ζηηο πξνηάζεηο κε αλάινγε δνκή
Γηδαζθαιία ινηπψλ θαηλνκέλσλ ηεο ζχληαμεο:
Ολνκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί, νκνηφπησηνη
(πιήξεο αλαγλψξηζε) θαη εηεξφπησηνη
(σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζπλνιηθά)
Αληηθείκελν (κνλφπησηα θαη δίπησηα
ξήκαηα)
-χληαμε απαξεκθάηνπ: ηαπηνπξνζσπίαεηεξνπξνζσπία
Γηδαζθαιία αλαθνξηθήο κεηνρήο θαη απφ
ηελ επηξξεκαηηθή, ηελ ηξνπηθή, αηηηνινγηθή, ρξνληθή.
Παξαηαθηηθή θαη ππνηαθηηθή ζχλδεζε
πξνηάζεσλ: δηδαζθαιία ησλ ζπλδέζκσλ
(ή ηεο έιιεηςήο ηνπο) πνπ δεκηνπξγνχλ
παξαηαθηηθή ζχλδεζε πξνηάζεσλ (ζε
ζρέζε θαη κε ηελ εθθνξά ηνπο).
Γηδαζθαιία ιεμηινγίνπ
-ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΝΘΔΖ ΛΔΞΔΧΝ κε ηε ρξήζε κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη θαηάηαμή ηνπο ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο νξνινγίαο καζεκάησλ.
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ΚΑΗ ΑΚΟΜΑ:
- πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη άληιεζε πιηθνχ (πιεξνθνξηαθνχ ή εηθνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ) απφ απηφ.
-θαηαζθεπή πξσηφηππνπ πιηθνχ κε
ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο
ηερλνινγίεο (νκαδηθή εξγαζία)
-δεκνζηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ ζηελ θνηλφηεηα.
Δλ ηέιεη βαζηθή αξρή γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ΑΔ είλαη φηη ην κάζεκα πξέπεη
λα κεηαηξαπεί απφ παζεηηθφ ζε ελεξγεηηθφ, απφ κλεκνληθφ ζε δξαζηηθφ
θαη απφ ζηαηηθφ ζε δπλακηθφ.

Απφ ηε γξακκαηηθή θαη
ην ζπληαθηηθφ επηιέγνληαη θαηλφκελα ηα νπνία
εληνπίδνληαη ζηα θείκελα
ηνπ πξσηνηχπνπ, έηζη ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγνχλ σο θείκελα
αλαθνξάο, ελψ νη αζθήζεηο αλαπξνζαξκφδνληαη
κε βάζε ην πλεχκα πνπ
δηαπλέεη ην λέν Π.

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔ ΔΠΙΠΛΔΟΝ:
Ζιεθηξνληθά ιεμηθά
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
δηαδηθηπαθέο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη
βάζεηο δεδνκέλσλ (εηθφλεο, clipart, ήρνπο,
βίληεν θ.ά.)
Δξγαιεία Web 1.0
(ηζηνζειίδεο εζηηαζκέλεο
ζεκαηνινγίαο,
πιαηθφξκεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θ.ά.)
Δξγαιεία Web 2.0
(ζειίδεο
θνηλσληθήο
δηθηχσζεο,
e-blogs,
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wikis θ.ά.)
Λνγηζκηθφ Π.Η. (ΑΔ
Γιψζζα Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ) θαη ΦΖΦΗΑΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ:
http://digitalschool.min
edu.gov.gr/courses/DS
GYM-B120/
http://digitalschool.min
edu.gov.gr/courses/DS
GYM-B112/

3.1.3 Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
ΣΑΞΖ Γ΄ *(80 ΧΡΔ)+4 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ
ε
(ζηελ 1 ελφηεηα ζα εληαρζεί θαη ε επαλάιεςε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ν εθπαηδεπηηθφο θξίλεη φηη πξέπεη λα επαλαιεθζνχλ απφ ηε δηδαζθαιία ηεο
Β΄ Γπκλαζίνπ)
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ
1 , 3 , 5 , 7 , 9 ΔΝΟΣΖΣΑ: 4 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
Ζ Ζ Ζ Ζ
2 , 4 , 6 , 8 , 10Ζ, 11-15:ΔΝΟΣΖΣΔ: 6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
Γηδαζθαιία εθηεηακέλνπ/σλ ζελαξίνπ/σλ 4/5 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
ΥΖΜΑΣΗΚΑ: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο
Πξνζδνθώκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
ΟΗ καζεηέο/ ηξηεο νδεγνχληαη λα κπνξνχλ
λα:
-Αλαγλσξίζνπλ ην δηαρξνληθφ ραξαθηήξα
ηεο γιψζζαο.

Βαζηθά ζέκαηα
Κείκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θάζεσλ ηεο εμέιημεο ηεο γιψζζαο θαη ηεο
γξαθήο.

Δλδεηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Σν δηδαθηηθφ πεξηερφκελν θαη ην αλακελφκελν καζεζηαθφ απνηέιεζκα λα εηζάγεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππφ
ηε κνξθή:
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Δθπαηδεπηηθό πιηθό (από ην ππάξρνλ
πιηθό ηη παίξλνπκε;)
1) Κείκελα:
Α) Σα θείκελα ζηηο ελφηεηεο 2, 4, 6, 8,
10
Β) Σα θείκελα 1, 3, 5, 7, 9 κφλν απφ

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

-Αληηιεθζνχλ ηηο δηαθνξέο ηεο ΑΔ κε ηε
ΝΔ θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
-Δξγαζηνχλ ζην ιεμηινγηθφ επίπεδν, κε ηε
βνήζεηα ηνπ κνξθν-θσλνινγηθνχ επηπέδνπ
ηεο γιψζζαο.
-Παξαηεξήζνπλ ηε δνκή ηεο γιψζζαο.
- Αληηιεθζνχλ ηηο επηβηψζεηο πξνγελέζηεξσλ θάζεσλ ηεο eιιεληθήο γιψζζαο.
- Μαζαίλνπλ λα ζρεκαηίδνπλ φ,ηη επηβηψλεη
ζηα λέα ειιεληθά, θαζψο θαη φ,ηη ππεξεηεί
ην ιφγην ρξεζηηθφ επίπεδν ηεο λέαο ειιεληθήο.
Οη ππφινηπνη ηχπνη ηνπ παξαγσγηθνχ θιηηηθνχ ζπζηήκαηνο απιψο λα αλαγλσξίδνληαη.
-Θέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε δηαζεκαηηθφηεηα.
-Αλαγλσξίδνπλ απιέο δνκέο ζην αξραίν
θείκελν αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο ΝΔ,
ελψ ζηαδηαθά εμνηθεηψλνληαη κε ηε δνκή
θαη ηελ εθθξαζηηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αξραίνπ ιφγνπ.
-Μπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ έλα απιφ, εχιεπην θαη ελδηαθέξνλ αξραίν θείκελν απαληψληαο ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζήο ηνπ.
ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΔΟΝ (ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟΤ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ):
-Να θηλεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα
ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ.
-Να είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηνχλ γηα ηηο ηδέεο, ηηο απφςεηο, ηα πξνβιήκαηα ηεο αξραίαο επνρήο θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε απηά
ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θαη παγθφζκηαο
πξαγκαηηθφηεηαο.

-Αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (ηνπηθνχ θαη αλζξψπηλνπ)
γηα ηηο ηδηνιέθηνπο ζηελ ΚΝΔ
-Κείκελα πνπ επηιέγνληαη κε βάζε ην
ελδηαθέξνλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ
γηα ηνπο καζεηέο (σο πξνβνιή, ι.ρ.
ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ θαη πνιηηηζκνχ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ), ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζε θάζε
επίπεδν κπνξνχλ λα ηνπο δψζνπλ,
αιιά θαη ηηο αμίεο πνπ πξνβάιινπλ.
-Μεηαπησηηθέο βαζκίδεο- πξψηνη εηπκνινγηθνί λφκνη.
-Δληνπηζκφο ιέμεσλ θαη ε ζεκαζία
ηνπο πνπ ζπλαληψληαη ζε άιια επηζηεκνληθά πεδία
-Aλαγλψξηζε ζπλεξεκέλσλ ξεκάησλ
(πεξηνξηζκέλε θαη επηιεθηηθή ε άζθεζε ζηελ παξαγσγή ηνπο)
-Αφξηζηνο β΄
-Παζεηηθφο κέιινληαο θαη αφξηζηνο
-Μέιινληαο θαη αφξηζηνο πγξνιήθησλ θαη ελξηλνιήθησλ
-Όια ηα βαζηθά νπζηαζηηθά ηεο γ΄
θιίζεο
-Απξφζσπε ζχληαμε
Δπηξξεκαηηθνί Πξνζδηνξηζκνί
-Γεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο: εληνπηζκφο θαη ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ηνπο: αλησλπκίεο, επηξξήκαηα θαη ζπλδέζκνπο
-Γηδαζθαιία παζεηηθήο ζχληαμεο:
πνηεηηθφ αίηην

