
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Η εργαςία οργανϊνεται ςτθ βάςθ δφο φυλλαδίων. Το πρϊτο περιλαμβάνει ζτοιμεσ δραςτθριότθτεσ 

από τα εγχειρίδια για τθ διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Γ2 που ζχουν κατά καιροφσ εκδοκεί και είναι 

διακζςιμα ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δράςθσ 1. Το δεφτερο περιλαμβάνει ςτοιχεία 

και πλθροφορίεσ για το ςχεδιαςμό νζων δραςτθριοτιτων. Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί (βλ. ειςαγωγι) 

τόςο οι δραςτθριότθτεσ του πρϊτου, όςο και εκείνεσ του δεφτερου φυλλαδίου επικεντρϊνονται 

ςτθν κλίςθ του επικζτου και ςτο φαινόμενο τθσ γραμματικισ ςυμφωνίασ ςε ςυμπλοκζσ επικζτου 

και ουςιαςτικοφ, ςε προςδιοριςτικζσ και κατθγορθματικζσ δομζσ.  

Τόςο θ αξιολόγθςθ δραςτθριοτιτων ςτο πρϊτο φυλλάδιο όςο και ο ςχεδιαςμόσ καινοφργιων 

δραςτθριοτιτων ςτο δεφτερο γίνεται με τθ βοικεια κατευκυντιριων ερωτιςεων. Οι ερωτιςεισ 

αυτζσ δεν είναι δεςμευτικζσ ωσ προσ το είδοσ τθσ απάντθςθσ και επομζνωσ είναι αναμενόμενο και 

κεμιτό ο κάκε επιμορφοφμενοσ να εκφράςει και τισ δικζσ του απόψεισ με τον όρο ότι αυτζσ κα είναι 

επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ. Η μορφι και ο ςτόχοσ των ερωτιςεων δίνεται ςυνοπτικά ςτθ ςυνζ-

χεια.     
 

Φυλλάδιο Εργασίας 1: 

Κάκε δραςτθριότθτα ςυνοδεφεται από γενικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ αφοροφν τα γενικά χαρακτθ-

ριςτικά τθσ. Αυτά ανάλογα με τθν περίπτωςθ είναι: 
 

(α) το εγχειρίδιο προζλευςθσ τθσ δραςτθριότθτασ (π.χ. ΕΔΙΑΜΜΕ, ΚΕΔΑ κλπ, ςε ςυνάφεια με τουσ 

φορείσ που ζχουν ςχεδιάςει το υλικό που είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δράςθσ 1)  

(β) το αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ το οποίο ελζγχει μεταγλωςςικά θ δραςτθριότθτα (π.χ. ο τφποσ 

του επικζτου (-οσ, -θ, -ο / -οσ, -α, -ο κλπ) ι ο τφποσ τθσ γραμματικισ ςυμφωνίασ) 

(γ) πλθροφορίεσ που οφείλει να γνωρίηει ο εκπαιδευτικόσ όταν εφαρμόηει τθ ςυγκεκριμζνθ δρα-

ςτθριότθτα και κα πρζπει να ζχουν επιςθμανκεί ςτθ διδαςκαλία ϊςτε να ελεγχκοφν ςτθ 

ςυνζχεια (π.χ. οι ιδιομορφίεσ ςτο ςχθματιςμό του κθλυκοφ των επικζτων ςε -ο που άλλοτε ζχει 

κατάλθξθ ςε -α και άλλοτε ςε -θ, θ μορφικι αναντιςτοιχία επικζτου ουςιαςτικοφ ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ γραμματικισ ςυμφωνίασ. Π.χ. καλ-ός άνθρωπ-ος αλλά ωραί-ος άνδρ-ας κλπ). 
 

