
 

ΜΜοορρφφοολλοογγιικκιι  ΕΕννθθμμεερρόόττθθτταα  ςςττθθνν  ΕΕλλλλθθννιικκιι  ωωσσ  ΓΓ22  

ΠΠααρρααττθθρριιςςεειισσ  ςςττθθ  ΔΔιιδδαακκττιικκιι  ττοουυ  ΕΕππιικκζζττοουυ  κκααιι  

ττθθσσ  ΓΓρρααμμμμααττιικκιισσ  ΣΣυυμμφφωωννίίαασσ 
 

 

 

 

Κωνςταντίνοσ Κακαρίκοσ : Δρ Γλωςςολογίασ 

Ευφροςφνθ Κοντοκώςτα :  ΜΑ ςτθ διδαςκαλία τθσ  

                                                  Ελλθνικισ ωσ Γ2 

 



ΕΕιιςςααγγωωγγιι  ––  κκοοππόόσσ    
 Να παρουςιαςτοφν τρόποι ςχεδιαςμοφ διδαςκαλίασ με 

ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ μορφολογικισ δεξιότθτασ ςε 
ςπουδαςτζσ τθσ Ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ. 

 Ειδικότερα, διερευνϊνται: 
 Η κλίςθ του επικζτου ςε μορφολογικό επίπεδο 
 Η ςχζςθ επικζτου – ουςιαςτικοφ ςε μορφοςυντακτικό 

επίπεδο όπωσ αποδίδεται:   
 

 Σε προςδιοριςτικζσ δομζσ:  
   (επίκετο + ουςιαςτικό) 

 

 Σε κατθγορθματικζσ δομζσ: 
(ουςιαςτικό*υποκείμενο/αντικείμενο++επίκετο*κατθγοροφμενο+) 



ΜΜεεκκοοδδοολλοογγίίαα    
 Κακοριςμόσ δυςκολιϊν εκμάκθςθσ τθσ μορφολογίασ του 

επικζτου και τθσ γραμματικισ ςυμφωνίασ. 
 Ιεράρχθςθ διδακτικϊν ςτόχων μζςω ςυγκεκριμζνων 

κριτθρίων. 
 Σχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων με βάςθ τον τφπο τθσ 

διδακτικισ παρζμβαςθσ που υιοκετείται όπωσ: 
 

 Η επικοινωνιακι 
 Η Διδαςκαλία Βάςει Γλωςςικισ Επεξεργαςίασ (ΔΒΓΕ) 
 Η διδαςκαλία μζςω Εςτίαςθσ ςτον Σφπο (ΕΣ) 

 

 Ανάπτυξθ τεχνικϊν πολυεπίπεδθσ διδαςκαλίασ ςτο 
πλαίςιο ανομοιογενοφσ τάξθσ. 



ΔΔοομμιι  ΠΠααρροουυςςίίααςςθθσσ    
 

 Θεωρθτικζσ Παρατθριςεισ: 
 Μορφολογικι Ενθμερότθτα 
 Επίκετο – Γραμματικι Συμφωνία 

 

 Διδακτικζσ Παρατθριςεισ: 
 Δυςκολίεσ τθσ διδακτικισ   επικζτου – γραμματικισ 

ςυμφωνίασ.  
 Τφποι διδακτικϊν παρεμβάςεων. 
 Οργάνωςθ διδαςκαλίασ ςε γλωςςικά ανομοιογενι 

τάξθ. 
 Αξιολόγθςθ και ςχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων. 



ΓΓεεννιικκζζσσ  ΖΖννννοοιιεεσσ  

ΜΜεεττααγγλλώώςςςςαα    --  ΜΜεεττααγγλλωωςςςςιικκιι  ΕΕννθθμμεερρόόττθθτταα  
 

Σο ςφνολο των γνϊςεων που διακζτει ο φυςικόσ 
ομιλθτισ μίασ ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ: 
 

 Για τθ δομι, τθ λειτουργία και τθ χριςθ τθσ 
γλϊςςασ του. 
 

 Για τον ζλεγχο των νοθτικϊν μθχανιςμϊν που 
ςτοχεφουν ςτο χειριςμό τθσ γλϊςςασ αυτισ.  



ΜΜεεττααγγλλωωςςςςιικκιι  ΕΕννθθμμεερρόόττθθτταα  
 

Φωνολογικι 

Ενθμερότθτα 

 

 

  

  

  
(Μαγουλά & Κουτουμάνου 2009)  

  

Φωνολογικι 

Ενθμερότθτα 

Πραγματολογικι 

Ενθμερότθτα 
 

υντακτικι 

Ενθμερότθτα 
 

Μορφολογικι 

Ενθμερότθτα 
 

θμαςιολογικι 

Ενθμερότθτα 
 



ΜΜοορρφφοολλοογγιικκιι  ΕΕννθθμμεερρόόττθθτταα  
 

Οριςμόσ 
 

Η ςυνειδθτι γνϊςθ του παιδιοφ για τθ μορφολογικι 
δομι των λζξεων τθσ γλϊςςασ του και θ ικανότθτα 
παραγωγικοφ χειριςμοφ τθσ δομισ αυτισ. 
 

 
 

(Μαγουλά & Κουτουμάνου 2009∙ Παντελιάδου& Ρόκου 2009∙ Γρθγοράκθσ 2011)  
 
 



Σφποι Μορφολογικισ Ενθμερότθτασ 
 

 Μορφολογικι ενθμερότθτα κλίςθσ: Ικανότθτα 
αναγνϊριςθσ μορφθμάτων  
 

  πποολλφφ  ((οουυδδ..,,  εενν..))  πποολλλλιι  ((κκθθλλ..,,  εενν..)),,  πποολλλλοοίί  ((ααρρςς..,,  ππλλθθκκ..))  
 

 Μορφολογικι ενθμερότθτα παραγωγισ: Ικανότθτα 
δθμιουργίασ νζων ςθμαςιϊν 
 

  όόμμοορρφφοοσσ    όόμμοορρφφθθ  ::::  ζζξξυυππννοοσσ    ζζξξυυππννθθ  

 
(Μαγουλά & Κουτουμάνου 2009 · Παντελιάδου & Ρόκου 2009 · Γρθγοράκθσ 2011) 



Θ πουδαιότθτα τθσ Μορφολογικισ Ενθμερότθτασ 

Η Μορφολογικι Ενθμερότθτα ςυμβάλλει: 
 

  Στθν ανάπτυξθ του γραμματιςμοφ των παιδιϊν 

ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τισ δεξιότθτεσ τθσ ανάγνωςθσ 

και τθσ ορκογραφίασ.  
  

  Στθ γνϊςθ τθσ εςωτερικισ δομισ των λζξεων τθσ 

γλϊςςασ και ςτθ δυνατότθτα χειριςμοφ τθσ με 

τρόπο παραγωγικό.  
(Μαγουλά & Κουτουμάνου 2009)  



ΣΣοο  ΕΕππίίκκεεττοο  
 

Το επίκετο ςτισ γραμματικζσ τθσ ΝΕ 
 Ρυκμιςτικζσ Γραμματικζσ 

 

 Σριανταφυλλίδθσ, [1941] 1996  
 Φιλιππάκθ-Warburton κ.ά., 2011 

 
 Κριτιρια κατθγοριοποίθςθσ 

 Γζνοσ (αρςενικό, κθλυκό, ουδζτερο) 
 Αρικμόσ ςυλλαβϊν ςε ενικό και πλθκυντικό 

(ιςοςφλλαβα, ανιςοςφλλαβα) 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 
 

Ιςοςφλλαβα Ανιςοςφλλαβα 
Αρς. Θθλ. Ουδ. Αρς. Θθλ. Ουδ. 

