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Γλωσσικός γραμματισμός: τι σημαίνει;
• «Ο γλωσσικός γραμματισμός είναι κοινωνικά δομημένο 

φαινόμενο, που δεν εκλαμβάνεται ως σύνολο 
ουδέτερων και αποσπασματικών ικανοτήτων γραφής 
και ανάγνωσης και κειμενικής οργάνωσης, αλλά 
συνδέεται με το ενδιαφέρον για κοινωνική συμμετοχή, 
με στόχο τη διαμόρφωση σχέσεων ανάμεσα στα άτομα 
και το κοινωνικό, πολιτικό, φυσικό και τεχνολογικό 
περιβάλλον τους, εντός του οποίου αισθάνονται, 
σκέπτονται, δρουν και αλληλεπιδρούν. Έτσι, ο 
γραμματισμός αποτελεί μια ικανότητα 
νοηματοδότησης της κοινωνικής πραγματικότητας και 
αποκτά κριτική/αναστοχαστική διάσταση, συνεπώς 
οδηγεί στη χειραφέτηση μέσω του κριτικού στοχασμού 
και την ενεργητική στάση ζωής  σχετίζεται με τις 
κοινωνικές γνώσεις, τις αξίες της δημοκρατίας, την 
ιδιότητα του ενεργού πολίτη.» 

• ΥΠΑΙΘ, 142758/Δ2/4-9-2018. Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών 
μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018 – 2019 



Γλωσσικός γραμματισμός 
και διδασκαλία 
Νεοελληνικής Γλώσσας 

«Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να αντιλαμβάνονται τη 
διδασκαλία του μαθήματος ως ένα σύνολο στόχων για 
την ενίσχυση της γλωσσικής και επικοινωνιακής 
ικανότητας των μαθητών/τριών και την ανάπτυξη της 
κριτικής τους στάσης απέναντι στις κυρίαρχες μορφές 
λόγου. Είναι ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν 
τους μαθητές και τις μαθήτριες στην απόκτηση 
ενεργητικής στάσης κατά τη διαδικασία κατανόησης των 
κειμένων και να τους/τις παρακινούν σε κριτική 
ανάγνωση μέσα από διαλογικές διαδικασίες.»
• ΥΠΑΙΘ, 142758/Δ2/4-9-2018. Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 

στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018 – 2019



Σκοπός και στόχοι του μαθήματος της Νεοελληνικής γλώσσας 

• «α. Ο σκοπός του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι 
να καταστήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες ικανούς/ές να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα των 
επικοινωνιακών και κοινωνικών περιστάσεων, 
ενεργοποιώντας γνώσεις και ικανότητες που αφορούν 
ποικίλα σημειωτικά συστήματα, ανάμεσα στα οποία 
κυρίαρχη είναι η γλώσσα. 

• Ο παραπάνω γενικός σκοπός, συνδέεται προφανώς με τη 
διαθεματικότητα, με την έννοια ότι η γλώσσα διατρέχει όλα 
τα γνωστικά αντικείμενα παρ’ όλες τις διαφοροποιήσεις τους. 
Η μάθηση συγκροτείται βάσει της γλώσσας (language-based 
learning), άρα η γλώσσα δεν είναι μόνο μέσον και αντικείμενο 
μάθησης, αλλά και πόρος που συγκροτεί τη μάθηση. 

• ΥΠΑΙΘ, 142758/Δ2/4-9-2018. Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις 
Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018 – 2019

ανάγνΠάμπλο Πικάσο: Η ανάγνωση, 1953



Πρόταση:
Εκπαιδευτικό – Επιστημονικό «Πρόγραμμα 
Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού»

1. Π. Πικάσσο, δύο κορίτσια που 
διαβάζουν. 1934. Βρίσκεται στο 
Μουσείο Τέχνης του 
Πανεπιστημίου του Michigan 
(University Michigan Museum of 
Art).
2. Π. Πικάσσο, Διαβάζοντας στο 
τραπέζι. 1934. Βρίσκεται στο 
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 
στη Ν.Υόρκη (Metropolitan 
Museum of Art. New York).



• Διεπιστημονικό – Εκπαιδευτικό
 «Πρόγραμμα Υποστήριξης 
Γλωσσικού Γραμματισμού» 



Η προβληματική του προγράμματος
 Έρεισμα για τη λειτουργία του Προγράμματος: 

ανταπόκριση σε σοβαρές εκκπαιδευτικές ανάγκες  - επανειλημμένες 
επισημάνσεις και γενικότερος προβληματισμός των Εκπαιδευτικών 
για γλωσσικά ελλείματα των μαθητών/-τριών και για ανάγκη 
αντιμετώπισής τους.

 ο γλωσσικός γραμματισμός είναι σημαντικός και για τον κοινωνικό 
γραμματισμό  -κι επομένως και για την ισότιμη συμμετοχή των 
αυριανών πολιτών στην κοινωνία και την αποφυγή κοινωνικού 
αποκλεισμού. 

