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Σηόρνο ηεο γισζζηθήο
αμηνιόγεζεο


Η δηάθξηζε ησλ νκηιεηψλ κηαο Γ2 ζε επίπεδα είλαη κηα πξαθηηθή κε
καθξά παξάδνζε πνπ ππαγνξεχεηαη ηφζν απφ εθπαηδεπηηθέο φζν
θαη πξαθηηθέο αλάγθεο.



Ο θαζνξηζκφο επηπέδσλ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε δεκηνπξγία θαη αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ
νκαδνπνίεζε καζεηψλ γηα έληαμε ζε ηάμεηο ππνδνρήο ή
θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπο,
ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο θ.ιπ.



Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο δεκηνπξγήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο
ζπζηήκαηα αλαθνξάο θιίκαθεο γισζζνκάζεηαο (rating scales), νη
νπνίεο απνηεινχληαη απφ πξνηάζεηο-θξηηήξηα πνπ νξίδνπλ
δηαθνξεηηθά επίπεδα.



Με βάζε απηά δεκηνπξγνχληαη θάζε θνξά νη δνθηκαζίεο
αμηνιφγεζεο, αιιά θαη ζπγθξίλεηαη ε γισζζηθή επίδνζε θάζε
αηφκνπ θαη θαζνξίδεηαη ην επίπεδν γισζζνκάζεηάο ηνπ.

Κνηλό Δπξσπατθό Πιαίζην Αλαθνξάο γηα
ηελ Δθκάζεζε, ηε Γηδαζθαιία θαη ηελ
Αμηνιόγεζε ησλ Γισζζώλ (ΚΔΠΑ)



Έθδνζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, κε ηελ νπνία
δεκηνπξγείηαη ε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εληαίαο θιίκαθαο
επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο.



Πεδίν εθαξκνγήο: ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο, ηα
δηδαθηηθά εγρεηξίδηα θαη ηα ηεζη αμηνιφγεζεο ηεο γισζζηθήο
επάξθεηαο ζηηο νκηινχκελεο γιψζζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο
επξσπατθήο έλσζεο.



πγθξνηήζεθε γηα λα πξνσζήζεη κηα θνηλή γισζζηθή πνιηηηθή
ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ .

Αληηζηνηρία επηπέδσλ
γισζζνκάζεηαο θαη ρξεζηώλ ζην
ΚΔΠΑ
Γ
Απηάξθεο ρξήζηεο

Γ2 Δπίπεδν Απηάξθεηαο (Mastery)

Β
Αλεμάξηεηνο ρξήζηεο

B2 Δπίπεδν Δπάξθεηαο (Vantage)

Α
Αξράξηνο ρξήζηεο

Γ1 Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν (Proficiency)

Β1 Βαζηθφ Δπίπεδν (Threshold)
A2 Δηζαγσγηθφ Δπίπεδν (Waystage)
Α1 ηνηρεηψδεο Δπίπεδν (Breakthrough)

ΚΔΠΑ: Καηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ
Γ2

Γελ έρεη θακία δπζθνιία λα θαηαιάβεη θάζε είδνο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, είηε δσληαλνχ είηε
καγλεηνθσλεκέλνπ, αθφκα θαη φηαλ εθθσλείηαη γξήγνξα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνπ
δίλεηαη αξθεηφο ρξφλνο λα εμνηθεησζεί κε ηελ πξνθνξά.

Γ1

Μπνξεί λα θαηαλνήζεη εθηεηακέλν ιφγν, αθφκα θαη αλ δελ είλαη ζαθψο δνκεκέλνο θαη νη
ζπζρεηίζεηο δίλνληαη έκκεζα θαη δελ είλαη ζαθψο εθπεθξαζκέλεο. Μπνξεί ρσξίο κεγάιε
πξνζπάζεηα λα θαηαιάβεη ηηο πεξηζζφηεξεο ηαηλίεο θαη ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα.