άνκρωποσ αυλι 
μθτζρα 

βουνό 
δζντρο 

βαρκάρθσ αλεποφ  

 

ΕΠΙΘΕΣΑ 
 

Ιςοςφλλαβα Ανιςοςφλλαβα 
Αρς. Θθλ. Ουδ. Αρς. Θθλ. Ουδ. 

καλόσ καλι 
ηθλιάρα 

καλό 
ηθλιάρικο 

ηθλιάρθσ - - 

 



 Περιγραφικζσ Γραμματικζσ 
 Holton, MacKridge & Philippaki-Warburton, 1999 
 Κλαίρθσ & Μπαμπινιϊτθσ, 2005 

 

 Κριτιρια κατθγοριοποίθςθσ 
 Γζνοσ (αρςενικό, κθλυκό, ουδζτερο) 
 Αρικμόσ ςυλλαβϊν ςε ενικό και πλθκυντικό 

(ιςοςφλλαβα, ανιςοςφλλαβα) 
 Αρικμόσ διακρινόμενων καταλιξεων ςε ενικό και 

πλθκυντικό (δικατάλθκτα, τρικατάλθκτα) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

 

Ιςοςφλλαβα Ανιςοςφλλαβα 
Δικατάλθκτα Σρικατάλθκτα  Δικατάλθκτα Σρικατάλθκτα  

Αρς. Θθλ. Ουδ. Αρς. Θθλ. Ουδ. Αρς. Θθλ. Ουδ. Αρς. Θθλ. Ουδ. 

 αυλι 
μθτζρα 

βουνό 
δζντρο 

άνκρωποσ   βαρκάρθσ αλεποφ     

 
ΕΠΙΘΕΣΑ 

 

Ιςοςφλλαβα Ανιςοςφλλαβα 

Δικατάλθκτα Σρικατάλθκτα  Δικατάλθκτα Σρικατάλθκτα  

Αρς. Θθλ. Ουδ. Αρς. Θθλ. Ουδ. Αρς. Θθλ. Ουδ. Αρς. Θθλ. Ουδ. 

 καλι 
ηθλιάρα 

καλό 
ηθλιάρικο 

καλόσ   ηθλιάρθσ      

 

 



 Περιγραφικζσ Γραμματικζσ 
 Ράλλθ 1998, 2005 

 
 Κλιτικι Τάξθ: ταξινομικι κατθγορία απόλυτα 

μορφολογικι. 
 

 Κριτιρια κατθγοριοποίθςθσ 
 Αλλομορφία τθσ βάςθσ (ίδιοσ αρικμόσ 

παραλλαγϊν του κζματοσ) 
 Σφςτθμα κοινϊν καταλιξεων  

 
 



 
 
 

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 
 

ΚΛΙΣΙΚΘ ΣΑΞΘ  ΑΛΛΟΜΟΡΦΙΑ ΒΑΘ ΚΑΣΑΛΘΞΕΙ 
ΚΣ1 άνκρωποσ ανκρωπ- -οσ, -ου, -ο, -ε, -οι -ων, -ουσ 
ΚΣ2 βαρκάρθσ βαρκάρθδ- ~ βαρκάρθ- -θσ, -θ, -εσ, -ων 
ΚΣ3 αυλι 

μθτζρα 
αλεποφ 

αυλι- ~ αυλ- 
μθτζρα- ~ μθτερ- 

αλεποφ- ~ αλεπουδ- 

 
-Ø, -σ, -εσ, -ων 

ΚΣ5 βουνό βουν- -ο, -ου, -α, -ων 

 
ΕΠΙΘΕΣΑ 

 

ΚΛΙΣΙΚΘ ΣΑΞΘ  ΑΛΛΟΜΟΡΦΙΑ ΒΑΘ ΚΑΣΑΛΘΞΕΙ 
ΚΣ1 καλόσ καλ- -οσ, -ου, -ο, -ε, -οι -ων, -ουσ 
ΚΣ2 ηθλιάρθσ ηθλιάρθδ- ~ ηθλιάρθ- -θσ, -θ, -εσ, -ων 
ΚΣ3 καλι 

ηθλιάρα 
καλθ- ~ καλ- 

ηθλιάρα- ~ ηθλιαρ- 
 

-Ø, -σ, -εσ, -ων 
ΚΣ5 καλό 

ηθλιάρικο 
καλ- 

ηθλιάρικ- 
-ο, -ου, -α, -ων 

 



ΠΠααρρααττθθρριιςςεειισσ  ςςττθθ  ΜΜοορρφφοολλοογγίίαα  ττοουυ  ΕΕππιικκζζττοουυ  
 

 Το επίκετο παρουςιάηει κοινά ςθμεία κλίςθσ με το ουςιαςτικό. 
 Η μορφολογικι αντιςτοιχία αρςενικοφ και κθλυκοφ ςτα  

ουςιαςτικά είναι διαφορετικι από ό,τι ςτα επίκετα. Στα 
ουςιαςτικά το κθλυκό μπορεί να παράγεται από το αρςενικό, 
ενϊ ςτα επίκετα αρςενικό και κθλυκό είναι ιςοδφναμα. 

 Στα επίκετα, ςε αντίκεςθ με τα ουςιαςτικά, υπάρχει θ τάςθ για 
διατιρθςθ κατά τθν κλίςθ του τονικοφ ςχιματοσ τθσ ονομα-
ςτικισ (ςτθλοειδισ τονιςμόσ). 

 Στα ουςιαςτικά το γζνοσ αποτελεί εγγενι πλθροφορία. Στα 
επίκετα ο κακοριςμόσ του εξαρτάται από το ουςιαςτικό και 
εξαςφαλίηεται από τθ γραμματικι ςυμφωνία.  

(Γιαννουλοποφλου 2006)  



ΔΔυυςςκκοολλίίεεσσ  ςςττθθ  δδιιδδααςςκκααλλίίαα  ττοουυ  ΕΕππιικκζζττοουυ  
  

 Η μθ αυτονόθτθ για το μακθτι τθσ Ελλθνικισ ωσ Γ2 
διαφοροποίθςθ ςτο ςχθματιςμό τθσ κατάλθξθσ του 
κθλυκοφ των επικζτων ςε -οσ άλλοτε ςε -α και άλλοτε 
ςε -θ. 
  

  κκααλλόόσσ  ––  κκααλλιι  ––  κκααλλόό  //  όόμμοορρφφοοσσ  ––  όόμμοορρφφθθ  ––  όόμμοορρφφοο    
  ααρρχχααίίοοσσ  ––  ααρρχχααίίαα  ––  ααρρχχααίίοο      

  

  Η πρακτικι αδυναμία διδαςκαλίασ του επικζτου 
αυτόνομα και ανεξάρτθτα από τθ ςυντακτικι του 
λειτουργία θ οποία το ςχετίηει άμεςα με τθ γραμματικι 
ςυμφωνία.   



ΘΘ  ΓΓρρααμμμμααττιικκιι  υυμμφφωωννίίαα  
  

Οριςμόσ: 
Η ςυςτθματικι αντιςτοιχία ανάμεςα ςε ζνα ςθμαςιολογικό 
ι μορφικό τμιμα ενόσ ςτοιχείου και ςε εκείνο ενόσ άλλου. 

