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Δραςτηριότητα 1

1

Χαρακτηριςτικά
Διδακτικό εγχειρίδιο: Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Μουςουλμανοπαίδων, 2005 –
2007. Δράςθ: Γραμματικι και Διδαςκαλία, Γλωςςικζσ Αςκιςεισ: Άςκθςθ 21.
Αντικείμενο Διδαςκαλίασ: (α) Η ςυμφωνία των επικετικϊν/κατθγορθματικϊν
προςδιοριςμϊν με τα ουςιαςτικά, (β) θ ςυμφωνία υποκειμζνου – κατθγορουμζνου,
(γ) θ ςυμφωνία αντικειμζνου – κατθγορουμζνου, (δ) επίκετα ςε -οσ, -θ, -ο και -οσ,
-α, -ο.
Προχποκζςεισ – Παράμετροι διδαςκαλίασ:
Η επιλογι τθσ περίςταςθσ βαςίηεται ςτθν εναλλαγι τθσ κζςθσ των επικζτων, με
επακόλουκεσ αλλαγζσ ςτθ λειτουργία: π.χ. Το δωμάτιο είναι πράςινο! – Ζβαψεσ
το δωμάτιο πράςινο! – Οι τοίχοι είναι πράςινοι! – Τι; Ζβαψεσ τουσ τοίχουσ
πράςινουσ!
Η επιλογι των χρωμάτων χρειάηεται να είναι προςεκτικι, κακϊσ πολλά επίκετα
που δθλϊνουν χρϊματα είναι άκλιτα, οπότε ακυρϊνεται θ εφαρμογι τθσ
ςυμφωνίασ.
Τα επίκετα με αρςενικό ςε -οσ και ουδζτερο ςε -ο ςχθματίηουν το κθλυκό
άλλοτε ςε -θ και άλλοτε ςε -α.

Με βάςη τα παραπάνω χαρακτηριςτικά αξιολογήςτε τη
δραςτηριότητα:
Προςδιορίςτε τον τφπο τθσ άςκθςθσ.
Σε ποιο γλωςςικό επίπεδο κα εφαρμόηατε τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα; Αναφερκείτε ςτα κριτιρια με
τα οποία οδθγθκικατε ςε αυτι τθν επιλογι.
Αναφερκείτε ςε ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ διαβάκμιςθσ τθσ άςκθςθσ ανά γλωςςικό επίπεδο.
Αξιολογιςτε τον τφπο τθσ άςκθςθσ και διατυπϊςτε
ςυγκεκριμζνα προβλιματα ι ελλείψεισ.
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Δραστηριότητα 2
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Χαρακτηριςτικά
Διδακτικό εγχειρίδιο: Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Μουςουλμανοπαίδων, 2005-2007
Δράςθ: Γραμματικι και Διδαςκαλία, Γλωςςικζσ Αςκιςεισ: Άςκθςθ 22.
Γλωςςικό Επίπεδο: Β1-Β2.
Τφποσ Άςκθςθσ: Κλειςτοφ τφπου, ςυμπλιρωςθσ κενϊν.

Με βάςη τα παραπάνω χαρακτηριςτικά αξιολογήςτε τη
δραςτηριότητα:
Προςδιορίςτε με ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ το γραμματικό αντικείμενο διδαςκαλίασ ςασ.
Ποιεσ παραμζτρουσ κα λάβετε υπόψθ προτοφ χρθςιμοποιιςετε τθ ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ ςτθν τάξθ; *Διαβάςτε ξανά τθν εκφϊνθςθ+.
Προτείνετε ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ εφαρμογισ τθσ
άςκθςθσ ςτθν τάξθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα διαφορετικά επίπεδα γλωςςομάκειασ των μακθτϊν.
Αξιολογιςτε τον τφπο τθσ άςκθςθσ και διατυπϊςτε
ςυγκεκριμζνα προβλιματα ι ελλείψεισ.
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Δραςτηριότητα 3
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Χαρακτηριςτικά
Διδακτικό εγχειρίδιο: ΚΕΔΑ, ΓΕΙΑ ΣΑΣ 3, ςελ. 109.
Αντικείμενο Διδαςκαλίασ: (α) Η ςυμφωνία των επικετικϊν προςδιοριςμϊν με τα
ουςιαςτικά, (β) θ ςυμφωνία υποκειμζνου – κατθγορουμζνου, (γ) επίκετα ςε -οσ, -θ,
-ο, επίκετο πολφσ (ςτον Πλθκυντικό αρικμό).
Προχποκζςεισ – Παράμετροι διδαςκαλίασ:
Δίνουμε ζμφαςθ ςε απλζσ δομζσ όπου τόςο το υποκείμενο/ουςιαςτικό όςο και
το κατθγοροφμενο /επίκετο ζχουν τθν ίδια κατάλθξθ (μορφικι αντιςτοιχία).
Επιςθμαίνουμε ότι το επίκετο πολφσ ςτον πλθκυντικό αρικμό ακολουκεί τθν
κλίςθ των επικζτων ςε -οσ, -θ, -ο.
Τφποσ Άςκθςθσ: Κλειςτοφ τφπου - ςυμπλιρωςθ κενϊν (αντιςτοιχία τφπων 1:1).

