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Δομή - Περιεχόμενο

 Εισαγωγή (ενημερωτικά)

Η Θέση και η Διδασκαλία της Δομής στο Μάθημα

των Ελληνικών στο Δημοτικό Σχολείο (Γ΄ μέχρι Στ΄ τάξεις)

 Αναστοχαστική συζήτηση στις ομάδες, ανά τάξη, με βάση

σχολικά κείμενα

Παρουσιάσεις ομάδων

Γενική Συζήτηση - Σύνοψη



Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ενδεικτικά ερωτήματα:

 Tι είναι «δομή»;

 Ποια είναι τα στοιχεία της δομής των κειμένων;

 Ποιος είναι ο ρόλος της δομής στη γλωσσική διδασκαλία;

 Ποια η σχέση δομής και κειμενικών τύπων και κειμενικών ειδών; 

 Πώς αξιοποιείτε και διδάσκετε τη δομή στις τάξεις σας;

 Ποια η σχέση δομής και δόμησης νοήματος; 

 Ποιος ο ρόλος της δομής; 

Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ               

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



Γενικός Σκοπός του Μαθήματος
(με βάση το Αναδομημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα  Ελληνικών):

Η ανάπτυξη και η υλοποίηση Δεικτών για:

(α) τη λειτουργική χρήση γλωσσικών φαινομένων και γραμματικών δομών,

(β) την αναγνώριση και λειτουργική αξιοποίηση διάφορων ειδών κειμένων

και (γ) την κατανόηση, δόμηση και κριτική διερεύνηση ποικίλων κειμένων,

που αναπτύσσονται σε ποικίλα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια.

Διδασκαλία της δομής για λειτουργική χρήση της γλώσσας 

και γλωσσική επίγνωση



Τοποθέτηση σε 
πλαίσιο (θεματικό, 

επικοινωνιακό, 
κοινωνικοπολιτισμικό)

Αξιολόγηση και 
κριτική κειμένου 

ως προς τη 
λειτουργία και                 

το περιεχόμενο

Οργάνωση λόγου  
σε επίπεδο 
κειμένου, 

πρότασης, λέξης

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ  ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ/α



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ  ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ/β

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Κείμενα - κειμενικά είδη - κειμενικοί τύποι και συμβάσεις που 

συμβάλλουν στη συγκρότηση νοήματος και που αφορούν στα πιο 

κάτω:

- στα γλωσσικά στοιχεία (π.χ., λεξιλόγιο, γραμματική)

- στα μη γλωσσικά στοιχεία (π.χ., εικόνα, υπογράμμιση) 

- στη σχηματική δομή/οργάνωση του κειμένου (π.χ., «βουνό 

αφήγησης») 

O τρόπος που τα πιο πάνω συνιστούν σχετικά σταθερούς τρόπους 

έκφρασης:

 κειμενικοί τύποι (π.χ., περιγραφή, αφήγηση, 

επιχειρηματολογία, οδηγίες), που συνδέονται με συγκεκριμένα 

κοινωνικά συμβάντα και κοινωνικές λειτουργίες 

 κειμενικά είδη (π.χ., αίτηση, ανακοίνωση, αναφορά, είδηση, 

άρθρο, ρεπορτάζ, βιογραφικό σημείωμα)

(Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 2011 ; Κουτσογιάννης, 2017 ; Κουφάκη, 2009)

Τι ορίζεται ως Δομή

(με βάση το Αναδομημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Ελληνικών)



Τι μπορεί να αποσαφηνιστεί ως Δομή

(με βάση το Αναδομημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Ελληνικών)



-Δημιουργία κατάλληλων πλαισίων διδασκαλίας της δομής της γλώσσας

και σύνθεση σύγχρονων γλωσσοδιδακτικών προσεγγίσεων (δομιστικές,

λειτουργικές, επικοινωνιακές, μεταεπικοινωνιακές, κειμενοκεντρικές,

κριτικές), με συνδυαστικό, συλλειτουργικό και ισόρροπο μεταξύ τους

τρόπο (ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες, τις ανάγκες

και τις δυνατότητες των μαθητών/μαθητριών και της σχολικής τάξης).

-Έμφαση στο να διδάσκεται λειτουργικά σε συνάρτηση με το κείμενο,

όπου οι πτυχές της αποκτούν νόημα, συμβάλλοντας στην κατασκευή των

νοημάτων του κειμένου.

-Σκοπεύοντας στην εμπέδωση και την κατανόηση του τρόπου που τα

φωνολογικά, μορφολογικά και συντακτικά στοιχεία λειτουργούν, για να

κατασκευάσουν συγκεκριμένες αναπαραστάσεις ενός θέματος,

συγκεκριμένες σχέσεις ανάμεσα σε άτομα, καθώς και συγκεκριμένες

σχέσεις ανάμεσα σε στοιχεία του κειμένου (π.χ., λέξεις, προτάσεις,

επιμέρους ενότητες).

Πώς διδάσκεται η Δομή

(με βάση το Αναδομημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Ελληνικών)/1



-Έμφαση στην ανάπτυξη της γραμματικής και, ευρύτερα, της

μεταγλωσσικής ενημερότητας (που περιλαμβάνει τη φωνολογική

ενημερότητα, τη μορφολογική ενημερότητα και τη γνώση της

γραμματικής) στο πλαίσιο ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων (όπως είναι,

για παράδειγμα, η κατανόηση και η παραγωγή γραπτού λόγου), μέσα από

σύγχρονες στρατηγικές μάθησης.