(Corbett 1991) 

Χαρακτθριςτικά: 
 Κακολικόσ μθχανιςμόσ. 
  Κφριο μζςο διάκριςθσ του γζνουσ μιασ γλϊςςασ.   
  Δείκτθσ ςχζςεων των χαρακτθριςτικϊν μιασ δομισ ςε 

ςυντακτικό επίπεδο.    
 Διαφοροποιείται διαγλωςςικά ωσ προσ τθ μορφολογικι 

διλωςθ αυτϊν των ςχζςεων. 



Διαγλωςςικι      διαφοροποίθςθ    Γραμματικισ        υμφωνίασ  
 Διαφαίνεται ςτθν ποικιλία: 

 

 των ςτοιχείων που φζρουν δείκτθ ςυμφωνίασ 
 των γραμματικϊν μζςων διλωςθσ τθσ ςυμφωνίασ.  

 
 

 Ανεξάρτθτα και εξαρτθμζνα μορφιματα 
 

 Μορφιματα μεμονωμζνθσ διλωςθσ για τθν κάκε κατθγορία  
 

 Συγχωνευμζνα μορφιματα για περιςςότερεσ κατθγορίεσ 
 -οσ  (όμορφοσ): δθλϊνει γζνοσ, αρικμό, πτϊςθ 

 

 Λεξικζσ μονάδεσ  
 Erkek (= αγόρι) cardes = αδερφόσ (τουρκικι)   
 Kiz (= κορίτςι) cardes = αδερφι (τουρκικι) 

 
(Corbett, 1991: 105, 2. Αναςταςιάδθ 2006:36, 3. Χειλά-Μαρκοποφλου, 2003: 133, 4. Hockett 
1958:231) 



ΘΘ  ΓΓρρααμμμμααττιικκιι  υυμμφφωωννίίαα  ςςττθθ  ΝΝΕΕ  
  

      
ΕΕςςωωττεερριικκιι  ςςυυμμφφωωννίίαα  

((iinntteerrnnaall  aaggrreeeemmeenntt))  
ΕΕξξωωττεερριικκιι  ςςυυμμφφωωννίίαα  

((eexxtteerrnnaall  aaggrreeeemmeenntt))  

υμφωνία ουςιαςτικοφ με τα κλιτά 
προςδιοριςτικά ςτοιχεία (άρκρο, 

επίκετο, μετοχι, αντωνυμία, 
αρικμθτικό) 

υμφωνία ουςιαςτικοφ (ςε κζςθ 
υποκειμζνου ι αντικειμζνου) με μια 

επικετικι φράςθ ςε κζςθ 
κατθγορουμζνου 

Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ΟΦ είναι 
υποχρεωτικι 

ε πιο διευρυμζνο πλαίςιο, εκτόσ των 
ορίων τθσ ΟΦ είναι υποχρεωτικι, με 

δυνατότθτα εναλλαγισ βάςει 
μορφολογικϊν και ςθμαςιοςυντακτικϊν 

κριτθρίων 

ΠΠ..χχ..  ααυυττάά  τταα  ττρρίίαα  εειικκοοννοογγρρααφφθθμμζζνναα  

ββιιββλλίίαα  τταα  οοπποοίίαα  εεκκττίίκκεεννττααιι    
ΠΠ..χχ..  θθ  κκάάλλααςςςςαα  εείίννααιι  ττααρρααγγμμζζννθθ  

ΤΤοο  κκοορρίίττςςιι,,  ααππ’’  όό,,ττιι  φφααίίννεεττααιι  εείίννααιι  

αακκεερράάππεευυτταα  εερρωωττεευυμμζζννοο//εερρωωττεευυμμζζννθθ  

Η ςχζςθ που διζπει τα φαινόμενα ςυμφωνίασ του γζνουσ είναι κατά βάςθ 
ιεραρχικι με τθν ζννοια ότι ςτθν αλυςίδα των εμπλεκομζνων μερϊν το ουςιαςτικό 

κακορίηει τθν τιμι του γζνουσ των υπολοίπων . (Χειλά-Μαρκοποφλου, 2003: 134) 

 



ΠΠααρρααττθθρριιςςεειισσ  ςςττθθ  ΓΓρρααμμμμααττιικκιι  υυμμφφωωννίίαα  
  

 Επίλυςθ προβλθμάτων αμφιςθμίασ  
 

  ΉΉρρκκεε  γγιιααττρρόόσσ  ςςττοο  ςςππίίττιι  ~~  ΜΜιιαα  κκααλλιι  γγιιααττρρόόσσ  ιιρρκκεε  ςςττοο  ςςππίίττιι  
 

 Αποκάλυψθ του γζνουσ κλιτϊν/άκλιτων ουςιαςτικϊν 
  

  ΑΑγγόόρρααςςαα  κκααρρζζκκλλεεσσ  ~~  ΑΑγγόόρρααςςαα  ψψθθλλζζσσ  ξξφφλλιιννεεσσ  κκααρρζζκκλλεεσσ  

  ΕΕίίδδαα  κκοοάάλλαα  ςςττοο  δδάάςςοοσσ  ~~  ΕΕίίδδαα  μμιικκρράά  κκοοάάλλαα  ςςττοο  δδάάςςοοσσ  
 

 Ομαδοποίθςθ χαρακτθριςτικϊν για πολλά υποκείμενα 
  

  ΗΗ  ΝΝιικκοολλζζτταα,,  οο  ΦΦϊϊττθθσσ  κκααιι  θθ  ΧΧρριιςςττίίνναα  εείίννααιι  κκααλλοοίί  μμαακκθθττζζσσ  
 

 Κακοριςμόσ γζνουσ ζμψυχου υποκειμζνου/αντικειμζνου 
  

  ΕΕππιιςςκκζζφφττθθκκαα  ττθθνν  ΚΚωωννςςττααννττιιννοοφφπποολλθθ  μμεεγγάάλλοοσσ//μμεεγγάάλλθθ  

  ΣΣιι  ζζγγιιννεε;;  εε  ββλλζζππωω  ςςττεεννοοχχωωρρθθμμζζννοο//ςςττεεννοοχχωωρρθθμμζζννθθ  



  Οικονομικι οργάνωςθ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ   
  

  

  

  

  

ΒΒααςςιικκζζσσ  μμοορρφφζζσσ  δδεειικκττϊϊνν  ςςυυμμφφωωννίίαασσ  γγζζννοουυσσ  ςςττοουυσσ  ππρροοςςδδιιοορριιςςττζζσσ  

  ((εεππίίκκεετταα  &&  εεππιικκεεττιικκζζσσ  μμεεττοοχχζζσσ))  
  

((ΑΑμμππάάττθθ  22000099::  110033--111100))  

Γζνοσ Αρςενικό Θθλυκό Ουδζτερο 

Ενικόσ -οσ -θ/-α -ο 

Πλθκυντικόσ -οι -εσ -α 

    



ΠΠίίνναακκαασσ  κκααττααννοομμιισσ  δδεειικκττώώνν  ππρροοςςδδιιοορριιςςττώώνν  ––  οουυςςιιααςςττιικκώώνν    

  

  

  

  

  

Γζνοσ Ενικόσ αρικμόσ Πλθκυντικόσ αρικμόσ 

Ουςιαςτικά Επίκετα Ουςιαςτικά Επίκετα 

 

Αρςενικό 

κκιιπποοσσ, άάννττρραασσ,, 

γγρρααμμμμααττζζαασσ,, 

κκαακκθθγγθθττιισσ,, 

ππααπππποοφφσσ, κκααφφζζσσ  

 