Φυλλάδιο Εργασίας 2: 

Στο Φυλλάδιο Εργαςίασ 2 οι οδθγίεσ για το ςχεδιαςμό των νζων δραςτθριοτιτων ομοιάηουν ςε 

αρκετά ςθμεία με εκείνεσ του Φυλλαδίου Εργαςίασ 1. Η μόνθ διαφορά τουσ εντοπίηεται ςτθν οπτικι 

με τθν οποία προςεγγίηεται μια δραςτθριότθτα. Δθλαδι ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ πρόκειται για 

ζτοιμο υλικό που αξιολογείται, τροποποιείται και διαβακμίηεται. Στθ δεφτερθ πρόκειται για υλικό 

που δεν υπάρχει, αλλά προκφπτει φςτερα από επεξεργαςία και εναςχόλθςθ του εκπαιδευτικοφ.  

Ειδικότερα οι οδθγίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν:   
 

(α) αναφορά ςτο κεωρθτικό μοντζλο διδαςκαλίασ ςτο πλαίςιο του οποίου κα ςχεδιαςτεί θ δραςτθ-

ριότθτα (π.χ. Επικοινωνιακό μοντζλο, Διδαςκαλία με βάςθ τθν Εςτίαςθ ςτον Τφπο ι Διδαςκαλία 

βάςει Γλωςςικοφ Ειςερχομζνου),  

(β) πλθροφορίεσ για το αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ (π.χ. τφποσ επικζτου ι γραμματικισ ςυμφω-

νίασ),  

(γ) επιςθμάνςεισ για τουσ περιοριςμοφσ ι τισ προχποκζςεισ τθσ διδαςκαλίασ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ 

κα χρθςιμοποιθκεί θ ςχεδιαηόμενθ δραςτθριότθτα (π.χ. το γεγονόσ ότι κατά τθ διδαςκαλία δεν 

καταφεφγουμε εκ των προτζρων ςε χριςθ κανόνων, θ ιδιαίτερθ προςοχι που απαιτείται ςτθ 

μορφι τθσ ςυμφωνίασ υποκειμζνου – κατθγορουμζνου ςε δομζσ με πολλά υποκείμενα κλπ),  

(δ) το επίπεδο γλωςςομάκειασ των μακθτϊν ςτουσ οποίουσ απευκφνεται θ άςκθςθ,  



(ε) τον τφπο τθσ άςκθςθσ (επικοινωνιακι, ανοικτοφ τφπου, παραγωγι λόγου κλπ), 

(ςτ) το βοθκθτικό υλικό που κα μεταχειριςτεί ο εκπαιδευτικόσ για να ςχθματίςει τθν άςκθςθ (εικό-  

νεσ, ακουςτικό υλικό, ςχιματα κλπ). Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει και δικό του 

υλικό πζρα από το προςφερόμενο με τον όρο ότι κα αναφζρεται θ πθγι, εφόςον πρόκειται για 

υλικό του διαδικτφου.  

(η)  μια ενδεικτικι πορεία για το πϊσ κα οργανωκεί και κα κινθκεί θ διδαςκαλία μζςα ςτθν οποία κα 

χρθςιμοποιθκεί θ δραςτθριότθτα (π.χ. ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ςτον τρόπο παρουςίαςθσ τθσ 

δραςτθριότθτασ όπωσ θ επιςιμανςθ τφπων με διαφορετικό χρϊμα, θ διαδικαςία χοριγθςθσ τθσ 

άςκθςθσ κλπ).  
 

Οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία αυτά πλαιςιϊνονται και ςτα δφο Φυλλάδια Εργαςίασ από ςυγκεκρι-

μζνεσ ερωτιςεισ που αφοροφν ενδεικτικά: 
 

(α) τον κακοριςμό του τφπου τθσ άςκθςθσ (π.χ. ανοικτοφ – κλειςτοφ τφπου κλπ και τα ςτοιχεία που 

μασ οδθγοφν ςτο ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςμό),  

(β) τον προςδιοριςμό του γλωςςικοφ επιπζδου των μακθτϊν ςτουσ οποίουσ μπορεί να εφαρμοςτεί 

θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα και τα ςτοιχεία τθσ άςκθςθσ που τεκμθριϊνουν τθ ςυγκεκριμζνθ 

διαβάκμιςθ (π.χ. Α1, Α2, Β1 ι ςυνδυαςμό επιπζδων κλπ και των κριτθρίων που ςτθρίηουν κατά 

τθν άποψι μασ τθ διαβάκμιςθ αυτι),  

(γ) τον τρόπο ι τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να διαβακμιςτεί θ ςυγκεκριμζνθ δρα-

ςτθριότθτα ϊςτε να απευκφνεται ςε μακθτζσ υψθλότερου ι χαμθλότερου επιπζδου απ’ ό,τι 

προβλζπει ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ (π.χ. πϊσ μπορεί να απλοποιθκεί, να γίνει ςυνκετότερθ ι 

τζλοσ, να τροποποιθκεί με κριτιριο ότι πρόκειται να εφαρμοςτεί ςε μια πολυεπίπεδθ τάξθ κλπ),  

(δ) τον εντοπιςμό ελλείψεων, κενϊν ι μειονεκτθμάτων τθσ, (π.χ. τθν καταγραφι των μεκοδολο-

γικϊν ι ςχεδιαςτικϊν προβλθμάτων που παρουςιάηει μια δραςτθριότθτα και τον τρόπο με τον 

οποίο μποροφν αυτά να επιλυκοφν μζςω ςυγκεκριμζνων τρόπων ι προτάςεων) κλπ.  
 

Και ςτα δφο φυλλάδια, οι επιμζρουσ ερωτιςεισ ζχουν ωσ ςτόχο περιςςότερο να κατευκφνουν και να 

διευκολφνουν τθν αξιολόγθςθ ι το ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων παρά να δεςμεφςουν. Επομζνωσ, 

από αυτι τθν πλευρά μποροφν να λειτουργιςουν και ωσ αφόρμθςθ που κα κινθτοποιιςει τθν 

αξιολόγθςθ ι το ςχεδιαςμό μιασ δραςτθριότθτασ. Πζρα όμωσ από αυτό, τελικόσ ςτόχοσ είναι να 

δθμιουργθκεί ςε κάκε περίπτωςθ μια ολοκλθρωμζνθ δραςτθριότθτα με ςυγκεκριμζνθ ςτόχευςθ και 

μορφι. Μια δραςτθριότθτα θ οποία κα διακζτει εκφϊνθςθ, κα ζχει εικόνεσ ι ςχζδια κα ςτθρίηεται 

ςε βοθκθτικό υλικό, κα εντάςςεται ςε ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία κλπ. Επομζνωσ, δεν είναι απαραί-

τθτθ θ απάντθςθ ςε κάκε ζνα από τα βοθκθτικά ερωτιματα ξεχωριςτά, αλλά θ δθμιουργία ενιαίασ 

πρόταςθσ.   

 Με αυτό το δεδομζνο, κάκε εργαςία που κα κατατεκεί για να κεωρθκεί πλιρθσ και ολοκλθρω-

μζνθ προχποκζτει εκ των πραγμάτων τθν εναςχόλθςθ και με τα δφο Φυλλάδια Εργαςίασ. Επίςθσ, οι 

τροποποιθμζνεσ ι και πρωτότυπεσ δραςτθριότθτεσ που κα προκφψουν από τθν εναςχόλθςθ με τα 

δφο Φυλλάδια Εργαςίασ κα αναρτθκοφν αυτοφςιεσ ι (εφόςον κρικεί αναγκαίο) με τισ απαραίτθτεσ 

διορκϊςεισ, ςτθν πλατφόρμα τθσ Δραςτθριοτιτων τθσ Δράςθσ 1.  

Τζλοσ, ασ ςθμειωκεί ότι κάκε ςυνάδελφοσ μπορεί να επικοινωνεί οποιαδιποτε ςτιγμι με τουσ 

ειςθγθτζσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι και μζςα ςτθν ομάδα ςυηιτθςθσ του ςεμιναρίου για 

ερωτιςεισ ι διευκρινίςεισ. 