Β2

Μπνξεί λα θαηαλνήζεη εθηεηακέλν ιφγν θαη δηαιέμεηο. Μπνξεί λα παξαθνινπζήζεη
ζχλζεηα επηρεηξήκαηα αλ ην ζέκα είλαη αξθεηά νηθείν. Μπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα
πεξηζζφηεξα λέα ζηελ ηειεφξαζε θαη εθπνκπέο κε ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο. Μπνξεί λα
θαηαιάβεη ηηο πεξηζζφηεξεο ηαηλίεο ζηελ θνηλή δηάιεθην.

Β1

Μπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα βαζηθά ζεκεία ελφο πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ πνπ εθθσλείηαη κε
ηελ θνηλή πξνθνξά θαη κε θαζαξή άξζξσζε γηα νηθεία ζέκαηα, φπσο ζρνιείν, δνπιεηά,
ειεχζεξνο ρξφλνο θ.ιπ. Μπνξεί λα θαηαιάβεη ην βαζηθφ ζέκα κηαο ηειενπηηθήο ή
ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο γηα ζέκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, αλ ν ξπζκφο εθθνξάο είλαη
αξγφο θαη ε άξζξσζε θαζαξή.

Α2

Μπνξεί λα θαηαλνήζεη πξνηάζεηο θαη ιέμεηο πνιχ πςειήο ζπρλφηεηαο, πνπ ζρεηίδνληαη
κε πεξηνρέο άκεζνπ πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο (πνιχ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
εαπηφ ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ςψληα θ.ιπ). Μπνξεί λα θαηαιάβεη ην βαζηθφ λφεκα ζε
ζχληνκα θαη απιά κελχκαηα θαη αλαθνηλψζεηο.

Α1

Μπνξεί λα αλαγλσξίζεη νηθείεο ιέμεηο θαη πνιχ βαζηθέο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
εαπηφ ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ, φηαλ θάπνηνο κηιάεη αξγά θαη
θαζαξά.

ΚΔΠΑ: Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ
Γ2

Μπνξεί λα δηαβάζεη κε επθνιία ζρεδόλ όια ηα είδε ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ,
αθόκα θαη αθεξεκέλα θαη δνκηθά ή/θαη γισζζηθά πεξίπινθα θείκελα, όπσο
νδεγίεο, άξζξα εηδηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ινγνηερληθά έξγα.

Γ1

Μπνξεί λα θαηαλνήζεη εθηεηακέλα ινγνηερληθά θαη κε θείκελα, θαηαλνώληαο
ηηο δηαθνξέο ηνπ ύθνπο. Μπνξεί λα θαηαλνήζεη άξζξα εηδηθνύ πεξηερνκέλνπ
θαη εθηεηακέλεο ηερληθέο νδεγίεο, αθόκα θαη αλ δελ ζρεηίδνληαη κε ην πεδίν
ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ.

Β2

Μπνξεί λα δηαβάζεη άξζξα, θαη εθζέζεηο πνπ αθνξνύλ ζε ζύγρξνλα
πξνβιήκαηα, ζηα νπνία νη ζπγγξαθείο παίξλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο.
Μπνξεί λα θαηαιάβεη ζύγρξνλε ινγνηερλία ζε πεδό ιόγν.

Β1

Μπνξεί λα θαηαιάβεη θείκελα πνπ απνηεινύληαη θπξίσο από πςειήο
ζπρλόηεηαο ιεμηιόγην. Μπνξεί λα θαηαιάβεη ηελ πεξηγξαθή ζπκβάλησλ,
ζπλαηζζεκάησλ θαη επηζπκηώλ ζε πξνζσπηθά γξάκκαηα.

Α2

Μπνξεί λα δηαβάζεη πνιύ ζύληνκα θαη απιά θείκελα. Μπνξεί λα εληνπίζεη
ζπγθεθξηκέλεο, πξνβιέςηκεο πιεξνθνξίεο ζε θαζεκεξηλό έληππν πιηθό, όπσο
δηαθεκίζεηο, αγγειίεο, κελνύ θαη σξνιόγηνπο πίλαθεο θαη κπνξεί λα
θαηαλνήζεη απιά, πξνζσπηθά γξάκκαηα.

Α1

Μπνξεί λα θαηαλνήζεη νηθεία νλόκαηα, ιέμεηο θαη πνιύ απιέο πξνηάζεηο.