ωραίοσ 

κκιιπποοιι,, άάννττρρεεσσ,, 

γγρρααμμμμααττεείίσσ,, 

κκαακκθθγγθθττζζσσ,, 

ππααπππποοφφδδεεσσ,,  

κκααφφζζδδεεσσ 

 

ωραίοι 

 
Θθλυκό 

ααρρκκοοφφδδαα, 

μμθθχχααννιι,, λλζζξξθθ,,  

ααλλεεπποοφφ,, 

λλεεωωφφόόρροοσσ 

  

μμεεγγάάλλθθ 

ααρρκκοοφφδδεεσσ, μμθθχχααννζζσσ,, 

λλζζξξεειισσ,,  ααλλεεπποοφφδδεεσσ,, 

λλεεωωφφόόρροοιι 

  

μμεεγγάάλλεεσσ 

 
Ουδζτερο 

ββιιββλλίίοο, ςςππίίττιι,, 

άάγγααλλμμαα,,  κκόόςςττοοσσ,,  

κκρρζζαασσ,,  ππρροοϊϊόόνν  

  

αακκρριιββόό 

ββιιββλλίίαα, ςςππίίττιιαα,, 

ααγγάάλλμμαατταα,,  κκόόςςττθθ,,  

κκρρζζαατταα,,  ππρροοϊϊόόνντταα 

  

αακκρριιββάά 

 



ΔΔυυςςκκοολλίίεεσσ  ςςττθθ        δδιιδδααςςκκααλλίίαα      ττθθσσ      υυμμφφωωννίίαασσ  
  

  ΒΒααςςιικκζζσσ  ππααρράάμμεεττρροοιι::  
    

  ΤΤοο  ππεεδδίίοο  εεμμββζζλλεειιαασσ  ττοουυ  οουυςςιιααςςττιικκοοφφ  πποουυ  εελλζζγγχχεειι  ττθθ  ςςυυμμφφωωννίίαα..  
  

  ΣΣθθμμααςςιιοολλοογγιικκοοίί  κκααιι  μμοορρφφοολλοογγιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεσσ  ςςττθθ  δδιιλλωωςςθθ  ττοουυ  

γγζζννοουυσσ..  
  ΓΓεεννιικκζζσσ  ααρρχχζζσσ::  

  ΌΌςςοο  ππιιοο  κκοοννττάά  ββρρίίςςκκεεττααιι  ττοο  ππρροοςςδδιιοορριιςςττιικκόό  ςςττοοιιχχεείίοο  ςςττοο  οουυςςιιααςςττιικκόό  

πποουυ  ππρροοςςδδιιοορρίίηηεειι,,  ττόόςςοο  λλιιγγόόττεερροο  ααπποοδδεεκκττιι  φφααίίννεεττααιι  θθ  ααπποουυςςίίαα  ττθθσσ  

ςςυυμμφφωωννίίαασσ  κκααιι  ααννττιιςςττρρόόφφωωσσ  ((θθ  ππααρράάμμεεττρροοσσ  ττθθσσ  εεγγγγφφττθθτταασσ))..  
  ΟΟιι  ππααρρααλλλλααγγζζσσ  πποουυ  ππααρρααττθθρροοφφννττααιι  ςςττθθ  ςςχχζζςςθθ  οουυςςιιααςςττιικκοοφφ  κκααιι  

εεππιικκζζττοουυ  ζζξξωω  ααππόό  τταα  όόρριιαα  ττθθσσ  ΟΟΦΦ  ––ιιδδίίωωσσ  ςςττιισσ  ππιιοο  ςςφφννκκεεττεεσσ  

ππεερριιππττϊϊςςεειισσ  ςςφφηηεευυξξθθσσ  εεττεερροογγεεννϊϊνν  υυπποοκκεειιμμζζννωωνν––  δδεενν  εερρμμθθννεεφφοοννττααιι  

μμόόννοο  μμεε  ςςυυνντταακκττιικκάά  κκρριιττιιρριιαα  ((ςςθθμμααςςιιοολλοογγιικκοοίί  &&  μμοορρφφοολλοογγιικκοοίί  

ππααρράάγγοοννττεεσσ))..  



ΕΕςςωωττεερριικκιι  υυμμφφωωννίίαα  
  

  ΠΠεερριιππττϊϊςςεειισσ  μμθθ  ςςφφμμππττωωςςθθσσ  κκααττααλλιιξξεεωωνν  εεππιικκζζττωωνν  κκααιι  

οουυςςιιααςςττιικκϊϊνν  ((μμοορρφφοολλοογγιικκόόσσ  ππααρράάγγοονντταασσ))  
  

  **άάςςππρρεεσσ  ππίίνναακκεεσσ  ~~  **ωωρρααίίθθ  ααυυλλιι  ~~  **μμεεγγάάλλοοιι  λλεεωωφφόόρροοιι  
  

  ΠΠεερριιππττϊϊςςεειισσ  μμθθ  ααννττιιςςττοοιιχχίίαασσ  φφυυςςιικκοοφφ  κκααιι  γγρρααμμμμααττιικκοοφφ  γγζζννοουυσσ  

((ςςθθμμααςςιιοολλοογγιικκόόσσ  ππααρράάγγοονντταασσ))  
  

  μμεεγγάάλλαα  ςςππίίττιιαα  ~~  **μμεεγγάάλλοουυσσ//μμεεγγάάλλεεσσ  ααδδζζρρφφιιαα  
  

  ΕΕππιιττυυχχιισσ  εεφφααρρμμοογγιι  ττοουυ  μμθθχχααννιιςςμμοοφφ  ττθθσσ  ςςυυμμφφωωννίίαασσ::    
  

  ςςττιισσ  ππεερριιππττϊϊςςεειισσ  ααννττιιςςττοοιιχχίίαασσ  ττοουυ  φφυυςςιικκοοφφ  μμεε  ττοο  γγρρααμμμμααττιικκόό  

γγζζννοοσσ  ((οο  μμεεγγάάλλοοσσ  ααδδεερρφφόόσσ))    
  

  ςςττιισσ  ππεερριιππττϊϊςςεειισσ  άάκκλλιιττωωνν  ιι  [[--ζζμμψψυυχχωωνν]]  οουυςςιιααςςττιικκϊϊνν  όόπποουυ  

ααπποοδδίίδδεεττααιι  ττοο  οουυδδζζττεερροο  γγζζννοοσσ  ((τταα  μμεεγγάάλλαα  ςςππίίττιιαα))..  ΤΤοο  φφυυςςιικκόό  

γγζζννοοσσ  ((ααδδζζρρφφιιαα))  ααπποοππρροοςςααννααττοολλίίηηεειι  ααππόό  ττθθ  ςςωωςςττιι  εεππιιλλοογγιι  

((**μμεεγγάάλλοουυσσ//μμεεγγάάλλεεσσ))..  