Με βάςη τα παραπάνω χαρακτηριςτικά αξιολογήςτε τη
δραςτηριότητα:
Σε ποιο γλωςςικό επίπεδο κα χρθςιμοποιοφςατε τθ
ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ; Προςδιορίςτε τα κριτιρια επιλογισ του ςυγκεκριμζνου γλωςςικοφ επιπζδου.
Αυξιςτε ςταδιακά το βακμό δυςκολίασ τθσ άςκθςθσ.
Καταγράψτε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ.
Αναφερκείτε ςε τρόπουσ ςυνζχιςθσ – διεφρυνςθσ τθσ
άςκθςθσ.
Αξιολογιςτε τον τφπο τθσ άςκθςθσ και διατυπϊςτε
ςυγκεκριμζνα προβλιματα ι ελλείψεισ.
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Δραςτηριότητα 4

Χαρακτηριςτικά
Διδακτικό εγχειρίδιο: ΚΕΔΑ, ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΕΠΙΘΕΤΟ, ςελ. 22.
Αντικείμενο Διδαςκαλίασ: (α) Η ςυμφωνία των επικετικϊν/κατθγορθματικϊν
προςδιοριςμϊν με τα ουςιαςτικά, (β) θ ςυμφωνία υποκειμζνου – κατθγορουμζνου,
(γ) επίκετα ςε -οσ, -θ, -ο και -οσ, -α, -ο.
Προχποκζςεισ – Παράμετροι διδαςκαλίασ:
Δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι περιοριςμοί ι προχποκζςεισ κακϊσ πρόκειται για
κείμενο ελεφκερθσ παραγωγισ λόγου.
Οι επεμβάςεισ (ανατροφοδότθςθ) και θ ζμφαςθ που κα δϊςει ο εκπαιδευτικόσ
ςτθν πορεία τθσ δραςτθριότθτασ μποροφν να κζςουν κάποιεσ προχποκζςεισ –
παραμζτρουσ διδαςκαλίασ.
Τφποσ Άςκθςθσ: Ελεφκερθ παραγωγι γραπτοφ λόγου.
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Με βάςη τα παραπάνω χαρακτηριςτικά αξιολογήςτε τη
δραςτηριότητα:
Προςδιορίςτε το επικοινωνιακό πλαίςιο ςτο οποίο
ανικει θ άςκθςθ.
Σε ποιο γλωςςικό επίπεδο κα εφαρμόηατε τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα; Αναφερκείτε ςτα κριτιρια με
τα οποία οδθγθκικατε ςε αυτι τθν επιλογι.
Αναφερκείτε ςε ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ διαβάκμιςθσ τθσ άςκθςθσ ςε ζνα διαφορετικό γλωςςικό επίπεδο. Διατυπϊςτε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ.
Αξιολογιςτε ςυνολικά τον τφπο τθσ άςκθςθσ και διατυπϊςτε ςυγκεκριμζνα προβλιματα ι ελλείψεισ.
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Δραςτηριότητα 5

Χαρακτηριςτικά
Διδακτικό εγχειρίδιο: ΚΕΔΑ, ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΘΕΤΟ, ςελ. 10.
Αντικείμενο Διδαςκαλίασ: (α) Η ςυμφωνία των επικετικϊν/κατθγορθματικϊν
προςδιοριςμϊν με τα ουςιαςτικά, (β) θ ςυμφωνία υποκειμζνου – κατθγορουμζνου,
(γ) θ ςυμφωνία αντικειμζνου – κατθγορουμζνου, (δ) επίκετα ςε -οσ, -θ, -ο και -οσ,
-α, -ο.
Προχποκζςεισ – Παράμετροι διδαςκαλίασ:
Εςτίαςθ ςε λεξιλόγιο διαφορετικοφ επιπζδου.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των επικζτων ςτο λόγο (τα επίκετα
που αναφζρονται ςε χρϊματα παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ςυχνότθτα).
Ο δάςκαλοσ τονίηει ότι δεν κλίνονται όλα τα χρϊματα.
Επίςθσ, επιςθμαίνει τθ διαφορά ωσ προσ το ςχθματιςμό του κθλυκοφ των επικζτων ςε -οσ (άλλοτε ςε -θ, άλλοτε ςε -α).
Τφποσ Άςκθςθσ: Άςκθςθ ανοικτοφ τφπου.
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Με βάςη τα παραπάνω χαρακτηριςτικά αξιολογήςτε τη
δραςτηριότητα:
Με ποιο τρόπο, κατά τθ γνϊμθ ςασ μπορεί να λειτουργιςει θ άςκθςθ ςτο πλαίςιο πολυεπίπεδθσ διδαςκαλίασ. Διατυπϊςτε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ.
Με ποιο τρόπο μπορεί να διαβακμιςτεί θ άςκθςθ
αποκτϊντασ επικοινωνιακι διάςταςθ;
Με ποιο τρόπο κα μεταςχθματίηατε το βϋ ςκζλοσ τθσ
άςκθςθσ ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ: (α) αδφνατων μακθτϊν, (β) περιςςότερο προχωρθμζνων
μακθτϊν.
Αξιολογιςτε τον τφπο τθσ άςκθςθσ και διατυπϊςτε
ςυγκεκριμζνα προβλιματα ι ελλείψεισ.
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