ΚΔΠΑ: Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ
Γ2

Μπνξεί λα θάλεη ζαθείο, ξένπζεο πεξηγξαθέο θαη λα αλαπηύμεη επηρεηξήκαηα κε ηξόπν
θαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε θαη κε απνηειεζκαηηθή ινγηθή δνκή, πνπ βνεζά ην δέθηε
λα μερσξίζεη θαη λα δηαηεξήζεη ζηε κλήκε ηνπ ηα ζεκαληηθά ζεκεία.

Γ1

Μπνξεί λα θάλεη ζαθείο θαη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο πεξίπινθσλ δεηεκάησλ, αλαιύνληαο
επηκέξνπο ζέκαηα, αλαπηύζζνληαο ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο θαη νινθιεξώλνληαο κε ην
θαηάιιειν ζπκπέξαζκα.

Β2

Μπνξεί λα θάλεη ζαθείο θαη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο πνιιώλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην πεδίν ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ. Μπνξεί λα αλαπηύμεη ηηο απόςεηο ηνπ πάλσ ζε
επίθαηξα ζέκαηα, δίλνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα δηαθόξσλ
ελαιιαθηηθώλ δπλαηνηήησλ.

Β1

Μπνξεί λα ζπλδέζεη θξάζεηο θαη πξνηάζεηο κε απιό ηξόπν γηα λα πεξηγξάςεη γεγνλόηα
θαη εκπεηξίεο, όλεηξα, ειπίδεο θαη θηινδνμίεο. Μπνξεί κε ζπληνκία λα αηηηνινγήζεη θαη λα
εμεγήζεη ηηο απόςεηο ηνπ θαη ηα ζρέδηά ηνπ. Μπνξεί λα αθεγεζεί κηα ηζηνξία ή λα
κεηαθέξεη ηελ ππόζεζε ελόο βηβιίνπ ή κηαο ηαηλίαο θαη λα πεξηγξάςεη ηηο αληηδξάζεηο
ηνπ.

Α2

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ζεηξά από θξάζεηο θαη πξνηάζεηο γηα λα πεξηγξάςεη κε
απιό ηξόπν ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη άιινπο αλζξώπνπο θαζώο θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπ
(εθπαίδεπζε, επάγγεικα θ.ιπ.).

Α1

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιύ απιέο θξάζεηο θαη πξνηάζεηο, γηα λα πεξηγξάςεη πνύ
κέλεη θαη αλζξώπνπο πνπ γλσξίδεη.

ΚΔΠΑ: Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ
Γ2

Μπνξεί λα γξάςεη ζαθέο, ξένλ θείκελν ζε θαηάιιειν χθνο. Μπνξεί λα γξάςεη
ζχλζεηα γξάκκαηα, εθζέζεηο θαη άξζξα, πνπ παξνπζηάδνπλ κηα άπνςε κε ινγηθή
δνκή, ε νπνία βνεζά ηνλ δέθηε λα μερσξίζεη θαη λα δηαηεξήζεη ζηε κλήκε ηνπ ηα
ζεκαληηθά ζεκεία. Μπνξεί λα γξάςεη πεξηιήςεηο θαη θξηηηθέο γηα επαγγεικαηηθέο
εξγαζίεο θαη ινγνηερληθά έξγα.

Γ1

Μπνξεί λα εθθξαζηεί κε ζαθή θαη θαιά δνκεκέλα θείκελα, πνπ εθθξάδνπλ
απφςεηο ζε αξθεηή έθηαζε. Μπνξεί λα γξάςεη έλα γξάκκα, κηα έθζεζε ή κηα
αλαθνξά γηα πεξίπινθα ζέκαηα, ππνγξακκίδνληαο απηά πνπ λνκίδεη φηη απνηεινχλ
ηα βαζηθά ζέκαηα. Μπνξεί λα επηιέμεη ην χθνο πνπ αξκφδεη ζηελ πεξίζηαζε.