ΕΕξξωωττεερριικκιι  υυμμφφωωννίίαα  
  
  

  ΠΠεερριιππττϊϊςςεειισσ  μμθθδδεεννιικκιισσ  ςςυυμμφφωωννίίαασσ  ιι  ααςςυυμμφφωωννίίαασσ  ωωσσ  ππρροοσσ  ττοο  

γγζζννοοσσ  κκααιι  ττοονν  ααρριικκμμόό  
  

  ΗΗ  ΆΆνννναα  εείίννααιι  ππααρράάξξεεννοοσσ  άάννκκρρωωπποοσσ    
  

  ΠΠοολλλλάά  μμζζλλθθ  ττοουυ  ςςυυννεεδδρρίίοουυ  ιιτταανν  ξξζζννοοιι  
  

  ΟΟιι  ΖΖλλλλθθννεεσσ  εείίννααιι  φφιιλλόόξξεεννοοσσ  λλααόόσσ  
  

  

  

  ΠΠεερριιππττϊϊςςεειισσ  μμθθ  ςςφφμμππττωωςςθθσσ  κκλλιιττιικκϊϊνν  κκααττααλλιιξξεεωωνν  εεππιικκζζττωωνν  

((κκααττθθγγοορροουυμμζζννωωνν))  --  οουυςςιιααςςττιικκϊϊνν  ((ΥΥ//ΑΑ))  ((μμοορρφφοολλοογγιικκόόσσ  ππααρράάγγοονντταασσ))  
  

  ΟΟ  εελλζζφφαανντταασσ  εείίννααιι  μμεεγγάάλλοοσσ  
  

  ΠΠρροοττιιμμάάεειι  ττθθνν  ππίίττςςαα  ηηεεςςττιι  
  

  

  



ΕΕξξωωττεερριικκιι  υυμμφφωωννίίαα  
  

  ΠΠεερριιππττϊϊςςεειισσ  μμθθ  ααννττιιςςττοοιιχχίίαασσ  φφυυςςιικκοοφφ  κκααιι  γγρρααμμμμααττιικκοοφφ  γγζζννοουυσσ  

((ςςθθμμααςςιιοολλοογγιικκόόσσ  ππααρράάγγοονντταασσ  --  θθ  ππααρράάμμεεττρροοσσ  ττθθσσ  εεγγγγφφττθθτταασσ))  
  

  ΣΣοο  κκοορρίίττςςιι,,  μμεεττάά  ααππόό  όόλλεεσσ  ααυυττζζσσ  ττιισσ  ππεερριιππζζττεειιεεσσ,,  ζζννιιωωκκεε  

ααππίίςςττεευυτταα  κκοουυρρααςςμμζζννοο//  κκοουυρρααςςμμζζννθθ..  
  

  ΣΣοο  κκοορρίίττςςιι  ζζννιιωωκκεε  κκοουυρρααςςμμζζννοο//  **κκοουυρρααςςμμζζννθθ..  
  

  ΚΚοουυρρααςςμμζζννοο//**ΚΚοουυρρααςςμμζζννθθ  ττοο  κκοορρίίττςςιι  γγφφρριιςςεε  ςςππίίττιι..  
  

  ΠΠεερριιππττϊϊςςεειισσ  πποολλλλααππλλϊϊνν  υυπποοκκεειιμμζζννωωνν  μμεε  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  γγζζννοοσσ  

κκααιι  ζζνναα  κκοοιιννόό  κκααττθθγγοορροοφφμμεεννοο  ((ςςθθμμααςςιιοολλοογγιικκοοίί  &&  μμοορρφφοολλοογγιικκοοίί  

ππααρράάγγοοννττεεσσ))  
  

  ΟΟ  ΓΓιιϊϊρργγοοσσ  κκααιι  οο  ΣΣάάςςοοσσ  εείίννααιι  ψψθθλλοοίί  ((γγρρααμμμμ..++  ςςθθμμααςςιιοολλ..  ςςυυμμφφωωννίίαα))  
  

  ΣΣοο  ββάάηηοο  κκααιι  ττοο  κκάάδδρροο  εείίννααιι  αακκρριιββάά  ((γγρρααμμμμ..++  ςςθθμμααςςιιοολλ..  ςςυυμμφφωωννίίαα))  



ΠΠααρρααδδεείίγγμμαατταα  δδοομμϊϊνν  πποολλλλααππλλϊϊνν  υυπποοκκεειιμμζζννωωνν    

μμεε  κκοοιιννόό  κκααττθθγγοορροοφφμμεεννοο  
  

  ΟΟ  ΚΚϊϊςςτταασσ,,  θθ  ΖΖφφθθ  κκααιι  θθ  ΚΚααττεερρίίνναα  εείίννααιι  ________________((χχααρροοφφμμεεννοοσσ))  

  

  ΗΗ  ΧΧρριιςςττίίνναα  κκααιι  ττοο  ππααιιδδίί  εείίννααιι____________________((κκοουυρρααςςμμζζννοοσσ))  

  

  ΗΗ  γγάάτταα  κκααιι  ττοο  ππααιιδδίί  εείίννααιι  ______________________((λλεερρωωμμζζννοοσσ))  

  

  ΟΟ  ςςκκφφλλοοσσ  κκααιι  θθ  γγάάτταα  εείίννααιι  __________________((φφοοββιιςςμμζζννοοσσ))  

  

  ΟΟ  μμααρρκκααδδόόρροοσσ  κκααιι  θθ  γγόόμμαα  εείίννααιι____________________((φφττθθννόόσσ))  



ΟΟ  ΔΔιιππλλόόσσ  ΜΜθθχχααννιιςςμμόόσσ  υυμμφφωωννίίαασσ  πποολλλλώώνν  οουυςςιιααςςττιικκώώνν  

  

  

  

  

  
  

ΚΚααττααννοομμιι  χχααρραακκττθθρριιςςττιικκϊϊνν  [[±±ζζμμψψυυχχοο]],,  [[±±ααννκκρρϊϊππιιννοο]] 
  

  

  

  

  
  

  
  

ΚΚααττααννοομμιι  γγρρααμμμμααττιικκάά  εεππιικκρρααττζζςςττεερρωωνν  ττφφππωωνν  κκααττάά  γγζζννοοσσ  

  

 

θμαςιολογικά  Χαρακτθριςτικά Δείκτεσ 

-οι -α 

+ ΕΜΨΤΧΟ, +ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ +  

+ΕΜΨΤΧΟ, -ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  + 

-ΕΜΨΤΧΟ  + 
 

ΑΡ. + ΘΘΛ.                  →   -οι 

ΑΡ./ΘΘΛ. + ΟΤΔ.       →    -α 



ΟΟ  ΔΔιιππλλόόσσ  ΜΜθθχχααννιιςςμμόόσσ  υυμμφφωωννίίαασσ  πποολλλλώώνν  οουυςςιιααςςττιικκώώνν  

  

  ΟΟ  ΚΚϊϊςςτταασσ,,  θθ  ΖΖφφθθ  κκααιι  θθ  ΚΚααττεερρίίνναα  εείίννααιι  χχααρροοφφμμεεννοοιι..  ((110000%%))  
  

  ΗΗ  ΧΧρριιςςττίίνναα  κκααιι  ττοο  ππααιιδδίί  εείίννααιι  κκοουυρρααςςμμζζννοοιι..  ((7788%%))  

                                                  κκοουυρρααςςμμζζνναα..  ((1166%%))  
  

  ΗΗ  γγάάτταα  κκααιι  ττοο  ππααιιδδίί  εείίννααιι  λλεερρωωμμζζννοοιι..  ((6622%%))  

                                                                                                λλεερρωωμμζζνναα..  ((3322%%))  
  

  ΟΟ  ςςκκφφλλοοσσ  κκααιι  θθ  γγάάτταα  εείίννααιι  φφοοββιιςςμμζζνναα..  ((7722%%))  

                                                                                                                φφοοββιιςςμμζζννοοιι..  ((2244%%))  
  

  ΟΟ  μμααρρκκααδδόόρροοσσ  κκααιι  θθ  γγόόμμαα  εείίννααιι  φφττθθννάά..  ((5588%%))  