-Ασκήσεις/δραστηριότητες του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου

(γραμματικές, συντακτικές, ορθογραφικές, λεξιλογικές) εμπλουτίζονται,

αφαιρούνται, αντικαθίστανται και μετασχηματίζονται, ανάλογα με τους

επιδιωκόμενους στόχους και τις υπό ανάπτυξη / προσδοκώμενες

δεξιότητες των μαθητών, για κατανόηση, χρήση και παραγωγή ποικίλων

κειμένων.

- Τα βιβλία της γραμματικής και του συντακτικού, καθώς και τα λεξικά,

χρησιμοποιούνται, στην τάξη και στο σπίτι, ως βιβλία αναφοράς.

-Αξιοποιούνται οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με

προστιθέμενη αξία.

Πώς διδάσκεται η Δομή

(με βάση το Αναδομημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Ελληνικών)/2



-H διδασκαλία της δομής της γλώσσας διέπεται από σύγχρονες

παιδαγωγικές αρχές μάθησης. Είναι δημιουργική και παιγνιώδης

(ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις). Αποφεύγεται η εστίαση στη στείρα

αποστήθιση και απομνημόνευση (π.χ., γραμματικών/ορθογραφικών

κανόνων).

- Το λεξιλόγιο, η γραμματική και η ορθογραφία διδάσκονται με πρακτικές

που διατηρούν το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών. Για τον σκοπό

αυτό, οργανώνονται «γλωσσικά παιχνίδια και γυμνάσματα» (π.χ.,

ακροστιχίδες, σταυρόλεξα, «λεξόδεντρα», οικογένειες λέξεων, θεματικό

λεξιλόγιο, οπτικοποίηση και ομαδοποίηση λέξεων με κοινά

χαρακτηριστικά ή υψηλό δείκτη δυσκολίας, ετεροαξιολόγηση,

αυτοαξιολόγηση, αναθεώρηση κειμένων μαθητών/μαθητριών).

-Αν και εφόσον κριθεί αναγκαίο για συγκεκριμένη περίπτωση

μαθητή/μαθήτριας ή και ομάδα μαθητών/μαθητριών, μπορεί να

αξιοποιηθούν και δραστηριότητες πιο συμβατικού χαρακτήρα, όπως είναι

κλίση ενός ρήματος, ουσιαστικού, επιθέτου ή και αντιγραφή λέξης/εων ή

μιας πρότασης («παραδοσιακή ορθογραφία»), επί σκοπού.

Πώς διδάσκεται Δομή

(με βάση το Αναδομημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Ελληνικών)/3



Αναστοχαστική εργασία σε ομάδες, ανά τάξη/α



Αναστοχαστική εργασία σε ομάδες, ανά τάξη/β



Κείμενα ομάδων:

Αναστοχαστική εργασία σε ομάδες, ανά τάξη/γ

Γꞌ τάξη

Δꞌ τάξη

Στꞌ τάξη

Εꞌ τάξη



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ



Το Αναδομημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα  Ελληνικών

Σχετικές «Βοήθειες»/1:

Ενσωμάτωση Δεικτών σε θεματικές ενότητες

Οριζόντια Ανάπτυξη - Κλιμάκωση 

Δεικτών
Ενδεικτική Αντιστοίχιση Δεικτών με Διδακτικό 

και Υποστηρικτικό Υλικό («Τρίτη Στήλη»)



Το Αναδομημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα  Ελληνικών

Σχετικές «Βοήθειες»/2:

Πλαίσια Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλιών 

(με βάση Δείκτες) 

Κατάλογος εργαλείων Διακειμενικές Συνδέσεις



-Λειτουργική διδασκαλία δομής σε συνάρτηση με το κείμενο, με έμφαση στη

συμβολή της στην κατασκευή των νοημάτων του κειμένου, αναδεικνύοντας

γενικότερα τη λειτουργική χρήση της γλώσσας.

-Επιλογή ποικίλων κειμένων, στη γλωσσική διδασκαλία, σε συνάρτηση με τη δομή

(γλωσσικά στοιχεία, μη γλωσσικά στοιχεία και σχηματική δομή/οργάνωση) και

λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους (περιεχόμενο, νοήματα και οπτικές

που προβάλλονται).

-Έτσι, κατανοείται ότι η γλώσσα αποτελεί και σύστημα ιδεών και σημασιών, που

πραγματώνονται με συγκεκριμένες δομικές επιλογές, εντός συγκεκριμένου

πλαισίου (περίσταση επικοινωνίας/ευρύτερο συγκείμενο).

-Διδασκαλία δομής, εστιάζοντας στις επιλογές (π.χ., γραμματικές) κειμένων, που

προσδιορίζονται από και προσδιορίζουν την κοινωνική πραγματικότητα.

-Η δομή ενός κειμένου είναι διδακτική παράμετρος που συναρτάται με την

παραγωγή και την κατανόησή του και πρέπει να προσεγγίζεται κατάλληλα, για

σκοπούς διευκόλυνσης της μαθησιακής διαδικασίας.

Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



Όλα τα παραπάνω, με τις κατάλληλες προσαρμογές                       

στις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών, με την απαραίτητη 

πλαισίωση, στόχευση, παιδαγωγική-μαθητοκεντρική ευαισθησία 

και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό  της διδασκαλίας για 

σκοπούς Κατανόησης και Παραγωγής Προφορικού και Γραπτού 

Λόγου.



Γενική Συζήτηση - Σύνοψη
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για τη συμμετοχή και την προσοχή σας!
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