Β2

Μπνξεί λα γξάςεη ζαθή θαη ιεπηνκεξή θείκελα πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Μπνξεί λα γξάςεη εθζέζεηο θαη αλαθνξέο πνπ δίλνπλ
πιεξνθνξίεο ή παξνπζηάδνπλ επηρεηξήκαηα ππέξ ή θαηά θάπνηαο άπνςεο. Μπνξεί
λα γξάςεη γξάκκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ γηα ηνλ ίδην
θάπνηα γεγνλφηα ή εκπεηξίεο.

Β1

Μπνξεί λα γξάςεη έλα ζχληνκν, ζπλεθηηθφ θείκελν γηα έλα νηθείν ζέκα ή έλα ζέκα
πνπ ηνλ ελδηαθέξεη πξνζσπηθά. Μπνξεί λα γξάςεη πξνζσπηθά γξάκκαηα
πεξηγξάθνληαο ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο εληππψζεηο ηνπ.

Α2

Μπνξεί λα γξάςεη ζχληνκα, απιά κελχκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε άκεζεο αλάγθεο
ηνπ. Μπνξεί λα γξάςεη πνιχ ζχληνκα πξνζσπηθά γξάκκαηα.

Α1

Μπνξεί λα γξάςεη κηα ζχληνκε, απιή θάξηα. Μπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία
ηνπ ζε κία θφξκα.

Αληηζηνηρία επηπέδσλ κε ηεζη γισζζνκάζεηαο ζε δηάθνξεο
επξσπατθέο γιώζζεο

Με θπζηθνί νκηιεηέο ησλ ειιεληθώλ
ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα


ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο
παηδηψλ πνπ καζαίλνπλ ηα ειιεληθά σο δεχηεξε γιψζζα.



Οξηζκέλα απφ ηα παηδηά απηά αλήθνπλ ζε γεγελείο πιεζπζκνχο
(κεηνλφηεηα ζηε Θξάθε, παηδηά Ρνκά), ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο
έρνπλ έξζεη απφ άιιεο ρψξεο (αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο).



Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη δχν ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο
δηεξεχλεζεο ηνπ επηπέδνπ ειιελνκάζεηαο ησλ παηδηψλ απηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαγλσζηνχλ νη αλάγθεο ηνπο θαη λα
ζρεδηαζηνχλ απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο παξέκβαζεο. Η πξψηε
αθνξά αιινδαπνχο καζεηέο θαη ε δεχηεξε ηε κεηνλφηεηα ζηε
Θξάθε.

Αιινδαπνί Μαζεηέο (1)


Οη Βαξινθψζηα & Σξηαληαθπιιίδνπ (2003) πξαγκαηνπνίεζαλ
έξεπλα
ζην
πιαίζην
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
«Δθπαίδεπζε
Παιηλλνζηνχλησλ θαη Αιινδαπψλ Μαζεηψλ»:


Σν δείγκα απνηέιεζαλ 75 αιβαλφθσλνη θαη 5 ξσζφθσλνη έθεβνη.



πιιέρζεθαλ ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε επίπεδα.



ηε ζπλέρεηα, νη εξεπλήηξηεο απνπεηξάζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ ηα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζελφο απφ ηα ηξία επίπεδα, φζνλ αθνξά ηηο
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ηηο κνξθνινγηθέο θαηεγνξίεο θαη ηηο
ζπληαθηηθέο δνκέο πνπ παξαηεξνχληαη.

Αιινδαπνί Μαζεηέο (2)

Επίπεδα

Αριθμοί

Ποςοςτά %

Προχωρημένο
Μέσο

12

15

33

41

Αρχάριο

35

44

Σύνολο

80

100

Αιινδαπνί Μαζεηέο – δείγκαηα
ιόγνπ: Αξράξην (ρακειό)
Πεπιγπαθή οικογένειαρ
Ε: Πες μοσ για ηην οικογένειά ζοσ.
M: Μακά, κπακπά, αδειθφο.
E: Πόζων τρονών είναι ο αδερθός
ζοσ;
M: Aδεξθφ; Eίθνζη.
E: Πάει ζτολείο;
M: Όρη.
E: Tι κάνει;
M: Γνπιεηά.
E: Πού δοσλεύει;
M: Kαινξηθέξ, ζθάιεο, θαινξηθέξ.
E: Kαι ο μπαμπάς και η μαμά, ηι
κάνοσν;
M: H κακά ζε ζπίηη, κπακπάο… εεε…
δνπιεηά ζπίηη.