                                                                                                                    φφττθθννοοίί..  ((4400%%))  
((ΧΧεειιλλάά--ΜΜααρρκκοοπποοφφλλοουυ  22000033))  



ΠΠααρρααττθθρριιςςεειισσ  ςςττθθ  δδιιδδααςςκκααλλίίαα  κκααιι  εεκκμμάάκκθθςςθθ  ττθθσσ  

ΓΓρρααμμμμααττιικκιισσ  υυμμφφωωννίίαασσ  
  

  ΗΗ  εεξξωωττεερριικκιι  ςςυυμμφφωωννίίαα  εεππιικκζζττοουυ  κκααιι  οουυςςιιααςςττιικκοοφφ  ((ΥΥ--ΚΚ//ΑΑ--ΚΚ))  

ππααρροουυςςιιάάηηεειι  μμεεγγααλλφφττεερρθθ  δδυυςςκκοολλίίαα,,  δδιιόόττιι::  
  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  ππάάνντταα  ααππόόλλυυττθθ  ααννττιιςςττοοιιχχίίαα  φφυυςςιικκοοφφ  κκααιι  

γγρρααμμμμααττιικκοοφφ  γγζζννοουυσσ  
  υυππεειιςςζζρρχχοοννττααιι  κκααννόόννεεσσ  υυππεερρίίςςχχυυςςθθσσ  γγζζννοουυσσ  πποουυ  αακκυυρρϊϊννοουυνν  

ττθθνν  εεππιιλλοογγιι  ττοουυ  γγζζννοουυσσ  ττοουυ  ππρρϊϊττοουυ  οουυςςιιααςςττιικκοοφφ  ιι  εεκκεείίννοουυ  

πποουυ  ββρρίίςςκκεεττααιι  εεγγγγφφττεερραα  ςςττοο  ρριιμμαα  
  ΗΗ  ππεερρίίππττωωςςθθ  ττωωνν  πποολλλλϊϊνν  ΥΥπποοκκεειιμμζζννωωνν  μμεε  κκοοιιννόό  κκααττθθγγοορροοφφμμεεννοο  

ππααρροουυςςιιάάηηεειι  μμεεγγααλλφφττεερρθθ  δδυυςςκκοολλίίαα,,  όότταανν::  
  οοιι  ςςθθμμααςςιιοολλοογγιικκοοίί  κκααιι  μμοορρφφοολλοογγιικκοοίί  δδεείίκκττεεσσ  δδεενν  ςςυυμμππίίππττοουυνν,,  

οοππόόττεε  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  κκααιι  οομμοοφφωωννίίαα  ττωωνν  φφυυςςιικκϊϊνν  οομμιιλλθθττϊϊνν  ςςττθθνν  

εεππιιλλοογγιι  ττοουυ  δδεείίκκττθθ  ςςυυμμφφωωννίίαασσ  ((--οοιι//--αα))  



ΔΔιιδδαακκττιικκιι  ΕΕππιικκζζττοουυ  κκααιι  υυμμφφωωννίίαασσ  
  

  Κακοριςμόσ κριτθρίων επιλογισ του φαινομζνου ι των 
φαινομζνων που κα διδαχτοφν.  
  

 Ιεράρχθςθ διδακτικϊν ςτόχων 
 Διερεφνθςθ διδακτικϊν αναγκϊν 

  

  Επιλογι προτφπου / προτφπων διδακτικισ παρζμβαςθσ 
που κα υιοκετθκοφν.  
  

 Τφποι διδακτικϊν παρεμβάςεων  
 Σχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων 

  

  ΑΑννάάππττυυξξθθ  ττεεχχννιικκϊϊνν  δδιιααχχεείίρριιςςθθσσ  ααννοομμοοιιοογγεεννοοφφσσ  ττάάξξθθσσ..  
  

  ΔΔιιααμμόόρρφφωωςςθθ  πποολλυυεεππίίππεεδδθθσσ  δδιιδδααςςκκααλλίίαασσ  



ΙΙεερράάρρχχθθςςθθ  δδιιδδαακκττιικκώώνν  ςςττόόχχωωνν  
 

Κριτιρια κακοριςμοφ: 
 Η πρωτοτυπικότθτα των δομϊν 

 

 Προθγοφνται οι κεντρικζσ από τισ περιφερειακζσ/ανϊμαλεσ δομζσ  

 Η ςυχνότθτα των δομϊν 
 

 Προθγοφνται οι δομζσ με μεγαλφτερθ απόλυτθ ςυχνότθτα 

 Η διακεςιμότθτα ι παραγωγικότθτα των δομϊν 
 

 Προθγοφνται οι ενεργζσ παραγωγικά δομζσ 

 Η αντιπαρακετικότθτα των δομϊν 
 

 Προθγοφνται οι δομζσ που εμφανίηουν δυςκολία λόγω 
παρεμβολϊν τθσ Γ1 

((ΑΑννααςςττααςςιιάάδδθθ--υυμμεεωωννίίδδθθ  22000033∙∙22000066))  



ΔΔιιεερρεεφφννθθςςθθ  δδιιδδαακκττιικκώώνν  ααννααγγκκώώνν  

 
Αρχάριο 
Επίπεδο 

 
Α1 
Α2 

 Καλι χριςθ επικζτων ςε -οσ,-θ,-ο & πολφσ 

 Δομικι διάκριςθ ονομαςτικισ – αιτιατικισ 

 Λάκθ ςυμφωνίασ λόγω χριςθσ πτώςεων ςε λάκοσ κζςθ 
     Π.χ.  ζνασ *ωραίοσ βιβλίο 
                ζχω *πολλοί/πολφ φίλουσ 

 
Μζςο 

Επίπεδο 

 
Α2 
Β1 

 Διευρφνεται θ γνώςθ τθσ κλίςθσ  

 Ολοκλθρώνεται θ διάκριςθ ονομαςτικισ – αιτιατικισ 

 Αρχίηει να διαμορφώνεται θ γενικι 

 οβαρά λάκθ ςυμφωνίασ 
     Π.χ. *πολφ χαρχαρίεσ 
               θ γυναίκα φοράει *ζνα κίτρινο μπλοφηα  

 
Προχωρθμζνο 

επίπεδο 

 
Β1 
Β2 

 Βελτίωςθ χριςθσ ονοματικισ κλίςθσ 

 Επζκταςθ χριςθσ τθσ γενικισ και ςτον πλθκυντικό 

 Λιγοςτά λάκθ ςυμφωνίασ 
     Π.χ. εκεί βρικανε πωσ ιτανε *τζςςερισ άτομα  
             *μιςοπεκαμζνουσ 



ΣΣφφπποοιι  δδιιδδαακκττιικκώώνν  ππααρρεεμμββάάςςεεωωνν  
          

        Προχποκζτει Επικοινωνιακό πλαίςιο. 
        Καλλιεργεί τθν επικοινωνιακι ικανότθτα. 
                                           Δεν προωκεί τθν γραμματικι ικανότθτα ςτθ Γ2. 
 

  Στοχεφει ςτθ διαςφνδεςθ ςθμαςίασ και μορφισ.   
  Εξοικειϊνει το μακθτι με ςυγκεκριμζνουσ  τφπουσ 
  – ςτόχουσ  μζςω ρθτισ διδαςκαλίασ. 