Α. δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ
Β. πξνζδηνξηζκνχ πξνβιήκαηνο
Γ. ζρεδηαζκνχ θαη κεζφδεπζεο δηεξεπλήζεσλ,
Γ. αλαδήηεζεο απαληήζεσλ ζηα πξνβιήκαηα.
Δ. αλαδήηεζεο θαη αμηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ
η. αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο δεδνκέλσλ
Ε. θαηαλφεζεο βαζηθψλ ελλνηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη γεγνλφησλ
Γειαδή, λα απνθεχγεηαη λα δίδεηαη ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ζην ζχλνιφ ηνπ σο
έηνηκε- πξνθαηαζθεπαζκέλε γλψζε.
ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
- Δπηζήκαλζε ησλ ιεμηινγηθψλ επηβηψζεσλ ζηελ ΝΔΓ.
Σαμηλφκεζε ησλ ιέμεσλ πνπ είλαη ίδηεο
ζηα ΑΔ θαη ΝΔ, ιίγν δηαθνξεηηθέο, εληειώο δηαθνξεηηθέο.
-Μηθξέο εξγαζίεο ζπγθέληξσζεο δηαιεθηηθψλ ηχπσλ ηνπ πεξηβάιινληνο: ζχγθξηζε, αλαγλψξηζε, θαηάηαμε…
αληηπαξαβνιή κε ηελ ΑΔΓ
-Σαμηλφκεζε ιέμεσλ αλάινγα κε ην
πλεχκα, αιιά θαη αλαθάιπςή ηνπο κέζα
απφ ηε ζχλζεζε, βάζεη ησλ λφκσλ.
-Γεκηνπξγία ιέμεσλ κε παξαγσγή θαη
ζχλζεζε θαη θαηάηαμή ηνπο ζε ζεκαηηθέο
θαηεγνξίεο Σχπνο άζθεζεο: «Γεκηνπξγείζηε ην πξνζσπηθό ζαο ιεμηιόγην μεθηλώληαο από ηε ξίδα ησλ ιέμεσλ»
-πζρεηηζκφο δηδαζθαιίαο ΑΔΓ θαη ΝΔΓ:
θίλεζε απφ ηε ζπγρξνλία ζηε δηαρξνλία:
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κεηάθξαζε
Γ) Σα παξάιιεια θείκελα ζηηο ζει.
100 (δεχηεξν παξάιιειν), 102, 105
107 (πξψην παξάιιειν), 109 αληί ησλ
θεηκέλσλ ησλ ελνηήησλ 1, 3, 5, 7, 9
ΠΡΟΘΔΣΟΤΜΔ 5 ΝΔΑ ΚΔΗΜΔΝΑ
2) Δξκελεπηηθά ζρόιηα:
Δλφηεηεο 1-10
3) Λεμηιόγην-Δηπκνινγία:
πλνπηηθή ζπγθεληξσηηθή δηδαζθαιία
ησλ ελνηήησλ 1 - 8 κε βάζε έλα ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα δηδαζθαιίαο ηεο
γξακκαηηθήο θαηεγνξίαο ησλ παξάγσγσλ/ζχλζεησλ ιέμεσλ ηεο ΑΔ θαη ησλ
ζπζηαηηθψλ ηνπο
4) Γξακκαηηθή:
ε γεληθέο γξακκέο δηαηεξνχκε ηελ
παξνπζίαζε ησλ θαηλνκέλσλ. Χζηφζν
νη αζθήζεηο λα δεηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ
αλαγλώξηζε ηύπωλ (κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο, ζπκπιήξσζεο θελψλ, δηάδεπμεο, αληηζηνίρηζεο) ηεο ΑΔ πνπ δελ έρνπλ επηβηψζεη
ζηε ΝΔ ( α) ππνηαθηηθή, επθηηθή, πξνζηαθηηθή, απαξέκθαην θαη κεηνρή ησλ
ζπλεξεκέλσλ ξεκάησλ, β) κέξνο ησλ
παξαζεηηθψλ, γ) κέιινληαο ελξηλνιήθησλ/πγξνιήθησλ), θαη ηελ παξαγωγή
ηύπωλ (κε αζθήζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ
ιέμεσλ εληφο θξάζεσλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ, ηελ πηψζε, ηε θσλή ή ην ρξφλν)
πνπ έρνπλ
επηβηψζεη ζηε
ΝΔ (α) Αφξηζηνο β΄, β) Παζεηηθφο
Μέιινληαο θαη Αφξηζηνο, γ) Μέξνο
ησλ παξαζεηηθψλ, δ) Οξηζηηθή ησλ ζπλεξεκέλσλ θαη θάπνηνη ιίγνη ηχπνη απφ
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-Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζπλέρεηα ησλ πνιηηηζηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ αμία ηνπ παξειζφληνο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία
ηνπ παξφληνο.