Πεπιγπαθή ημέπαρ
Ε: Τι κάνεις από ηο πρωί μέτρι ηο
βράδσ;
M: πίηη, βηβιίν…
E: Tι άλλο;
M: Bφιηα.
E: Tι άλλο;
M: Όια.

Αιινδαπνί Μαζεηέο – δείγκαηα
ιόγνπ: Μέζν (ρακειό)
Πεπιγπαθή οικογένειαρ
Ε: Πες μοσ για ηην οικογένειά ζοσ.
Μ: Δίκαζηε ηέζζεξα άηνκα δειαδή, θαη εγψ, ε αδεξθή κνπ, ν παηέξαο κνπ θαη
ε κάλα κνπ. Ο παηέξαο κνπ δνπιεχεη εδψ ζαλ κπνγηαηδήο πνπ ιέλε, θαη ε
κάλα κνπ δνπιεχεη ζηα ζπίηηα, ε αδεξθή κνπ πεγαίλεη ζρνιείν, πέκπηε
ηάμε.
Πεπιγπαθή ημέπαρ
Ε: Πες μοσ ηι κάνεις κάθε μέρα από ηο πρωί ως ηο βράδσ.
Μ: Σν πξσί είκαη ζην ζρνιείν, πεγαίλσ κεηά, ηξψσ ην κεζεκέξη, κέλσ ιηγάθη,
κεηά θάλσ ηα καζήκαηά κνπ, ηηο αζθήζεηο, βιέπσ ιηγάθη ζηελ ηειεφξαζε,
φηαλ ηειεηψλσ ηα καζήκαηά κνπ.

Αιινδαπνί Μαζεηέο – δείγκαηα
ιόγνπ: Πξνρσξεκέλν (ρακειό)

Πεπιγπαθή οικογένειαρ
Μ: Δίκαζηε ηξία αδέξθηα, εγψ είκαη ε κεζαία, ν αδεξθφο κνπ ν κεγάινο
πεγαίλεη πξψηε ιπθείνπ, ελψ ν κηθξφηεξνο πεγαίλεη ηεηάξηε δεκνηηθνχ.

Πεπιγπαθή ημέπαρ
Μ: Λνηπφλ, μππλάσ ην πξσί, εηνηκάδνκαη γηα ην ζρνιείν, κέρξη λα πάεη ε ψξα
δχν γηα λα θχγσ απφ ην ζρνιείν, λα ζρνιάζσ, κεηά έρνπκε ’δσ πέξα
κάζεκα, κεηά φηαλ θεχγνπκε απφ ’δσ πέξα, ηηο ηξεηζήκηζη, ηέζζεξηο ε ψξα
πεγαίλσ γηα πξνπφλεζε, κεηά ηελ πξνπφλεζε θάλσ ηα καζήκαηά κνπ,
κέρξη πνπ λα λπρηψζεη θαη μαλά ηα ίδηα.

«Πξνζδηνξηζκόο επηπέδσλ
γισζζνκάζεηαο» ησλ παηδηώλ ηεο
κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε Μνπζνπικαλνπαίδσλ
2002-2004» πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηνπ επηπέδνπ ειιελνκάζεηαο ησλ καζεηψλ ησλ κεηνλνηηθψλ
δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Θξάθεο (Σδεβειέθνπ θ.ά. 2006).
Αμηνπνηήζεθε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο
Γιψζζεο:


Γεκηνπξγήζεθαλ ηεζη θαηάηαμεο γηα παηδηά δεκνηηθνχ.



Γείγκα: 252 καζεηέο κεηνλνηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ.



Έγηλε εθηίκεζε ηεο γισζζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.



πγθεθξηκελνπνηήζεθαλ νη πεξηγξαθέο ηνπ Κνηλνχ
Πιαηζίνπ γηα παηδηά κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη.