 
              
                                              Ζμφαςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ με διόρκωςθ  

  ςυχνϊν λακϊν με ι χωρίσ χριςθ κανόνων. 
  Δραςτθριότθτεσ προςανατολιςμζνεσ ςτθ διδαςκαλία  
  ςυγκεκριμζνων τφπων.  

((ΠΠααππααδδοοπποοφφλλοουυ,,  ZZmmiijjaannjjaacc  &&  AAγγαακκοοπποοφφλλοουυ  22000099))  

Επικοινωνιακι 
Προςζγγιςθ 

 

Διδαςκαλία μζςω 
Εςτίαςθσ ςτον Σφπο 

Διδαςκαλία βάςει 
γλωςςικισ 

Επεξεργαςίασ 



ΣΣφφπποοιι  ΔΔρρααςςττθθρριιοοττιιττωωνν  

  

  

    

  

  

  

  

  

Μορφι Αςκιςεων Εςωτερικι Δομι Αςκιςεων 

Αςκιςεισ κλειςτοφ τφπου 

Αςκιςεισ ανοικτοφ τφπου 

Αςκιςεισ απλισ αναγνϊριςθσ 

τφπου 
Αςκιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

Αςκιςεισ ςυμπλιρωςθσ κενϊν 

Αςκιςεισ δόμθςθσ προτάςεων 
βάηοντασ τισ λζξεισ ςε ςωςτι 

ςειρά 

Αςκιςεισ αντιςτοίχιςθσ 

Αςκιςεισ παραγωγισ κειμζνων 
ανοικτοφ τφπου 

Αςκιςεισ διόρκωςθσ λακϊν 

Αςκιςεισ παράφραςθσ ι 
μεταςχθματιςμοφ προτάςεων 

Αςκιςεισ ςχθματιςμοφ 
προτάςεων ανοικτοφ τφπου 



ΠΠρροοχχπποοκκζζςςεειισσ  ςςχχεεδδιιααςςμμοοφφ  δδρρααςςττθθρριιοοττιιττωωνν  ααννάά  

ττφφπποο  δδιιδδαακκττιικκιισσ  ππααρρζζμμββααςςθθσσ  

  
 Επικοινωνιακζσ Δραςτθριότθτεσ: 

 

 Δεν μεταχειρίηονται κανόνεσ γραμματικισ. 
 

 Λειτουργοφν ωσ εφαρμογζσ των δομικϊν δραςτθριοτιτων, 
αλλά και ωσ επαναλθπτικζσ αςκιςεισ. 
 

 Προβλζπουν τθ διαμόρφωςθ επικοινωνιακοφ πλαιςίου που 
εξαςφαλίηεται με τθ χριςθ οπτικοφ ι ακουςτικοφ υλικοφ. 
 

 Μπορεί να ζχουν τθ μορφι παιχνιδιοφ ρόλων, ςυνεντεφξεων, 
αινιγμάτων κλπ. 



ΕΕννδδεειικκττιικκιι  ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκιι  ΔΔρρααςςττθθρριιόόττθθτταα  

  
ΚΚΡΡΟΟΤΤΑΑΗΗΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΘΘΑΑ  ΑΑ  ΠΠΑΑΜΜΕΕ......  ♫♫♫♫♫♫ 

ΣΣππγγρρααξξεεηηήήξξηηαα!!!!!!  ΤΤνν  ζζρρννιιεείίνν  ζζααοο  θθέέξξδδηηζζεε  κκηηαα  θθξξννππααδδηηέέξξαα  

ζζηηαα  λλεεζζηηάά  ηηννππ  ΑΑηηγγααίίννππ!!  ΣΣεε  δδύύνν  ννκκάάδδεεοο  ςςεεθθίίζζηηεε  ηηννλλ  

θθααιιύύηηεεξξνν  ααξξρρεεγγόό  γγηηαα  ηηνν  ηηααμμίίδδηη  ζζααοο  θθααηη  ππααίίμμηηεε  έέλλαα  ζζύύλληηννκκνν  

««ddeebbaattee»»..    

ΠΠννηηαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ααππόό  ηηαα  ππααξξααθθάάηησσ  ππξξέέππεεηη  λλαα  έέρρεεηη  ννππσσζζδδήήππννηηεε,,  θθααηηάά  

ηηεε  γγλλώώκκεε  ζζααοο,,  έέλλααοο//κκίίαα  ααξξγγεεγγόόοο  εεθθδδξξννκκήήοο;;  

ΠΠώώοο  ζζαα  ζζέέιιααηηεε  λλαα  εείίλλααηη;;  

 
  
 

 
 
ΦΦααλληηάάδδννκκααηη  θθααηη  δδσσγγξξααθθίίδδσσ  ηηννλλ//ηηεελλ  ααξξρρεεγγόό  ηηεεοο  εεθθδδξξννκκήήοο!!!!!!  

Εγϊ είμαι 
ο αρχθγόσ! 

- Πιζηεύξρμε όηι έμαπ/μία αοςηγόπ εκδοξμήπ 

ςοειάζεηαι μα είμαι ...και όςι... 

 

- Σηημ κοξραζιέοα πξρ θα κάμξρμε θα θέλαμε 

έμαμ/μία αοςηγό...και όςι... 

ηξλμηοόπ 

ένρπμξπ 

εργεμικόπ 

ζρμεογάζιμξπ 

δρμαμικόπ 

γλρκόπ 

ήοεμξπ 

μεροικόπ 

επικξιμωμιακόπ 

εραίζθηηξπ 
 



 Δραςτθριότθτεσ βάςει Γλωςςικοφ Ειςερχομζνου: 
 

 Προβλζπουν τθ χριςθ γραμματικϊν κανόνων που 
επικεντρϊνονται ςε ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ – ςτόχουσ. 
 

 Συχνά, ενιςχφονται με υποδείξεισ ςτρατθγικϊν που μπορεί να 
λειτουργιςουν αρνθτικά ςτθν πρόςλθψθ ςτοιχείων. 
 

 Χρθςιμοποιοφν ωσ αφόρμθςθ εικόνεσ τισ οποίεσ ενιςχφουν με 
προτάςεισ ανάλογα με τον τφπο ι τθ δομι όπου ςτοχεφει θ 
διδαςκαλία. 
 

 Δθμιουργοφν επικοινωνιακό πλαίςιο αναγνωρίηοντασ ςτουσ 
μακθτζσ τθ δυνατότθτα να διατυπϊςουν τθ γνϊμθ τουσ. 

  



ΕΕννδδεειικκττιικκιι    ΔΔρρααςςττθθρριιόόττθθτταα      ββάάςςεειι  ΓΓλλωωςςςςιικκοοφφ  ΕΕιιςςεερρχχοομμζζννοουυ  
ΠΠααξξααηηεεξξώώ  ηηηηοο  εεηηθθόόλλεεοο,,  ααθθννύύσσ  ηηηηοο  ππξξννηηάάζζεεηηοο    θθααηη  ζζππκκππιιεεξξώώλλσσ  ηηννλλ  ππίίλλααθθαα..  

 

  
Μοιάηει να είναι γριγοροσ. 
Δείχνει ιρεμθ και ατελείωτθ.  
Φαίνεται ψθλό. 
Είναι γκρίηοσ. 
Φαίνεται άγριο. 