απφ ην ηψξα ζην ρζεο.
πλεξγαζία κε θαζεγεηέο άιισλ εηδηθνηήησλ γηα αλάδεημε ηεο νξνινγίαο θαη ηεο
εξκελείαο ηεο.
-Έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γξακκαηηθψλ ηχπσλ θαη θαηεγνξηψλ θαη φρη ηφζν
ζηελ θιηηηθή αλαπαξαγσγή ηνπο
- πδήηεζε γηα ηε ζρέζε ΑΔ θαη ΝΔ ιφγνπ: επηζήκαλζε ηνπ ιφγηνπ ρξεζηηθνχ
επηπέδνπ ηεο λέαο ειιεληθήο, θπξίσο ζε
επίζεκν επίπεδν ιφγνπ.
-Δληνπίδνπκε θαη ζρνιηάδνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ξίδεο ηνπ πνιηηηζκνχ.
-πδεηήζεηο ζηελ ηάμε γηα λα παξαηεξεζεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ΑΔ
θαη ΝΔ πνιηηηζκνχ.
-Έκθαζε ζηα απνζπάζκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη βάζεηο ησλ επηζηεκψλ ηέζεθαλ - ζε κεγάιν βαζκφ- απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, φπσο θαη ηεο ζχγρξνλεο
κπζηζηνξίαο
-Παξαπνκπέο ζε επξσπαίνπο ή άιινπο
ινγνηέρλεο ή επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ εκπλεπζηεί απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο.
-Καηάδεημε ηεο δηαθνξάο θνηλσληθψλ
δνκψλ κεηαμχ αξραηνειιεληθήο θαη ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ.
-Δληνπηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαζεκεξηλφ βίν ησλ αξραίσλ
Διιήλσλ.
-Δλζάξξπλζε ηνπ καζεηή λα αλαδεηήζεη
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα φ,ηη ηνλ ελδηαθέξεη, απφ φπνπ κπνξεί, κφλνο, ή κε ηε
βνήζεηα ησλ ππνινίπσλ.
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ηηο ππφινηπεο εγθιίζεηο)
4) πληαθηηθό:
Σξνπνπνηνχκε ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη
ηε ζεηξά δηδαζθαιίαο ησλ θαηλνκέλσλ,
αιιά αμηνπνηνχκε ηνπο ζπλνιηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο, φπσο ππάξρνπλ ζηηο
ζει. 11-133: α) Πξνζδηνξηζκνί, β)
Γεπηεξεχνπζεο Πξνηάζεηο. Ζ αλαθνξά
δελ ζα είλαη εθηελήο (είδε πξνηάζεσλ,
εηζαγσγή θαη ζπληαθηηθή ζέζε) θαη ε
βάζε ζα είλαη ε αληηπαξάζεζή ηνπο κε
ηηο δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο ηεο ΝΔ,
γ) πνηεηηθφ αίηην.
ΠΡΟΘΔΣΟΤΜΔ
(ΔΚΣΟ ΣΩΝ ΑΡΥΑΙΩΝ ΠΡΩΣΟΣΤΠΩΝ ΚΔΙΜΔΝΩΝ)
-ην λέν ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαιφ ζα
ήηαλ λα ζπκπιεξσζεί ην παξάζεκα κε
πίλαθεο ησλ δηδαγκέλσλ θαηλνκέλσλ
ζην επίπεδν ηεο γξακκαηηθήο, ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ηεο εηπκνινγίαο
-Πξφζζεην δηδαθηηθφ πιηθφ κε ηηο επηβηψζεηο ηεο ΝΔ, αληηπαξαζεηηθνχο πίλαθεο ΑΔ θαη ΝΔ, επηινγή αζθήζεσλ
ηνπ βηβιίνπ θαη λέεο εηδηθέο αζθήζεηο
-Πξνηεηλφκελα prνjects (νκαδνζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο) αλά ελφηεηα, πνπ ζα
παξαπέκπνπλ ηφζν ζηε ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο φζν θαη ζε άιια
θείκελα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο, φπσο ελδεηθηηθά: 1) ελ. 1: Διέλε, 2) ελ. 2: Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή,
ελ. 3: Οηδίπνπο Σχξαλλνο θηι.
-Φεθηαθφ πιηθφ ζε θάζε ζρνιείν, έηνηκν λα αλαπαξαρζεί –εθφζνλ θαη ζην
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βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη– γηα θάζε καζεηή.
Οη λέεο ηερλνινγίεο θαινχληαη λα βνεζήζνπλ σο πξνο ηελ εμνηθείσζε ησλ
καζεηψλ/ ηξηψλ κε:
Λνγηζκηθό
Δπεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
Γεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο εληχπσλ (MS Publisher ή αλάινγν),
θφκημ ή θηλνχκελεο εηθφλαο
(ComicLab ή αλάινγν),
-Δπηινγή δηαδξαζηηθψλ πξνγξακκάησλ,
εξγαζηψλ κε ηε κέζνδν project, (φπσο ζα
κπνξνχζε λα είλαη ε θαηαζθεπή θφκηθο
θαη ε ηηηινθφξεζή ηνπο ζηα ΑΔ)
-πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη άληιεζε
πιηθνχ (πιεξνθνξηαθνχ ή εηθνληζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ) απφ απηφ.
-θαηαζθεπή πξσηφηππνπ πιηθνχ κε ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο (νκαδηθή εξγαζία)
-δεκνζηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ
ζηελ θνηλφηεηα.
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ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔ ΔΠΙΠΛΔΟΝ:
Ζιεθηξνληθά ιεμηθά
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
δηαδηθηπαθέο κεραλέο αλαδήηεζεο
θαη βάζεηο δεδνκέλσλ (εηθφλεο,
clipart, ήρνπο, βίληεν θ.ά.)
Δξγαιεία Web 1.0 (ηζηνζειίδεο
εζηηαζκέλεο ζεκαηνινγίαο, πιαηθφξκεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θ.ά.)
Δξγαιεία Web 2.0 (ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, e-blogs, wikis
θ.ά.)
Λνγηζκηθφ Π.Η. (ΑΔ Γιψζζα Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ) θαη Φεθηαθνχ ζρνιείνπ:
ι.ρ.:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/cour
ses/DSGYM-C106/
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3.2 ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
3.2.1 Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΣΑΞΖΑ΄ 56 ΓΗΓ. ΧΡΔ + 4 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΟΜΖΡΟΤ ΟΓΤΔΗΑ
HΡΟΓΟΣΟΤ ΗΣΟΡΗΔ
ΚΑΗ
ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΚΔΗΜΔΝΑ
ΔΗΑΓΧΓΖ: 3 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
53 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΑΠΟΠΑΜΑΣΧΝ ΚΑΗ
ΠΑΡΑΛΛΖΛΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΔΝΑ ΔΤΡΤ ΦΑΜΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΟΤΝΣΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΘΟΛΖ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΚΖ ηνπο ΓΗΑΓΡΟΜΖ
Γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα ην πξνηεηλφκελν Π ηεο αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο απφ Μεηάθξαζε
Οη ζηφρνη ζην ππάξρνλ Π είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη άξα νη φπνηεο πξνηάζεηο καο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη φρη αλαηξεπηηθέο. Χζηφζν νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε:
Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην (Μαξία ακαξά-Κ. Σνπνχδεο, Αξραία Διιεληθά, Οκεξηθά Έπε Οδύζζεηα) δνζκέλν ππφ κνξθή αλζνινγίνπ, σζεί
ηνπο καζεηέο ζε απνζπαζκαηηθή αλάγλσζε θαη γλψζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ, αίξνληαο κάιινλ παξά ζπκβάιινληαο ζηνπο αξρηθνχο
ζηφρνπο ηνπ Π.
Κξίλεηαη ππεξβνιηθφο ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ εηθφλσλ αιιά θαη ησλ αζθήζεσλ ζε θάζε ελφηεηα (ζηε 2 ε ελφηεηα γηα 100 ζηίρνπο παξαηίζεηαη έλα παξάιιειν θείκελν κε άζθεζε θαη 10 επηπιένλ αζθήζεηο ζε 2,5 ζειίδεο) γεγνλφο πνπ δηαζπά θαη απνπξνζαλαηνιίδεη ηνπο καζεηέο, ελψ
Δπηπιένλ αζθεί θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζηνπο θαζεγεηέο, νδεγψληαο ηνπο ζε θάζε βήκα, απνκαθξχλνληάο ηνπο απφ ηελ απηελέξγεηα θαη
ζηεξψληαο ηνπο ηελ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ. Καζεγεηέο φκσο κε ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πψο ζα σζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηνπο καζεηέο ηνπο λα απηελεξγήζνπλ ή λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε; Υξεηάδεηαη –δειαδή– λα είλαη γλσζηφο ν ηχπνο ησλ αζθήζεσλ, αιιά ν
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ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπο θαιφ είλαη λα αθήλεηαη ζηνλ θαζεγεηή, ν νπνίνο θαιείηαη λα ζπλππνινγίζεη θαη ην ζεκείν αθεηεξίαο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηάμεο ηνπ.
Γελ ρξεηάδεηαη ζε θάζε ελφηεηα αλαθεθαιαίσζε: επηηείλεη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα θαη θαηαζηξέθεη ηελ νιφηεηα ηνπ θεηκέλνπ. Γίλεη
ηελ εζθαικέλε εληχπσζε ηεο νινθιήξσζεο.
Ζ πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ησλ γεγνλφησλ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά ζηεξεί απφ ην ινγνηέρλεκα ηελ επξεκαηηθή αθεγεκαηηθή ηερληθή
ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ, ρσξίο λα επηηπγράλεη θάηη ηφζν ζεκαληηθφ πνπ λα επηηξέπεη κηα ηέηνηα αλαηξνπή. Σελ ηζηνξία άιισζηε ηνπ Οδπζζέα ζε ζεηξηαθή κνξθή νη καζεηέο ηελ μέξνπλ κεηά απφ 6 ρξφληα ζην Γεκνηηθφ. ην Γπκλάζην νθείινπκε λα δηδάμνπκε πψο «αθξηβψο»
ηελ έγξαςε ν Όκεξνο. (Απηφλ ηνλ ζηφρν άιισζηε εμππεξεηεί θαη ην εμαηξεηηθφ ζπλνπηηθφ εκεξνιφγην ηεο Οδχζζεηαο πνπ αθνινπζεί
ζηελ επφκελε ζειίδα.)
ΣΔΛΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ
Σν βηβιίν ηνπ καζεηή λα είλαη νιφθιεξε ε Οκήξνπ Οδχζζεηα, ζε κεηάθξαζε πξνζηηή ζηελ ειηθία, ην λνεηηθφ δπλακηθφ θαη ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Σν άξηζην βεβαίσο ζα ήηαλ λα γξαθεί κηα κεηάθξαζε γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, αιιά εθφζνλ θάηη ηέηνην δελ
κπνξεί λα επηηεπρζεί, πξνηείλεηαη ε κεηάθξαζε ηνπ Γ. Μαξσλίηε.
ΥΖΜΑΣΗΚΑ: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο
Πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα

Γηδαθηηθό πεξηερόκελν
ΟΜΗΡΟΤ ΟΓΤΔΙΑ,
ΗΡΟΓΟΣΟΤ ΙΣΟΡΙΔ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΔΙΜΔΝΑ
(ηεο αξραηόηεηαο , ηεο λεόηεξεο Διιάδαο, αιιά θαη ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ)
ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟ:
πλδπαζκφο δηαδηθαζίαο θαη πεξηερνκέλνπ
Οη καζεηέο/ηξηεο πεηπραίλνπλ ψζηε λα:
-Καηαλνήζνπλ ηελ Οδχζζεηα σο πνηεηηθή αλζξσπνγεσγξαθία, σο χκλν ζηνλ
άλζξσπν θαη ηα θαηνξζψκαηά ηνπ, σο δηδαρή αμηψλ, ηζρπξψλ πίζηεσλ θαη αλζξψπηλεο επζχλεο.

Δλδεηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό (από ην ππάξρνλ
πιηθό ηη παίξλνπκε;)

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ: Δξκελεπηηθήθεηκελνθεληξηθή
-νη καζεηέο/ηξηεο δηαβάδνπλ νη ίδηνη –
κεηά ηνλ θαζεγεηή– ηκεκαηηθά ηνπο ζηίρνπο ηεο ελφηεηαο θαη επηδηψθεηαη ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε.
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Χο βηβιίν καζεηή απνξξίπηνπκε ην αλζνιφγην θαη πηνζεηνχκε ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ
θεηκέλνπ ηεο Οκήξνπ Οδχζζεηαο, ε νπνία
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-Έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο αμίεο ηνπ ειιεληθνχ (θαη φρη κφλν) πνιηηηζκνχ, ηνλ
ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ηελ έλλνηα ηνπ ππεχζπλνπ
θαη ελεξγνχ πνιίηε ρσξίο ππεξβνιέο θαη σξαηνπνηήζεηο.
ΣΟΥΟ είλαη ην θείκελν λα εξκελεχεηαη σο θείκελν ηεο επνρήο ηνπ εληαγκέλν ζηε ζπγρξνλία, ρσξίο ππνθεηκεληθέο θαη απζαίξεηεο γεληθεχζεηο. Απφ θεη
θαη πέξα φκσο νη καζεηέο πξέπεη λα πξνρσξνχλ ζε ζπγθξίζεηο ηνπ ηφηε θαη
ηνπ ηψξα (αθφκα θαη κε ελδηάκεζεο παξελζέζεηο) θαη λα:
- Αληηιακβάλνληαη ην έπνο σο πλεπκαηηθή δεκηνπξγία κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη
ν λενειιεληθφο πνιηηηζκφο θαη ε νπνία απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε
ηνπ ειιελνξσκατθνχ θαη δπηηθνεπξσπατθνχ πνιηηηζκνχ.
-Αληηιακβάλνληαη φηη ν Όκεξνο «δίδαζθε» θαη ηνπο αξραίνπο Έιιελεο (ήζνο
θαη αμίεο) γη’ απηφ ζε φιε ηελ αξραηφηεηα απνηεινχζε κφληκν δηδαθηηθφ αληηθείκελν γηα ηνπο καζεηέο.
-Γηακνξθψλνπλ αμηνινγηθά αηζζεηηθά θξηηήξηα.
-Γνπιεχνπλ δηαζεκαηηθά θηλνχκελνη κε επρέξεηα απφ ην έλα ινγνηερληθφ θείκελν ζην άιιν, αλαγλσξίδνληαο ηηο νκνηφηεηεο, αιιά θαη ηηο δηαθνξέο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν.
-Αληηιεθζνχλ ηελ αληηπαξάζεζε αζηαηηθνχ-ειιεληθνχ θφζκνπ.
-Αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ησλ δηαθεηκέλσλ πνπ δηαπιέθνληαη θαη λα θηάζνπλ
έηζη ζηελ αηζζεηηθή απνηίκεζε θαη ηελ απφιαπζε.
-Καηαλνήζνπλ ην κχζν ζηελ πνηεηηθή ηνπ κεηάπιαζε θαη ηελ πινθή.
-Καηαλνήζνπλ ην ζενινγηθφ ζχκπαλ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη ηε ζρέζε ησλ
αλζξψπσλ κε ηνπο ζενχο.
-Αλαγλσξίδνπλ ζηνηρεία πνπ επηβηψλνπλ ζηελ πνίεζε θαη ηε ινγνηερλία απφ
ηνλ Όκεξν έσο ηε ζχγρξνλε δεκνηηθή πνίεζε.
-Αληηιεθζνχλ φηη ε ζπιινγηθή κλήκε δηαηήξεζε αιιά θαη κεηαζρεκάηηζε ηηο
επηθέο πνηεηηθέο κνξθέο, ην χθνο θαη ηνπο αξραίνπο κχζνπο ζε ζχγρξνλεο
κνξθέο πνίεζεο θαη ιατθήο ινγνηερλίαο.
-Γηεξεπλήζνπλ ηε δνκή ηεο Οδχζζεηαο, ψζηε λα γλσξίζνπλ ινγνηερληθέο θαη
αθεγεκαηηθέο ηερληθέο (εγθηβσηηζκφο, επζχο ιφγνο, δηάινγνο, κνλφινγνο,
πξσην(2ν/ 3ν)πξφζσπε αθήγεζε, ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξφλνπ σο πξνο ηελ ηάμε
(αλαδνκή, πξννηθνλνκία) σο πξνο ηε δηάξθεηα (δηαζηνιή θαη ζπζηνιή- επηβξάδπλζε) εθθξαζηηθέο ηερληθέο, ζρήκαηα ιφγνπ, κνηίβα ινγνηερληθά (άζηνρα
εξσηήκαηα, ηππηθά επαλαιακβαλφκελνπο ζηίρνπο) αηηηνινγψληαο ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ξφιν.
-Αλάινγα λα κπνξνχλ λα θηλεζνχλ θαη κε ην θείκελν ηνπ Ζξνδφηνπ (: δηείζ-

- Δληνπίδνπκε θαη ζρνιηάδνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ξίδεο ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνλ ειιαδηθφ ή έμσ απφ απηφλ
ρψξν θαη ηηο ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ζε επίπεδν εζψλ-εζίκσλ, ηδεψλ, λννηξνπηψλ, ή άιισλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ
-Αληηπαξαβάιινπκε ηνλ αλζξσπνκνξθηζκφ ησλ ζεψλ ζηελ Οδχζζεηα κε ηνλ
ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο Ηζηνξίεο ηνπ
Ζξνδφηνπ (ι.ρ. ην δηάινγν Καιπςψ- Δξκή κε ηελ επηζηνιή πνπ ζηέιλεη ν Αηγχπηηνο βαζηιηάο Ακαζεο ζηνλ ηχξαλλν ηεο
άκνπ Πνιπθξάηε: Γ, 40)
-Αληηπαξαβάιινπκε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νκεξηθή θνηλσλία κε εθείλε ηεο
Αζελαίαο ηνπ 5νπ αη., ηεο παξηηάηηζζαο,
ηεο ειιελίδαο γπλαίθαο ζηηο αξρέο ηνπ
πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη ζήκεξα.
-Κάλνπκε ιφγν γηα ην ηππηθφ ηεο θηινμελίαο ζηνλ Όκεξν ζε αληηπαξαβνιή κε ηε
θηινμελία φπσο ηελ πξνζέθεξε ν Λπδφο
βαζηιηάο Κξνίζνο ζην Φξχγα Άδξαζην, ν
νπνίνο ηειηθά έκειιε λα ηνπ ζθνηψζεη ην
γην. Ο Κξνίζνο φκσο δελ κεηάλησζε γηα
φ,ηη είρε θάλεη ζηνλ ΄Αδξαζην. χγθξηζε
αζηαηηθνχ-ειιεληθνχ θφζκνπ (Μήπσο θαη
ν Όκεξνο ην ήμεξε θαη πξνζπαζνχζε θαη
απηφο λα «δηδάμεη»;)
-Σα ζέκαηα λα ηίζεληαη ζε ζπδήηεζε ππφ
κνξθή εξσηήζεσλ θαη φρη κε ηειεησκέλεο
απαληήζεηο.
-Οη ζηίρνη ή νη ξαςσδίεο πνπ δελ δηδάζθνληαη αλαιπηηθά κπνξνχλ είηε λα
αθνχγνληαη ζε «αγψλεο αλάγλσζεο» ζηηο
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θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δίδεηαη ζηνπο
καζεηέο κε ηε κνξθή ελφο ινγνηερληθνχ
βηβιίνπ: ελφο βηβιίνπ δειαδή πνπ πεξηέρεη ινγνηερλία γξακκέλε ηνλ 8ν αη. π. Υ.,
δνζκέλε ζε λενειιεληθή απφδνζε απφ
ηνλ Γ. Μαξσλίηε.
Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα έρεη κηα πνηθηιία
βηβιίσλ απφ ηα νπνία θάζε θνξά ειεχζεξα ζα επηιέγεη ηη ζα δείμεη ζηνπο καζεηέο
ηνπ ή ζε ηη πξνγξάκκαηα ζα ηνπο εκπιέμεη.
Σα παηδηά φκσο δελ ζα απνζπψληαη απφ
ην θείκελν ηε ζηηγκή πνπ ζα ην δηαβάδνπλ.
Χο αλάινγεο βαξχηεηαο κε ηελ Οδχζζεηα
νξίδνληαη θαη νη Ηξνδόηνπ Ιζηνξίεο, κε
ηελ έλλνηα όηη βαζηθά ζέκαηα ζα ζπλεμεηάδνληαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ παξνπζηάδνληαη ηόζν ζηελ Οδύζζεηα όζν θαη
ζηνλ Ηξόδνην.
Σν εγρεηξίδην Αρχαίοι Τόποι και άνθρωποι κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάιιεια θείκελα
ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧ
ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔ ΔΠΙΠΛΔΟΝ:
-Ζιεθηξνληθά ιεμηθά
-ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
-δηαδηθηπαθέο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη
βάζεηο δεδνκέλσλ (εηθφλεο, clipart, ήρνπο, βίληεν θ.ά )
-Δξγαιεία Web 1.0 (ηζηνζειίδεο εζηηαζκέλεο ζεκαηνινγίαο, πιαηθφξκεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θ.ά.)
-Δξγαιεία Web 2.0 (ζειίδεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, e-blogs, wikis θ.ά.)
-Λνγηζκηθφ Π.Η. (Οκήξνπ Οδχζζεηα. Ζ-
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δπζε ζηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, εξκελεπηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, θαηαβχζηζε ζηε ζπγρξνλία θαη ζπλεμέηαζε ιαψλ πνιηηηζκψλ θαη επνρψλ).
εκεηψλεηαη φηη πξνηείλεηαη αλαιπηηθή δηδαζθαιία επηιεγκέλσλ απνζπαζκάησλ ηεο Οδχζζεηαο θαζψο θαη αλάγλσζε θαη πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε ησλ ζηίρσλ πνπ δελ ζα δηδαρηνχλ αλαιπηηθά.
ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
-ε ιεηηνπξγία ηνπ πξννηκίνπ
-εγθηβσηηζκφο
-λφζηνο
-ην ηππηθφ ηεο θηινμελίαο
-ε αλαγλψξηζε
-αλζξσπνκνξθηζκφο ησλ ζεψλ
-χβξηο-ηίζηο-λέκεζηο
-θνηλσληθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζε
-εξσηθφ ζηνηρείν
-αθεγεκαηηθέο (ινγνηερληθέο- πνηεηηθέο) ηερληθέο
-αμίεο θαη ζηάζε δσήο ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσλία, ηελ πνιηηηθή
-ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ νκεξηθή θνηλσλία θαη ε ζχγθξηζή ηεο κε ηελ χζηεξε αξραηφηεηα θαη ηε λεφηεξε Διιάδα
Αλάδεημε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηεο νπηηθήο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ
πξνζψπσλ:
-αλάδεημε δξψλησλ, δξάζεσλ, απνδεθηψλ.
-αλάδεημε ππνθξππηφκελσλ δξψλησλ,
-αλάδεημε απφλησλ θαη ζησπψλησλ
Κιίκαθα αηηηφηεηαο
-παξνπζίαζε θαη ζπγθξηηηθή ζεψξεζε άιισλ αξραίσλ θεηκέλσλ:
-παξνπζίαζε θαη ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ιατθψλ ζξχισλ, παξακπζηψλ θαη δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη έιεγρνπ αλαινγηψλ, νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ
-Απφ ηηο Ζξνδφηνπ Ηζηνξίεο λα κπνξνχλ δηαθεηκεληθά θαη πεξηθεηκεληθά λα
παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο κέζα απφ ην έξγν ελφο
ζπγγξαθέα πνπ έγξαςε κεηά απφ 3 αη. απφ ηνλ Οκεξν θαη θηλείηαη νξηδφληηα
ζηνπο ηφηε γλσζηνχο ηφπνπο, ελψ θαηαγξάθεη ζπλήζεηεο θαη αληηιήςεηο δηαθνξεηηθψλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ.
ΚΟΗΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ:
-ε αληηκεηψπηζε ηνπ μέλνπ

νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ φινη νη καζεηέο,
θαη ζηε ζπλέρεηα ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο
θαινχληαη λα γξάςνπλ πεξίιεςε αλά 50
ζηίρνπο.
Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα δίλνληαη –θαηά
ηελ θξίζε ηνπ θαζεγεηή ζε πεξηιεπηηθή
κνξθή.
ΔΠΗΠΛΔΟΝ:
-Δπηινγή δηαδξαζηηθψλ πξνγξακκάησλ,
εξγαζηψλ κε ηε κέζνδν project,
Θεαηξηθήο αλάγλσζεο, δξακαηνπνίεζεο,
ππφδπζεο ξφινπ
-θαηαζθεπή θφκηθο
-δηαγσληζκνί νκηιηψλ
-ζρεδηαζκφο αθίζαο
-δηεξεχλεζε πεγψλ, βηβιηνγξαθίαο θαη
πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη άληιεζε πιηθνχ (πιεξνθνξηαθνχ ή εηθνληζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ) απφ απηφ
-θαηαζθεπή πξσηφηππνπ πιηθνχ κε ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο (νκαδηθή εξγαζία)
-δεκνζηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ
ζηελ θνηλφηεηα.
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ξνδφηνπ Ηζηνξίεο, Αξραίνη Τόπνη θαη άλζξσπνη Α΄ θαη Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ) θαη
ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ι.ρ.:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses
/DSGYM-A115/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses
/DSGYM-A105/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses
/DSGYM-A113/
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-Ο επεθηαηηθφο πφιεκνο
-Οη ζενί
-Οη θνξείο ηεο εμνπζίαο θαη ν ηξφπνο πνπ ηελ αζθνχλ: Οη αληηιήςεηο ησλ βαζηιέσλ θαη ησλ ηπξάλλσλ δηαθφξσλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ

3.2.2 Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΣΑΞΖ Β΄ 56 ΓΗΓ. ΧΡΔ + 4 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ
ΟΜΖΡΟΤ ΗΛΗΑΓΑ ΚΑΗ
ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΚΔΗΜΔΝΑ (ηεο αξραηφηεηαο, ηεο λεφηεξεο Διιάδαο, αιιά θαη ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ)
ΔΗΑΓΧΓΖ: 3 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
53 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΑΠΟΠΑΜΑΣΧΝ ΚΑΗ
ΠΑΡΑΛΛΖΛΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΔΝΑ ΔΤΡΤ ΦΑΜΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΟΤΝΣΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΘΟΛΖ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΚΖ ηνπο ΓΗΑΓΡΟΜΖ
Πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
Οη καζεηέο κε ηε δηδαζθαιία ηνπ
δεχηεξνπ Οκεξηθνχ έπνπο επηδηψθεηαη λα:
-Δληζρχζνπλ ηε γλψζε πνπ απέθηεζαλ γηα ηνλ Όκεξν θαη ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ.
-Αληηιεθζνχλ γηαηί ην έξγν, παξά

ΟΜΗΡΟΤ ΙΛΙΑΓΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΔΙΜΔΝΑ
(ηεο αξραηόηεηαο, ηεο λεόηεξεο Διιάδαο, αιιά θαη ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ)
- Αλαιπηηθή δηδαζθαιία επηιεγκέλσλ απνζπαζκάησλ ηεο Ηιηάδαο
-Αλάγλσζε θαη πεξηιεπηηθή αλαδηήγεζε
ησλ ζηίρσλ πνπ δελ ζα δηδαρηνχλ αλαιπηηθά
ηηο κε αλαιπηηθφ ηξφπν δηδαζθφκελεο
ελφηεηεο ζίγνληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη ην πξνζθεξφκελν πιηθφ ηεο,

Δλδεηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δθπαηδεπηηθό πιηθό (από ην ππάξρνλ
πιηθό ηη παίξλνπκε;)

-Σα ζέκαηα λα ηίζεληαη ζε ζπδήηεζε ππφ
κνξθή εξσηήζεσλ θαη φρη κε ηειεησκέλεο
απαληήζεηο.
-Οη ζηίρνη ή νη ξαςσδίεο πνπ δελ δηδάζθνληαη αλαιπηηθά κπνξνχλ είηε λα αθνχγνληαη ζε «αγψλεο αλάγλσζεο» ζηηο
νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ φινη νη καζεηέο,
θαη ζηε ζπλέρεηα ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο

ΠΡΧΣΗΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖ ΝΑ ΔΠΗΣΡΔΦΟΤΜΔ ΣΟ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΒΗΒΛΗΟ
Σν θχξην δήηεκα κε ην πθηζηάκελν πιηθφ
είλαη ε παξσρεκέλε θαη δχζθνιε γηα ηεο
καζεηέο κεηάθξαζε ηνπ Η. Πνιπιά.
Πξνέρεη ε αληηθαηάζηαζή ηεο. Αλ απηφ
δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί, πξνηείλεηαη λα
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ην φηη πξνεγείηαη ρξνληθά, δηδάζθεηαη δεχηεξν ζην ζρνιείν.
-Δκπεδψζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ επηηεχγκαηνο ηνπ Οκήξνπ θαη λα
αληηιεθζνχλ ηελ πξσηνηππία ηνπ:
ην έξγν, εληαγκέλν ζε κηα καθξά
πνηεηηθή παξάδνζε πξνθνξηθήο
ζχλζεζεο, απνηειεί ην πξψην
κλεκείν ηεο αθεγεκαηηθήο ηέρλεο
θαη ην πξψην ζεκέιην ηεο αθεγεκαηηθήο ηερληθήο.
-Καηαλνήζνπλ ηελ Ηιηάδα σο πνηεηηθή αλζξσπνγεσγξαθία κε ηδηαίηεξν ζχζηεκα αμηψλ, ηδεψλ
θαη αληηιήςεσλ.
-Καηαλνήζνπλ φηη ν πνηεηήο, αλ
θαη θαζηζηά ηελ κήληλ ηνπ Αρηιιέα έλαξμε αιιά θαη ζεκαηηθφ
θέληξν ηεο πινθήο, ζην έξγν ηνπ
αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξντζηνξία
θαη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη κεηαηξέπεη ηελ Ἰιηάδα ζε έπνο ηνπ
δεθαεηνχο Σξστθνχ πνιέκνπ.
-Δθηηκήζνπλ ηε κεηάπιαζε ηνπ
ηξσηθνχ κχζνπ ζε επηθφ πνίεκα
κε θεληξηθφ ζεκαηηθφ ππξήλα θαη
δεπηεξεχνληα επεηζφδηα.
-Γηαπηζηψζνπλ νκνηφηεηεο θαη
δηαθνξέο ηεο Ἰιηάδαο θαη ηεο
Ὀδύζζεηαο ζε θάζε επίπεδν.
-Δκπεδψζνπλ ηελ ηεξάζηηα επίδξαζε πνπ άζθεζε ν Όκεξνο –σο
ινγνηερληθφ αξρέηππν– ηηο κεηαγελέζηεξεο επνρέο κέζα απφ ηνλ
ηξφπν ηεο πξφζιεςήο ηνπ.

ηα ζέκαηα πνπ ζπληζηνχλ ηνλ θφζκν θαη
ηελ πνηεηηθή ηερληθή ηνπ Οκήξνπ:
επηθή πξνθνξηθή παξάδνζε
αθεγεκαηηθέο ηερληθέο
εθθξαζηηθά κέζα
νκεξηθέο παξνκνηψζεηο
αλαρξνληζκνί
άλζξσπνη-ζενί αλζξσπνκνξθηζκφο. Θετθή επηθάλεηα, θνηλσλία ησλ ζεψλ// θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ
νξγή ηνπ Αρηιιέα, βνπιή ηνπ Γία
ομηρικές-ηρωικές αξίες: τιμή, ἀρετή,
αἰδώς, κλέος, δόξα, κῦδος.

Πφιεκνο, κάρε, κνλνκαρία, κνηξα, άηε,
χβξηο- ηίζηο- λέκεζηο,
έξγα ηεο εηξήλεο, αλζξψπηλεο ζπλήζεηεο
θαη ζεζκνί,
νκηιία εηαηξηθή, ζπδπγηθή, ερζξηθή,
ζχγθξηζε κε ηελ Οδχζζεηα
-Παξάιιεια θείκελα απφ ηε κεηαγελέζηεξε αξραία ειιεληθή ινγνηερλία ζε κεηάθξαζε (ιπξηθνχο πνηεηέο, Ζξνδφηνπ
Ηζηνξίεο (:γηα ηεο αμίεο, ηεο πνιεκηθέο
ηερληθέο, ηεο ζηφρνπο ηνπ πνιέκνπ ζε δηαθνξεηηθνχο ιανχο, πνιηηηζκνχο θαη επνρέο) ηξαγσδία, Πιάησλα, Αξηζηνηέιε,
ειιεληζηηθνχο ζπγγξαθείο), ηε λεφηεξε
ειιεληθή (νισκφο, Καβάθεο, θ.ά.) θαη
ηελ επξσπατθή ινγνηερλία.
-Παξνπζίαζε θαη ζπγθξηηηθή ζεψξεζε
ιατθψλ ζξχισλ, παξακπζηψλ πνπ ζπλαληψληαη θαη ζήκεξα ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα.

θαινχληαη λα γξάςνπλ πεξίιεςε αλά 50
ζηίρνπο.
Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα δίλνληαη –θαηά
ηελ θξίζε ηνπ θαζεγεηή ζε πεξηιεπηηθή
κνξθή.
Δπηπιένλ νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα:
-νκαδνπνηνχλ ζέκαηα θαη ζηίρνπο πνπ ηα
πξνβάιινπλ (ι.ρ.: ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε ησλ ελνηήησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξντζηνξία θαη
ηε ζπλέρηζε ηνπ έπνπο κε έκθαζε ηεο ηερληθέο ηεο αθήγεζεο.
-παξνπζίαζε ησλ νκηιηψλ ησλ πξσηαγσληζηψλ, ζεκαηηθή θαηάηαμή ηεο θαη ζρνιηαζκφο ησλ πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο.
-ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε ησλ νκεξηθψλ παξνκνηψζεσλ θαη άιισλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ ηνπ πνηεηή.
-εξκελεία ησλ αλαρξνληζκψλ θαη ησλ
ζηνηρείσλ λεσηεξηθφηεηαο ηνπ έπνπο (νη
αλαδπφκελνη πνιηηεηαθνί ζεζκνί)
-ε δξάζε ησλ ζεψλ
-θιένο-ζήκα (ηαθηθά έζηκα θαη κεηαζαλάηηεο αληηιήςεηο)
-έπνο θαη ηξαγσδία (νη νκεξηθνί ήξσεοπξσηαγσληζηέο ζην δξάκα, κεηάπιαζε
νκεξηθψλ ζεκάησλ ζηνπο ηξαγηθνχο πνηεηέο)
-ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ δχν επψλ ηνπ
Οκήξνπ
-ν νπιηζκφο ησλ νκεξηθψλ εξψσλζπζρέηηζε κε ηελ ηέρλε ηεο εξσηθήο θαη
αξρατθήο επνρήο
-ε επηβίσζε ησλ εζψλ θαη εζίκσλ ηεο νκεξηθήο επνρήο ζην ιατθφ ειιεληθφ πνιηηηζκφ
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παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο
λα κπνξνχλ λα έρνπλ ζε ςεθηαθή κνξθή
θαη λα δηαβάδνπλ ηε κεηάθξαζε ησλ Καδαληδάθε-Καθξηδή. Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ ην θείκελν λα πεξηιεθζεί ρσξίο πεξηθνπέο θαη λα έγθεηηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ
δηδάζθνληνο ε επηινγή ελνηήησλ πνπ
πιεξνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο.
Σα παξάιιεια θείκελα θαη ν ζρνιηαζκφο
λα κπνπλ ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή, γηα
λα κελ πξνθαινχλ ζχγρπζε ζηνπο καζεηέο. Δλαπφθεηηαη ζε εθείλνλ λα επηιέμεη
αλάινγα κε ηε δπλακηθή ηεο ηάμεο ηνπ ηη
απφ απηά ζα δεηήζεη θαη πψο. Αλάινγα
ηζρχνπλ θαη κε ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ είλαη πξνηηκφηεξν λα
κεηαθεξζνχλ ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή,
ελψ νη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζέκαηα ηεο νκεξηθήο θηινινγίαο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε
πξέπεη λα παξακείλνπλ ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην σο αληηθείκελν κειέηεο.
ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩ
ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔ ΔΠΙΠΛΔΟΝ:
-Ζιεθηξνληθά ιεμηθά
-ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
-δηαδηθηπαθέο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη
βάζεηο δεδνκέλσλ (εηθφλεο, clipart, ήρνπο, βίληεν θ.ά.)
-Δξγαιεία Web 1.0 (ηζηνζειίδεο εζηηαζκέλεο ζεκαηνινγίαο, πιαηθφξκεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θ.ά.)
-Δξγαιεία Web 2.0 (ζειίδεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, e-blogs, wikis θ.ά.)
-Λνγηζκηθφ Π.Η. (Οκήξνπ Οδχζζεηα, Οκήξνπ Ηιηάδα ζηηο ςεθηνπνηεκέλεο κεηα-
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-Γη’ απηφ ην ιφγν αμίδεη λα αλαγλσξίδνπλ ηεο ηερληθέο (πξφιεςε/
πξννηθνλνκία, αλάιεςε, εμσηεξηθή/εζσηεξηθή αθήγεζε) κέζα απφ
ηεο νπνίεο ν Όκεξνο επηηπγράλεη
λα ελζσκαηψζεη ζε κηα θαηλνκεληθά επζχγξακκε αθήγεζε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ ρξεηάδνληαλ, αιιά λα δψζεη θαη έλα άξηην
εθθξαζηηθά απνηέιεζκα.
-Γηαθξίλνπλ ηα εθθξαζηηθά (ιέμεηο, θξάζεηο, ζηίρνπο) απφ ηα ζεκαηηθά ζηεξεφηππα (επαλαιακβαλφκελα κνηίβα, ηππηθέο ζθελέο)
θαη λα αληηιακβάλνληαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο
ζχλζεζεο ηνπ έπνπο.
-Αλαγλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο
πξνθνξηθφηεηαο ηνπ έξγνπ.
-Δληνπίδνπλ θαη λα εξκελεχνπλ
ηεο αλαρξνληζκνχο.
-πλεηδεηνπνηήζνπλ ην ιφγν γηα
ηνλ νπνίν ε Ἰιηάδα ζεσξείηαη ε
κήηξα ηνπ ηξαγηθνχ είδνπο.
-Αληηιεθζνχλ φηη, αλ θαη θχξην
ζέκα ηεο Ἰιηάδαο είλαη ν πφιεκνο,
πξφθεηηαη γηα έλα βαζηά αληηπνιεκηθφ έπνο, ζην νπνίν θπξηαξρεί
ε αληίιεςε φηη ν πφιεκνο επηδεηλψλεη ηελ έηζη θαη αιιηψο ηξαγηθή
θχζε ηνπ αλζξψπνπ. Τπφ ηελ έλλνηα απηή λα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ησλ νκηιησλ,
πνπ απνηεινχλ κε πνιεκηθέο ή
αληηπνιεκηθέο παχζεηο ηνπ έπνπο.