Δπξσπατθνχ

Πξνζαξκνγή θιίκαθαο θαηάηαμεο ζηα
παηδηά
Η θιίκαθα ηνπ ΚΔΠΑ αθνξά ελήιηθεο. Θεσξήζεθε
απαξαίηεην
λα
πξνζαξκνζηεί
ψζηε
λα
λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο γλσζηαθέο, γισζζηθέο θαη
επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ:
Πξνθαηαξθηηθφ ηάδην
Α1
Α2
Β1
Β2

Τα κέξε ηνπ ηεζη
Δξγαιεία
γισζζηθήο
αμηνιόγεζεο

Παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ
πλέληεπμε θιηκαθνχκελεο
δπζθνιίαο

Καηαλφεζε
Πξνθνξηθνχ
Λφγνπ

Γξαπηφ Σεζη

Καηαλφεζε
Γξαπηνχ
Λφγνπ

Παξαγσγή
Γξαπηνχ
Λφγνπ

Γξακκαηηθή

Αληηζηνηρία κεηαμύ γξαπηώλ ηεζη θαη
επηπέδσλ
Τεζη

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά Ι

Αο κηιήζνπκε ειιεληθά
ΙΙ
Αο κηιήζνπκε ειιεληθά
ΙΙΙ

Σρνιηθή δηαβάζκηζε

Δπίπεδα

Σάμεηο Α΄-Β΄

Α2
Α1
Πξνθαηαξθηηθφ
ηάδην

Σάμεηο Γ΄-Γ΄

Β1
Α2
Α1

Σάμεηο Δ΄-η΄

Β2
Β1
Α2

Απνηειέζκαηα (1)

Αξηζκόο καζεηώλ

120
100
80
60
40
20
0
Γελ θαηεηάγε Πξνθαηαξθηηθφ
ηάδην

A1

A2

B1

B2

Γηάγξακκα 1: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ ζε επίπεδα γισζζνκάζεηαο
αλεμαξηήησο ειηθίαο

Απνηειέζκαηα (2)

Αξηζκόο καζεηώλ

Δπίπεδν Α2
35
30
25
20
15
10
5
0
Β΄ δεκνηηθνχ Γ΄ δεκνηηθνχ Γ΄ δεκνηηθνχ Δ΄ δεκνηηθνχ

η΄
δεκνηηθνχ

Γηάγξακκα 2: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ ζην επίπεδν Α2

Γείγκαηα παξαγσγήο ιόγνπ κε βάζε
ηελ «ηζηνξία ηεο γάηαο»

Πξνθαηαξθηηθό Σηάδην




Σπλήζσο απνπζηάδεη ε παξαγσγή γξαπηνύ αθεγεκαηηθνύ ιόγνπ
Όπνπ εκθαλίδεηαη, έρεη ηε κνξθή ηεο παξάζεζεο κεκνλσκέλσλ
ιέμεσλ, θπξίσο νπζηαζηηθώλ

Α1

•
•
•
•
•

παξαγσγή πεξηζζφηεξν πεξηγξαθηθνχ παξά αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ
κεκνλσκέλεο ιέμεηο ή θείκελα πνιχ κηθξήο έθηαζεο
απνπζία θεηκεληθψλ δεηθηψλ
γξακκηθή παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ κε ηε κνξθή απιψλ αζχλδεησλ
πξνηάζεσλ ή πξνηάζεσλ ζπλδεδεκέλσλ κε ην «θαη»
έιιεηςε δήισζεο ησλ ρξνληθψλ ζρέζεσλ ηνπ θεηκέλνπ κε ιεμηθνχο ή
γξακκαηηθνχο δείθηεο θαζψο θαη άιισλ ξεηνξηθψλ ζρέζεσλ, φπσο αηηηαθψλ,
αληηζεηηθψλ θ.ιπ.