 

ο ποταμόσ το βουνό θ κάλαςςα ο ουρανόσ θ λίμνθ το λουλοφδι υμφωνώ – 
διαφωνώ  

Δεν 
ξζρω 

         

http://www.google.gr/imgres?q=%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BF%CF%82&hl=el&rlz=1T4FTSG_elGR465GR466&gbv=2&sig=106908497374055287432&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=5FnxOgwOd55v8M:&imgrefurl=http://www.geolocation.ws/v/P/12533306/-kremasta-lake-acheloos-river-/en&docid=OpVo5gVyfEsqSM&itg=1&imgurl=http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/12533306.jpg&w=2304&h=3072&ei=axYXT8XPFJSnsgb-5YhR&zoom=1
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82+%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82&hl=el&rlz=1T4FTSG_elGR465GR466&gbv=2&sig=106908497374055287432&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=dqHlB_bsQqEm6M:&imgrefurl=http://armenistis87b.blogspot.com/2011/04/blog-post_16.html&docid=eseXq83yy-rqdM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-qdg7A7qmgDA/Tam-nx7drvI/AAAAAAAAGMM/R_MbrnTa5UE/s1600/160411_1845.jpg&w=1384&h=1076&ei=lxUXT6u5Eo6Wswax2MBe&zoom=1


 Δραςτθριότθτεσ με Εςτίαςθ ςτον Σφπο: 
 

 Προβλζπουν ςτοχευμζνθ χριςθ γραμματικϊν κανόνων. 
 

 Επιδιϊκουν εξοικείωςθ με ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ – ςτόχουσ, 
αλλά όχι τθ ςυςτθματικι παραγωγι τουσ. 
 

 Αποδζχονται τθν ευκαιριακι διόρκωςθ λακϊν όταν αυτά 
αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ δομι και επαναλαμβάνονται 
ςυςτθματικά. 

 

  Δθμιουργοφν επικοινωνιακό πλαίςιο αναγνωρίηοντασ ςτουσ 
μακθτζσ τθ δυνατότθτα να διατυπϊςουν τθ γνϊμθ τουσ.  

  



ΕΕννδδεειικκττιικκιι  ΔΔρρααςςττθθρριιόόττθθτταα  ΕΕςςττίίααςςθθσσ  ςςττοονν  ττφφπποο  

ΠΠάάκκεε  κκηηαα  ββόόιιηηαα  ζζηηεε  ΜΜάάλλεε;;    

ΒΒιιέέππννππκκεε  ηηηηοο  εεηηθθόόλλεεοο  θθααηη  δδηηααββάάδδννππκκεε  ζζηηννλλ  ηηννππξξηηζζηηηηθθόό  ννδδεεγγόό  

γγηηαα  ηηννπποο  ΠΠύύξξγγννπποο  ηηεεοο  ΜΜάάλλεεοο..  ΣΣππκκθθσσλλεείίηηεε  κκεε  ααππηηάά  ππννππ  

γγξξάάθθεεηη  ηηνν  θθεείίκκεελλνν;;  

  
Οι πφργοι τθσ Μάνθσ 

Κάκε πφργοσ είναι μία ξεχωριςτιι καταςκευιι με τα δικά τθσ 

χαρακτθριςτικά που τθν κάνουν μοναδικιι. Κάκε πφργοσ 

διακζτει μια ςτενιι και χαμθλιι  πόρταα, θ οποία, επειδι δεν 

υπιρχε ξφλο, ςφραγιηόταν ςυνικωσ από μια μεγάλθθ πζτραα. Η 

κφριαα κατοικίαα είναι πζτρινθθ και πολυϊροφθθ. Όςο ιςχυριι και 

ςπουδαίαα ιταν θ οικογζνειαα   τόςο ψθλόόσσ ιταν και ο πφργοοσσ 

τθσ. Γφρω από τον Πφργο υπιρχε μια μικριι  αυλιι που περιβαλλόταν από ψθλιι, πζτρινθθ μάντραα. 
                        

ΣΣππκκθθσσλλώώ  □□                                                            ΓΓηηααθθσσλλώώ  □□                                                ΓΓεελλ  μμέέξξσσ  □□  

http://www.google.gr/imgres?q=%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B9+%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82&hl=el&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4FTSG_elGR465GR466&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=zbCAf7RUNzLPqM:&imgrefurl=http://megaprosfores.blogspot.com/2011_12_20_archive.html&docid=PeTIopcB55KE1M&imgurl=http://specialdeal.gr/deals/admin/fckfiles/oi-pirgoi-tis-edem-1.jpg&w=480&h=640&ei=78kVT465JoPCtAa2t4UD&zoom=1
http://www.google.gr/imgres?q=%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B9+%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82&hl=el&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4FTSG_elGR465GR466&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=FtDPj5FEKB5hBM:&imgrefurl=http://www.photostock.gr/gr/products.php?action=view&id=2207&docid=NauXw6iz3IDXWM&imgurl=http://www.photostock.gr/photos/products/17/AAA11448-ARCHITECTURE-TRADITIONAL CASTLE HOUSE-MANI-VATHIA-PELOPONISSOS.JPG&w=453&h=567&ei=78kVT465JoPCtAa2t4UD&zoom=1


ΤΤώώξξαα  ααππααλληηάάσσ  ζζηηηηοο  εεξξσσηηήήζζεεηηοο  θθααηη  ππεεξξηηγγξξάάθθσσ  ηηννλλ  ππύύξξγγνν..  

ΔΔλλδδεεηηθθηηηηθθέέοο  εεξξσσηηήήζζεεηηοο  ππεεξξηηγγξξααθθήήοο::  ΤΤηη  ππύύξξγγνν  ββιιέέππεεηηοο;;  ΠΠώώοο  εείίλλααηη  νν  ππύύξξγγννοο;;  

ΠΠώώοο  εείίλλααηη  εε  θθύύξξηηαα  θθααηηννηηθθίίαα  ηηννππ  ππύύξξγγννππ;;......θθ..ιιππ..  

 

 

    

  

  

  

  

  

  



ΔΔιιααμμόόρρφφωωςςθθ  ΠΠοολλυυεεππίίππεεδδθθσσ  ΔΔιιδδααςςκκααλλίίαασσ  
 

 Οργάνωςθ των μακθτϊν ςε ομάδεσ αρχαρίων – 
προχωρθμζνων ι μικτζσ ομάδεσ. 
 

 Η εργαςία ςτθν τάξθ εκτελείται ςε δφο ςτάδια: 
 

 Στο πρϊτο, οι δφο ομάδεσ λειτουργοφν ανεξάρτθτα 
ςε διαφορετικζσ αςκιςεισ ι ςτθν ίδια άςκθςθ, αλλά 
με διαφορετικοφσ ςτόχουσ. 
 

 Στο δεφτερο, επιδιϊκεται θ ςυνεργαςία και 
αλλθλεπίδραςθ των ομάδων ςε κοινι άςκθςθ.  

 

 



Πλεονεκτιματα Εργαςίασ ςε ομάδεσ 
  

 Ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να διαβακμίςει 
εςωτερικά μία δραςτθριότθτα ι να επιφζρει 
τροποποιιςεισ αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ όλων των 
μακθτϊν τθσ τάξθσ του. 
 

 Ο αρχάριοσ μακθτισ δεν αδρανοποιείται, αλλά 
λειτουργεί παραγωγικά ςυνειςφζροντασ ανάλογα με τισ 
δυνατότθτεσ του γλωςςικοφ του επιπζδου.  
 

  Επιπλζον, αποκτά δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και 
βελτίωςθσ των γλωςςικϊν του δεξιοτιτων μζςα από 
τθν αλλθλεπίδραςθ με προχωρθμζνουσ μακθτζσ απ’ 
ό,τι δουλεφοντασ ατομικά ςτθν τάξθ.  