-Γηεμαγσγή ζηελ ηάμε ξεηνξηθνχ αγψλα
ιφγσλ κε ζέκα «ε Ηιηάδα πνιεκηθφ ή αληηπνιεκηθφ έπνο;»
-αλαδήηεζε ζηνηρείσλ πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηε ζέζε: Όκεξνο πεγή έκπλεπζεο
γηα ηνπο δσγξάθνπο φισλ ησλ επνρψλ ή
-ε πξφζιεςε ηνπ Οκήξνπ κεηά ηνλ «Όκεξν» ή
-ν Δ. ιήκαλ θαη ν Μ. Πάξξπ: ε ζπκβνιή
ηνπο ζηελ νκεξηθή θηινινγία
ΔΠΗΠΛΔΟΝ:
-Δπηινγή δηαδξαζηηθψλ πξνγξακκάησλ,
εξγαζηψλ κε ηε κέζνδν project,
Θεαηξηθήο αλάγλσζεο, δξακαηνπνίεζεο,
ππφδπζεο ξφινπ
-θαηαζθεπή θφκηθο
--ζρεδηαζκφο αθίζαο
-δηεξεχλεζε πεγψλ, βηβιηνγξαθίαο θαη
πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη άληιεζε πιηθνχ (πιεξνθνξηαθνχ ή εηθνληζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ) απφ απηφ
-θαηαζθεπή πξσηφηππνπ πιηθνχ κε ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο (νκαδηθή εξγαζία)
-δεκνζηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ
ζηελ θνηλφηεηα
-επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζρεηηθνχο κε ην έπνο
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θξάζεηο ηεο), Ζξνδφηνπ Ηζηνξίεο, Αξραίνη Σφπνη θαη άλζξσπνη Α΄ θαη Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ) θαη ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ι.ρ.:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses
/DSGYM-A115/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses
/DSGYM-A105/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses
/DSGYM-A113/

ΑΔΑ: 45Ο09-1Σ0

-Αλαγλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία ησλ
δχν πνιηηηζκψλ πνπ ζπκθχξνληαη
ζην έπνο θαη θαηαλννχλ ηελ αηηία
ηεο χπαξμήο ηεο.
-Γλσξίζνπλ ηελ ηεξάζηηα επίδξαζε πνπ άζθεζε ν Όκεξνο –σο ινγνηερληθφ αξρέηππν– ηηο κεηαγελέζηεξεο επνρέο κέζα απφ ηνλ
ηξφπν ηεο πξφζιεςήο ηνπ.

3.2.3 Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΣΑΞΖ Γ΄ 56 ΓΗΓ. ΧΡΔ + 4 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ
ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΚΔΗΜΔΝΑ
ΔΗΑΓΧΓΖ: 3 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ
53 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΧΡΔ Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΣΡΑΓΧΓΗΑ
Καη ΠΑΡΑΛΛΖΛΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΟΟ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΗΑ ΟΟ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΡΟΝΗΑ
ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΩΡΔ
Πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα

Με ηε δηδαζθαιία ηεο δξακαηηθήο
πνίεζεο επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο λα:
-Έξζνπλ ζε επαθή κε έλα θαηλνχξγην γξακκαηεηαθφ είδνο πνπ
φρη κφλν εκθαλίζηεθε πξψηε θν-

56 ΓΙΓ. ΩΡΔ + 4 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ
Γηδαθηηθό πεξηερόκελν
ΔΤΡΙΠΙΓΟΤ ΔΛΔΝΗ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΔΙΜΔΝΑ
Ο κχζνο λα εηδσζεί φπσο αλαπηχρηεθε
θαη ζηνπο:
- Όκεξν, Οδχζζεηα, δ
-ηεζίρνξν, Παιηλσδία
-Ζξφδνην Ηζηνξίε, 2.120
-Γνξγία, Διέλεο Δγθψκηνλ,

ΔΙΑΓΩΓΉ: 3 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΩΡΔ

Δθπαηδεπηηθό πιηθό (από ην ππάξρνλ
πιηθό ηη παίξλνπκε;)

Δλδεηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Διεχζεξνο ζρνιηαζκφο ηεο ζθέςεο ηνπ
Δπξηπίδε αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ
ήηαλ πξσηνπνξηαθφο ζε ζρέζε κε ηελ επνρή ηνπ
Κξηηηθή ηεο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζέκαηνο απφ ηνλ πνηεηή, πξνθεηκέλνπ λα
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Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην Δπξηπίδε Διέλε,
ησλ Ν. Γεζχπξε, Γ. Παπαγεσξγάθε, Υ.
Ράκκνπ, Κ. Σζελέ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ
θαη δελ πξνηείλεηαη ε αιιαγή ηνπ. Όκσο
ρξεηάδεηαη λα εκπινπηηζηεί κε κηα εηζαγσγή ζην γξακκαηεηαθφ είδνο ηεο δξακα-
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ξά ζηελ Αζήλα ηνπ 5νπ αη. π. Υ.
αιιά έθηαζε θαη ζε αλππέξβιεην
χςνο πνηνηηθήο απφδνζεο.
-Αληηιεθζνχλ ηε ζρέζε δξακαηηθήο πνίεζεο θαη δεκνθξαηίαο.
-Παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε
ηεο ειιεληθήο ζθέςεο θαη ινγνηερλίαο θαη λα παξαηεξήζνπλ ηε
δηαρξνληθφηεηά ηεο.
Με ηε δηδαζθαιία ηεο Διέλεο ηνπ
Δπξηπίδε επηδηψθεηαη λα:
-Απνιαχζνπλ έλα κχζν ζε κηα
παξαιιαγή πνπ αλαηξέπεη ηελ έσο ηφηε γλσζηή ηνπο- αθνξκή
ελφο κεγάινπ πνιέκνπ νξίδνληαο
εθ λένπ ηα αίηηά ηνπ.
-Αληηιεθζνχλ ηε ζρεηηθφηεηα ησλ
αλζξσπίλσλ πξαγκάησλ θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζηεξενηχπσλ ζηε
δσή θαη ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε.
-Πνξεπηνχλ κε ηνλ άλζξσπν θαη
ηε κνίξα ηνπ θαη λα δνπλ λα ηελ
απνδέρεηαη θαη λα ηελ παιεχεη.
-Κηλεζνχλ δηαθεηκεληθά θαη λα
δνπλ πψο πξνζιακβάλεηαη ν κχζνο ηεο Διέλεο-Μελειάνπ ζην
ζχλνιφ ηνπ ή ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ απφ ζπγγξαθείο ηεο αξραηφηεηαο πνπ δηαθνλνχλ κάιηζηα
ζε δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά είδε
(Όκεξνο, Γνξγίαο, Ζξφδνηνο),
αιιά θαη ζχγρξνλνπο ινγνηέρλεο
(εθέξεο).
-Αληηιεθζνχλ ηε δηαθνξά ηνπ
«θαίλεζζαη» απφ ην «είλαη».
-πλεηδεηνπνηήζνπλ ην βαζχ α-