Α2

•
•
•
•
•

κηθξήο έθηαζεο αθεγεκαηηθφ θείκελν
απιέο πξνηάζεηο κε παξαηαθηηθή, αιιά θαη, ζε κηθξφηεξε θιίκαθα, κε
ππνηαθηηθή ζχλδεζε
βαζηθφ ιεμηιφγην θαη πεξηζζφηεξνπο δείθηεο θεηκεληθήο δνκήο
γξακκηθή παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ (θπζηθή ζεηξά)
ζπνξαδηθέο αλαθνξέο ζηα θίλεηξα θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ πξσηαγσληζηψλ κε
απιφ ιεμηιφγην

Β1







αθεγεκαηηθφ θείκελν κε επξχηεξν θαη πην εμεηδηθεπκέλν ιεμηιφγην
ρξεζηκνπνηνχλ ξεκαηηθνχο θαη νλνκαηηθνχο ηχπνπο κε θαηάιιειε κνξθνινγία
πην επεμεξγαζκέλε θεηκεληθή δνκή: νη αθεγήζεηο πεξηέρνπλ ηα πεξηζζφηεξα
ζπζηαηηθά ελφο επεηζνδίνπ (εηζαγσγή ραξαθηήξσλ, έλα ελαξθηήξην γεγνλφο,
θίλεηξα πξσηαγσληζηψλ θ.ιπ.)
δείθηεο ζπλνρήο θαη πην εθηεηακέλε ρξήζε ππνηαθηηθήο ζχλδεζεο.

Β2








Γπλαηφηεηα παξαγσγήο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ κεγαιχηεξεο
έθηαζεο
πην ζχλζεηεο ρξνληθέο ζρέζεηο (π.ρ. πξνζπάζεηα λα απνδνζεί ε
ρξνληθή ζχκπησζε) θαη αηηηαθέο ζρέζεηο (π.ρ. ζρέζε δπλαηφηεηαο)
αθφκα πην εμεηδηθεπκέλν ιεμηιφγην
θαηάιιειε κνξθνινγία

Τα αλαζεσξεκέλα ηεζη


Δπηθαηξνπνίεζε ησλ ηεζη:






Αθαηξέζεθαλ ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε (π.ρ. νλφκαηα θαη δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο).
Γηνξζψζεθαλ αζηνρίεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηε
ρνξήγεζε ζηα κεηνλνηηθά δεκνηηθά
Διήθζεζαλ
ππφςε
νη
παξαηεξήζεηο
ηνπ
Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ

Παξάκεηξνη ησλ δξαζηεξηνηήησλ


Σχπνο ηεο άζθεζεο:








Γεδνκέλα πξνο πξφζιεςε: ηξνπηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (Δηθφλα – Ήρνο – Κείκελν)
Σχπνη, έθηαζε θεηκέλσλ θαη επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο:










Αλεπίζεκνη δηάινγνη
Οδεγίεο
Αλεπίζεκα γξάκκαηα
Αθεγήζεηο
Δπίζεκνη δηάινγνη
Πιεξνθνξηαθά θείκελα (π.ρ. άξζξα πεξηνδηθώλ)
Γειηία εηδήζεσλ θαη θαηξνύ

Θεκαηηθά πεδία:





Πνιιαπιήο επηινγήο (κε εηθόλα ή/θαη θείκελν)
Αληηζηνίρηζε
Σσζηό – Λάζνο
Σπκπιήξσζε θελνύ

Φακειόηεξα επίπεδα: ην ζπίηη, ην ζρνιείν θαη ε ηάμε, ηα δώα, ε νηθνγέλεηα, ην
θαγεηό, ηα ξνύρα, ηα ρξώκαηα θαη ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο
Υςειόηεξα επίπεδα (πην αθεξεκέλεο έλλνηεο): ν αζιεηηζκόο, ε δηαζθέδαζε, ν
πνιηηηζκόο, ε πγεία, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Γισζζηθέο παξάκεηξνη:



Λεμηιόγην: Υςειήο ζπρλόηεηαο ζηα ρακειόηεξα επίπεδα
Γξακκαηηθέο δνκέο: Έξεπλα Βαξινθώζηα & Τξηαληαθπιιίδνπ (2003), δηαβάζκηζε
ζηα εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο σο Γ2 θαη Αλαιπηηθό Πξόγξακκα γηα ηε
Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γ2 ζε ελήιηθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ

