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Αναλυτικά Προγράμματα – Προγράμματα 
Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας στο Δημοτικό 
Το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας, 

(ΦΕΚ/303, τ. β΄/13-03-2003). 
Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τη 

Νεοελληνική  Γλώσσα, συμπληρωματικά προς 
τα Ισχύοντα (ΦΕΚ Β’ 2334/03-10-2011) 

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.) 
 

 



τρία 90λεπτα μαθήματα &  
1 ώρα (αναστοχασμός, φιλαναγνωσία, διαθεματικές 
δραστηριότητες, επαναληπτικές δραστηριότητες) 



Σκοπός 
 

 Η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στο Δημοτικό 
Σχολείο αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των 
μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, 
συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά 
το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν 
ενεργά στη σχολική και στην ευρύτερη κοινωνία τους 
(ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, 2003)  

Mε τη διδασκαλία του μαθήματος της ΝΓ οι μαθητές και 
οι μαθήτριες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και 
στάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν όχι μόνο με την ίδια τη 
γλώσσα και την αποτελεσματική γλωσσική  επικοινωνία  
αλλά  και  με  την  προσωπική  και  κοινωνική  τους  ζωή  
και  τη συνδιαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι (ΠΣ 
2011, 2014). 
 



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 για έναν συγκεκριμένο σκοπό.  

 
• Συζήτηση, ερωτήσεις 
• Εργασία σε ομάδες 
• Θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση 
• Καταιγισμός ιδεών 
• Μέθοδος Σχεδίου Εργασίας (Project) 
• Επίλυση προβλήματος 
• Πρακτική άσκηση  
• Προσομοίωση  

 
Μέσα σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης και με 

αξιοποίηση «αντίβαρων» (φιλαναγνωσία-δημιουργία 
ελεύθερων κειμένων χωρίς διδακτικούς περιορισμούς ) 
 



Εκπαιδευτικό υλικό για την Ε΄ 
και Στ΄ τάξη 
Βιβλίο του Μαθητή (3 τεύχη) 
Τετράδιο Εργασιών (2 τεύχη) 
Βιβλίο του Δασκάλου 
Βιβλίο Γραμματικής 
Λεξικό ορθογραφικό-ερμηνευτικό  
Ανθολόγιο  
Λογισμικό γλωσσικών παιχνιδιών 

 



 

 



κύριοι στόχοι 

Ανάπτυξη ικανότητας αποτελεσματικής 
επικοινωνίας (προφορικής & γραπτής) σε 
συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο:  

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

Κατανόηση & παραγωγή διάφορων ειδών λόγου και 
κειμένων (αφηγηματικά, περιγραφικά, κατευθυντικά 
κτλ.)  

Συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος 

 



Περιεχόμενο & δομή βιβλίου μαθητή 

Το περιεχόμενο δομείται σε: 
• Θεματικές ενότητες (π.χ. ταξίδια, τόποι, μεταφορικά 

μέσα)  
• Διδακτικές Ενότητες: Κείμενα με βάση την 

κειμενοκεντρική προσέγγιση (π.χ.O θαλασσοπόρος, 
ποίημα-Τα ψάθινα καπέλα, διασκευή-συνταγή 
μαγειρικής κλπ) 

• Γραμματικά φαινόμενα με βάση την 
Κειμενοκεντρική-Λειτουργική Γραμματική (π.χ. 
χρόνοι ρήματος στην αφήγηση) 

• Μορφολογικά-Συντακτικά φαινόμενα, (π.χ. Πώς 
περιγράφουμε ένα αντικείμενο) 

• Λεξιλόγιο (π.χ. πώς τα συνώνυμα διατηρούν ή 
αλλάζουν το νόημα σε μια φράση) 
 



Παράδειγμα θεματικής ενότητας 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Ταξίδια - Τόποι – 
Μεταφορικά μέσα 

1. Ο 
θαλασσοπόρος 
(ποίημα)  

2. Τα ψάθινα 
καπέλα  

3. Ταξιδεύοντας 
με ελέφαντα 

4. Δύο μέρες στο 
βουνό 

Αφηγηματικά 
Περιγραφικά 
Λογοτεχνικά 
κείμενα, 
ενημερωτικά - 
πληροφοριακά 
κείμενα 

1. Χρόνοι του 
ρήματος 

2. Εξαρτημένες 
χρονικές 
προτάσεις 

3. Επιρρηματικοί 
προσδιορισμοί 
χρόνου  

4. Ορθογραφία 

Χρόνος 
διδασκαλίας:  
8-12 διδακτικές 
ώρες 



ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ –ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  που αξιοποιούνται και 
παράγονται στο γλωσσικό μάθημα στην Ε και Στ τάξη  

Ο αναφορικός λόγος αναπαριστά πρόσωπα, πράγματα, 
συμβάντα, καταστάσεις: 

 περιγραφή (προσώπου/γεγονότος/ζώου) 
 αφήγηση ιστορίας (πραγματικής/φανταστικής) 
 
Ο κατευθυντικός λόγος παράγεται με στόχο να οδηγήσει τον 

παραλήπτη σε ορισμένη ενέργεια, συμπεριφορά ή 
αντίληψη: 

 oδηγίες 
 επιχειρηματολογικά κείμενα 
 προσκλήσεις 
 διαφημίσεις 

 



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.) 



Αξιολόγηση 
• Διαγνωστική  - διαμορφωτική - τελική αξιολόγηση  
• Γραπτές δοκιμασίες, διάρκειας λίγων λεπτών ως και 

μιας διδακτικής ώρας 
• Προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις κατανόησης 
• Ανάπτυξη μικρού γραπτού δοκιμίου με τη βοήθεια 

ερωτήσεων 
• Ερωτήσεις σύντομης απάντησης, προφορικές ή γραπτές 
• Θέματα σύμπτυξης περιεχομένου, προφορικά ή γραπτά 
• Ερωτήσεις κρίσεως-Προσφέρονται περισσότερο στην 

αξιολόγηση βαθύτερης κατανόησης του περιεχομένου 
μιας ενότητας ή ενός βιβλίου 

•  Συνθετικές δημιουργικές εργασίες 

 



Στάδια και Φάσεις Κειμενοκεντρικού-Διαδικαστικού 
Μοντέλου 

Α. Προσυγγραφικό στάδιο 
• Φάση αυθεντικοποίησης 
• Φάση παραγωγής ιδεών 
• Φάση οργάνωσης ιδεών 

 
Β. Συγγραφικό στάδιο 
• Φάση αρχικής κειμενοποίησης 

 
Γ. Μετασυγγραφικό στάδιο 
• Φάση βελτιωτικής αναδιαμόρφωσης αρχικού κειμένου 
• Φάση επιμέλειας τελικού κειμένου 
• Φάση αυτο- και ετερο-αξιολόγησης τελικού κειμένου και 

των συγγραφικών διαδικασιών 



 

 



Περιθώρια επιλογών 

• διδακτικό υλικό αντιμετωπίζεται ως δείγμα 
εργασίας που μπορεί να τροποποιηθεί 
ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνατότητες 
της τάξης 

• αντικατάσταση ή παράλειψη κειμένων και 
δραστηριοτήτων  



Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της 
διδακτέας ύλης (2019) 
  
 Εξοικονόμηση χρόνου για : 

 
• Εμβάθυνση στη διδακτέα  ύλη  
• Ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες διδασκαλίας  
• Ανάπτυξη διαφοροποημένης διδασκαλίας  
• Ανακεφαλαίωση, αναπλαισίωση της γνώσης και 

αναστοχασμό 
• Να μαθαίνουν στο σχολείο χωρίς ανάγκη για 

εξωσχολική βοήθεια  
• Χρήση πρόσθετου υλικού από έγκριτες πηγές 
• Υλοποίηση σχεδίων εργασίας και εξοικείωση με το 

λογοτεχνικό βιβλίο 
• Οργάνωση της τάξης  ως αναγνωστικής ομάδας 
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