- Γ. εθέξε, Διέλε
-Γ. Ρίηζν, Διέλε
ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
-δξάκα
-γπλαίθα-ηηκή-πξνζβνιή-επηλνεηηθφηεηαπξσηνβνπιία
-εζηθή-ζπδπγηθή πίζηε-ηηκηφηεηα
-θηιία-ζπκπαξάζηαζε (ν ξφινο ηνπ ζπλφινπ ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηξαγσδία)
-εηξήλε-πφιεκνο// παξαινγηζκφο
-αηηία-αθνξκή
-απάηε-απηαπάηε-«θαίλεζζαη»-«είλαη»
-εμνπζία: ε ζέζε ηνπ ηζρπξνχ ζε ζρέζε
κε ηελ πξνζσπηθφηεηα: είλαη απηαμία ην
αμίσκα;
-μεληηεκφο
-πνιηηηζκνί: νη ζπγθξνχζεηο ηνπο: νκνηφηεηεο-δηαθνξέο

θαηαδείμεη ηε καηαηφηεηα ηνπ πφιεκνπ
Αληηπαξαβνιή κε ην ηνπ Ζξάθιεηηνπ:
«πφιεκνο παηήξ πάλησλ» (απ. 53) θαη κε
ην θεθ. «πνιηηηθέο ππνζήθεο» απφ ην Αλζνιφγην Φηινζνθηθψλ θεηκέλσλ)
-Αληηπαξαβνιή ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζέζεο
ηεο Διέλεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξαγσδία
θαη ζηελ νκεξηθή πνίεζε: δηαπίζησζε
ηεο αληίιεςεο ηνπ Δπξηπίδε γηα ηε ζέζε
ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία θαη ζχγθξηζή
ηεο κε ηε ζέζε πνπ θξαηά γηα θείλε ν
Πιάησλαο ζηελ ηδαληθή πνιηηεία (Α. Φ.
Κ.:76-80)
-Αληηπαξαβνιή ηεο θαηάζηαζεο γλψζεοάγλνηαο Διέλεο-Μελειάνπ κε ηηο έλλνηεο
«γλψζε-αιήζεηα» απφ ην νκψλπκν ππνθεθ. ησλ Φηινζνθηθψλ θεηκέλσλ (ζ. 2225), γηα λα θαηαιήμνπκε ζηε «ζρεηηθφηεηα ηεο γλψζεο» (ζ. 46-49)
Οκαδηθέο εξγαζίεο γηα ην ξφιν ηφζν ηεο
Διέλεο φζν θαη φισλ ησλ γπλαηθείσλ
πξνζψπσλ ηεο ηξαγσδίαο αλαινγηθά θαη
ζπγθξηηηθά κε άιιεο γπλαηθείεο κνξθέο
ηεο αξραηφηεηαο, αιιά θαη λεφηεξσλ πεξηφδσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο έσο ησλ
ζχγρξνλσλ: αλάδεημε ησλ πνιιαπιψλ
φςεσλ ησλ πξνζσπηθνηήησλ ησλ εξσίδσλ
-Αληηπαξαβνιή ηεο Διέλεο κε ηηο Πελειφπε, Κιπηαηκλήζηξα, Μήδεηα, Αξεηνχζα (ζπζρεηηζκφο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα
ηνπ άληξα-ζπληξφθνπ)
-αμηνινγηθή απνηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ
έξγνπ θαη θαηάηαμή ηνπ ζηηο ηξαγσδίεο ή
ζηηο θσκσδίεο
ΔΠΗΠΛΔΟΝ:
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ηηθήο πνίεζεο (κε ππνθεθ: ε έλλνηα ηνπ
δξάκαηνο, πψο πξνέθπςε, πνχ παηδφηαλ/
δηδαζθφηαλ, πνηεο νη πην γλσζηέο αξραίεο
ηξαγσδίεο θαη νη δεκηνπξγνί ηνπο, πνχπψο παίδνληαη ζήκεξα), ψζηε νη καζεηέο/
ηξηεο λα απνθηήζνπλ αληίιεςε ηνπ είδνπο, ηεο αμίαο, ηεο εηδνπνηνχο δηαθνξάο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγνηερληθνχ είδνπο
θαη ηεο πξνζθνξάο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζην ζχγρξνλν θφζκν. Γηα ην ζθνπφ
απηφ πξνηείλεηαη λα ελζσκαησζεί ζην
ζρνιηθφ βηβιίν ην θεθ. γηα ηε δξακαηηθή
πνίεζε (ζην ζχλνιφ ηνπ ή επηιεγκέλα
απνζπάζκαηα) απφ ην βηβιίν Ιζηνξία ηεο
Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο, ησλ Α.
ηέθνπ-Δκκ. ηεξγηνχιε-Γ. Υαξηηίδνπ
πνπ είλαη πξννξηζκέλν λα ιεηηνπξγήζεη
σο θείκελν αλαθνξάο θαη γηα ηηο 3 ηάμεηο
ηνπ Γπκλαζίνπ (ζ. 63-82 θαη 88-96)
Χ ΚΔΜΔΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΔΠΗΠΛΔΟΝ:
-Αλζνιφγην θηινζνθηθψλ Κεηκέλσλ
(ΑΦΚ), Γ΄ Γπκλαζίνπ
-Οκήξνπ Οδχζζεηα
-Ζξνδφηνπ Ηζηνξίεο
ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΔΠΗΠΛΔΟΝ:
-δηαδηθηπαθέο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη
βάζεηο δεδνκέλσλ (εηθφλεο, clipart, ήρνπο, βίληεν θ.ά.)
-Δξγαιεία Web 1.0 (ηζηνζειίδεο εζηηαζκέλεο ζεκαηνινγίαο, πιαηθφξκεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θ.ά.)
-Δξγαιεία Web 2.0 (ζειίδεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, e-blogs, wikis θ.ά.)
-Λνγηζκηθφ Π.Η. (Οκήξνπ Οδχζζεηα. Ζ-
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ληηπνιεκηθφ κήλπκα ηνπ έξγνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηζηνξηθνθνηλσληθφ ρσξφρξνλν ζηνλ νπνίν
ζπλεηέζε.
-πλαηζζαλζνχλ ηα αηζζήκαηα
ησλ εξψσλ θαη λα εκπιαθνχλ ζην
έιενο θαη ην θόβν, λα ζπκκεξηζηνχλ ηελ αγσλία, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θηάζνπλ ζηελ θάζαξζε.
-Παξαθνινπζήζνπλ ηε δνκή κηαο
ηξαγσδίαο: πεξηπέηεηα, αλαγλψξηζε, θνξχθσζε θαη ιχζε.
-Αληηιεθζνχλ ηηο ηδηαίηεξεο εθθξαζηηθέο ηερληθέο ηεο ηξαγσδίαο, ηελ ελαιιαγή επηθψλ- ιπξηθψλ κεξψλ, αηηηνινγψληαο ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ξφιν.
-Μπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ζθελνζεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζην θείκελν
ηνπ ζεαηξηθνχ πνηεηή, αμηνπνηήζηκεο ζηελ παξάζηαζή ηνπ.

-Δπηινγή δηαδξαζηηθψλ πξνγξακκάησλ,
εξγαζηψλ κε ηε κέζνδν project, δξαζηεξηνηήησλ νκαδηθήο έθθξαζεο
Θεαηξηθήο αλάγλσζεο, δξακαηνπνίεζεο,
ππφδπζεο ξφινπ, ζθεληθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, επηιεγκέλσλ
κεξψλ ηνπ ή θαη επηκέξνπο ζηίρσλ ηνπ
-παξαθνινχζεζε κηαο παξάζηαζεο αξραίαο ηξαγσδίαο ζηα ζέαηξα φπνπ παηδφηαλ (εθφζνλ είλαη δπλαηφ) ή έζησ κέζσ
DVD ή απφ ην δηαδίθηπν
-δηεξεχλεζε
πεγψλ,
βηβιηνγξαθίαο,
πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη άληιεζε πιηθνχ (πιεξνθνξηαθνχ ή εηθνληζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ) απφ απηφ.
-θαηαζθεπή πξσηφηππνπ πιηθνχ κε ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο (νκαδηθή εξγαζία)
-δεκνζηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ
ζηελ θνηλφηεηα.

ξνδφηνπ Ηζηνξίεο, Δπξηπίδε Διέλε, άιιεο
αξραίεο ηξαγσδίεο, Αλζνιφγην θηινζνθηθψλ Κεηκέλσλ, Γ΄ Γπκλαζίνπ) θαη ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ι.ρ.:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses
/DSGYM-C112/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses
/DSGYM-C116/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses
/DSGYM-C119/

Η ιζτύς ηης παρούζης αρτίζει από ηο Στολικό Έηος 2011-2012.
Η απόθαζη ασηή να δημοζιεσθεί ζηην Εθημερίδα ηης Κσβερνήζεως.
Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ
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