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Σκοπός 

•Το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας 
(Φ.Ε.Κ. 303, τ. β΄/13-03-2003).

•Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τη 
Νεοελληνική Γλώσσα, συμπληρωματικά προς 
τα Ισχύοντα (Φ.Ε.Κ. 2334, τ. β’ /17-10-2011).

•Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του 
μαθήματος της Γλώσσας όλων των τάξεων του 
Δημοτικού Σχολείου (Φ.20/130379/Δ1/22-8-2019 
Υ.ΠΑΙ.Θ.)



Εκπαιδευτικό υλικό

• Βιβλίο του Μαθητή (3 τεύχη).

• Τετράδιο Εργασιών (2 τεύχη).

• Βιβλίο του Δασκάλου.

• Βιβλίο Γραμματικής

(κοινή για Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού).

• Λεξικό(Ορθογραφικό/ερμηνευτικό, 
κοινό για Δ′, Ε′ και Στ′ Δημοτικού).

• Ανθολόγιο 

(κοινό για Ε′ και Στ′ Δημοτικού)

• Λογισμικό γλωσσικών παιχνιδιών 

(photodentro.edu.gr κ.ά.).



Τα είδη κειμένων που 

διδάσκονται
Ο μαθητής μαθαίνει να χειρίζεται διάφορα από τα 

συνηθέστερα είδη λόγου, δηλαδή κείμενα τα 
οποία ανήκουν κυρίως στον αναφορικό λόγο και 
κείμενα τα οποία ανήκουν στον κατευθυντικό
λόγο. 

Ο αναφορικός λόγος αναπαριστά πρόσωπα, 
πράγματα, συμβάντα, καταστάσεις 
(αφηγηματικά, περιγραφικά κείμενα), ενώ ο 
κατευθυντικός λόγος παράγεται με στόχο να 
οδηγήσει τον παραλήπτη σε ορισμένη ενέργεια, 
συμπεριφορά ή αντίληψη (επιχειρηματολογικά
κείμενα, οδηγίες κτλ.). 



Στόχοι

 Ο βασικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των 

μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά (προφορικά και 

γραπτά) κατανοώντας και παράγοντας διάφορα είδη λόγου 

και είδη κειμένων (αφηγηματικά, περιγραφικά, κατευθυντικά

κτλ.) και μέσα στο πλαίσιο αυτό να γίνει δυνατή η 

συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος. 

 Τα παραπάνω πραγματώνονται τόσο μέσω της πρόσληψης 

(κατανόηση, επεξεργασία) διαφόρων ειδών κειμένου, όσο και 

μέσω της παραγωγής (προφορικά και γραπτά) των 

αντίστοιχων κάθε φορά ειδών, των οποίων έχει γίνει 

προηγουμένως –στην ίδια ενότητα– επεξεργασία. 

 Τα κείμενα που δίνονται είναι αυθεντικά, η όλη διαδικασία 
παραγωγής λόγου εντάσσεται μέσα σε συγκεκριμένες 

περιστάσεις επικοινωνίας (δίνεται το επικοινωνιακό πλαίσιο: 

ποιος μιλάει ή γράφει, σε ποιον, για ποιο σκοπό, με τι θέμα, 

πού και πότε) και ολοκληρώνεται μέσω της αξιολόγησης του 

παραγόμενου λόγου από τους ίδιους τους μαθητές.



Δραστηριότητες 
 Οι δραστηριότητες που προτείνονται αναδεικνύουν τις 

ιδιαιτερότητες της οργάνωσης κάθε είδους κειμένου, τη 

λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων και τον τρόπο με τον οποίο 

αυτά δομούν την κειμενική συνοχή και το ύφος στο συγκεκριμένο 

κάθε φορά είδος κειμένου.

 Κατά τη σχεδίαση των δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη οι 

ενδοομαδικές και διαπροσωπικές (ατομικές) διαφορές και η 

ηλικία των μαθητών. Προβλέπονται γι’ αυτό το λόγο επίπεδα 

δυσκολίας δραστηριοτήτων και κείμενα που τα παιδιά είναι 

δυνατόν να συναντήσουν στον κοινωνικό τους χώρο, 

κατάλληλα όμως από γλωσσική και παιδαγωγική άποψη όχι 

μόνο για τη συγκεκριμένη ηλικία αλλά και για ανάγκες ομάδων 

που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, π.χ. μαθητές για τους 

οποίους η ελληνική αποτελεί δεύτερη γλώσσα ή μαθητές με 

μαθησιακά προβλήματα. 

 Περιθώρια επιλογών: Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να 

αντιμετωπίσει το διδακτικό υλικό ως ένα δείγμα εργασίας που 

μπορεί να χειριστεί ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνατότητες της 

τάξης και μπορεί να αντικαταστήσει κάποια από τα κείμενα, 

μπορεί να παραλείψει κάποιο κείμενο κλπ.



Γραμματική

 Τα γραμματικά φαινόμενα εξετάζονται στο συγκεκριμένο 

περιβάλλον των κειμενικών ειδών στα οποία λειτουργούν 

(λειτουργική-κειμενική προσέγγιση).

 Οι στόχοι δεν αφορούν απλώς γνώσεις αλλά ικανότητα 

τέλεσης λεκτικών πράξεων (αιτιολογώ, προτείνω, 

καθοδηγώ, περιγράφω, διηγούμαι κτλ.). 

 Επισημαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος της ύλης της 

γραμματικής της Στ΄ τάξης συνίσταται σε ανακεφαλαίωση 

και ολοκλήρωση της προβλεπόμενης ύλης για το δημοτικό. 



Αξιολόγηση
(Διαγνωστική – διαμορφωτική - τελική) 

 Γραπτές δοκιμασίες, διάρκειας λίγων λεπτών ως και μιας 

διδακτικής ώρας, κατά περίπτωση. 

 Προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις κατανόησης, διάφορων 

τύπων. 

 Ανάπτυξη μικρού γραπτού δοκιμίου με τη βοήθεια ερωτήσεων. 

Ελέγχουν την ικανότητα οργάνωσης του περιεχομένου σε 

παραγράφους και ευρύτερες νοηματικές ενότητες. 

 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης, προφορικές ή γραπτές. 

Ζητούν περιορισμένης έκτασης απαντήσεις, συνεπτυγμένη 

απόδοση περιεχομένου, περιλήψεις κτλ. Είναι ανάγκη να 

ορίζεται ο μέγιστος αριθμός λέξεων. 

 Θέματα σύμπτυξης περιεχομένου, προφορικά ή γραπτά.

 Ερωτήσεις κρίσεως. Προσφέρονται περισσότερο στην 

αξιολόγηση βαθύτερης κατανόησης του περιεχομένου μιας 

ενότητας ή ενός βιβλίου. 

 Συνθετικές δημιουργικές εργασίες. 



Το λάθος

 Τα λάθη αντιμετωπίζονται διδακτικά ως 

ενδείξεις ενός προσωρινού επιπέδου 

επικοινωνιακής ικανότητας του μαθητή. 

Κάθε λάθος αξιοποιείται δημιουργικά.

 Δίνει ευκαιρίες για γόνιμες συζητήσεις και 

ασκήσεις σύγκρισης με τα κριτήρια 

αναφοράς. Ο στόχος είναι οι μαθητές να 

αναπτύξουν κριτήρια ποιότητας του 

λόγου και να τα συνειδητοποιήσουν ώστε 

να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν 

την επόμενη φορά που θα παραγάγουν 

λόγο. 



Ασκήσεις
Προηγούνται 

 οι ασκήσεις επεξεργασίας κειμένου 

και παραγωγής προφορικού λόγου 

και ακολουθούν 

 οι ασκήσεις παραγωγής 

γραπτού λόγου, 

 οι ασκήσεις γραμματικής, 

οι ευρύτερες δραστηριότητες 

με οριζόντιους στόχους 

(διαθεματικές) και 

 οι ασκήσεις λεξιλογίου και 

ορθογραφίας.

Οι ασκήσεις στα σχολ. εγχειρίδια 

διαφοροποιούνται με εικόνες-σύμβολα.



Ένα παράδειγμα:



Δίνεται προτεραιότητα…

 Σε συνεργατικές και βιωματικές προσεγγίσεις που καλούν τους 

μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και τους εμπλέκουν 

με έναν παιγνιώδη τρόπο στη χρήση της γλώσσας. 

 Σε ενεργητικές/βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας που στηρίζονται 

στις εμπειρίες και στις «προϋπάρχουσες» γνώσεις των παιδιών.

Συζήτηση, ερωτήσεις

Εργασία σε ομάδες

Θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση

Καταιγισμός ιδεών

Μέθοδος Σχεδίου Εργασίας (Project)

Επίλυση προβλήματος

Πρακτική άσκηση 

Προσομοίωση …



Ένα 

παράδειγμα 

από το ΒτΔ.





Παραγωγή γραπτού λόγου
(σε 3 στάδια: 

προσυγγραφικό- συγγραφικό – μετασυγγραφικό) 

 Α΄ εκδοχή του κειμένου

 Β΄ εκδοχή στο τέλος της πρώτης 

ενότητας κάθε τεύχους του Bιβλίου

του Mαθητή, παρατίθεται ο πίνακας 

που ακολουθεί παρακάτω, χρήση 

του οποίου γίνεται από το μαθητή 

μετά την παραγωγή της πρώτης 

εκδοχής κάθε κειμένου του –όταν 

πρόκειται για εργασία παραγωγής 

γραπτού λόγου–, με σκοπό τη 

βελτίωση του κειμένου και την 

παραγωγή της τελικής του μορφής.

Ένα παράδειγμα από το ΒτΜ.





 Προτάσεις από το Ανθολόγιο 

και άλλες πηγές 



Ζητήματα διδασκαλίας της ΝΓ 

στο Δημοτικό

 Δυσκολία πρόκλησης συμμετοχής και ενδιαφέροντος 

των παιδιών …

 κι όχι μόνο…