ενισχύει και συνεπικουρεί στόχους του μαθήματος της Νεοελληνικής 
Γλώσσας, οι οποίοι δεν είναι εύκολο να καλυφθούν στο πλαίσιο των 
ωρών του μαθήματος, ιδίως σε περιπτώσεις μαθησιακών ελλειμμάτων 
από προηγούμενα σχολικά χρόνια

Η γλωσσική  καλλιέργεια εντάσσεται στη γενικότερη μόρφωση, δεν 
αποτελεί στόχο αποκλειστικώς συγκεκριμένου μαθήματος  και μπορεί να 
στηριχθεί από διαφορετικές ειδικότητες εκπαιδευτικών, χωρίς να 
υποκαθιστά ειδικότερους στόχους των μαθησιακών αντικειμένων. 

 λειτουργικότητα της γλώσσας για τη δημοκρατία και τον πολιτισμό.

Henri Matisse, 
The silence that lives in hou
ses
,
1947, 61 x 51 cm, Private 
Collection

http://www.henri-matisse.net/paintings/ei.html
http://www.henri-matisse.net/paintings/ei.html


Σκοπός του «Προγράμματος Υποστήριξης 
του Γλωσσικού Γραμματισμού» 

• συνεπικουρεί τους στόχους των αναλυτικών 
προγραμμάτων και οδηγιών διδασκαλίας των 
μαθημάτων στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση, 
•  είναι η υποστήριξη του γλωσσικού γραμματισμού 

των μαθητών/τριών, νοούμενου 
ως βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων κατανόησης 

και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου 
και ως καλλιέργειας της κριτικής και δημιουργικής 

σκέψης, με γνώμονα την προαγωγή ενός 
δημοκρατικού και ανθρωπιστικού πολιτισμού.

• Π. Πικάσσο, Κεφάλι γυναίκας που διαβάζει. 1906



ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΕΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

• Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος:
• Οι Συντονιστές/-στριες αναλαμβάνουν τη στήριξη του προγράμματος στους 

εκπαιδευτικούς επιστημονικής αρμοδιότητάς τους

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Σ.Ε.Ε.) 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ01  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ,  
Σ.Ε.Ε. ΠΕ02   ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΛΟΚΥΡΗ
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ03  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ03  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ04  ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΝΟΥΔΗ 
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ04  ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ07  ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΣΣΑΚΗ
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ11  ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ79  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ
Σ.Ε.Ε.  ΠΕ86   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ



Εκπαιδευτικοί  που μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις του Προγράμματος 
Γλωσσικού Γραμματισμού, σχολ. έτους 2019-20» σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης της 
ΠΔΕ Κρήτης

• οι Εκπαιδευτικοί Δ/θμιας 
Εκπ/σης των ειδικοτήτων 
• ΠΕ01  Θεολόγοι 
• ΠΕ02 Φιλόλογοι (Ηρακλείου 

επιστημονικής αρμοδιότητας 
Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη – και Χανίων-
Ρεθύμνου επιστημονικής 
αρμοδιότητας ΣΕΕ Στ. Ζανέκα)
• ΠΕ03 Μαθηματικοί 
• ΠΕ04 Φυσικοί
• ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας
• ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
• ΠΕ86 Πληροφορικής

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ:
Στόχους ανάλογα με 
γνωστικό αντικείμενο και 
ανάγκες μαθητών/τριών.

Συνεργασία άλλων 
ειδικοτήτων με Φιλόλογο
Συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών ίδιας 
ειδικότητας

Ελευθερία χειρισμού – 
εμψύχωση συνεργασίας Π. Πικάσσο, The reading woman 1937



Το πλαίσιο ένταξης των δράσεων του 
Προγράμματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα:

• εμπλουτίζοντας τα μαθήματα !!! 

• με αξιοποίηση του πλαισίου 

 των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο, 

 των Δημιουργικών Εργασιών στο Λύκειο 

• των διαθεματικών σχεδίων εργασίας 
• των πολιτιστικών προγραμμάτων

 των Ομίλων (στα Πειραματικά Σχολεία) 

ή θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, όπως δημιουργία Λέσχης Ανάγνωσης, 
προσκλήσεις συγγραφέων κ.ά



Συντονισμός – 
υποστήριξη 

Εκπαιδευτικών 
από Συντονιστή/-

στρια 
Εκπαιδευτικού 

Έργου 
επιστημονικής 

ευθύνης

• υποστήριξη, εμψύχωση και συντονισμός 
των εκπαιδευτικών 

 στην αρχή του Προγράμματος για 
προσδιορισμό δράσεων, συντονισμό, 
ανάληψη δράσεων. 

 στη μέση του Προγράμματος για 
ανατροφοδότηση. 

 και στο τέλος του διδακτικού έτους για 
αναστοχασμό-αποτίμηση της 
εμπειρίας και των αποτελεσμάτων του 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου.



Δόμηση  του Προγράμματος σε τρεις φάσεις.

Έναρξη 

•Πρόκληση ενδιαφέροντος μαθητών/-τριών για «ανάληψη έργου»: Ευαισθητοποίηση–μύηση 
μαθητών/-τριών (μέσα από σχεδιασμένες διδακτικές ενέργειες, βλ. παρακάτω) και 
«Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο» συναίνεσης μαθητών για κοινή προσπάθεια και επίτευξη 
βελτίωσης.  

• Κατά τη διάρκεια  του προγράμματος: 

•Υλοποίηση δράσεων γλωσσικού γραμματισμού – ανατροφοδότηση προσπάθειας μαθητών – 
ανανέωση Εκπαιδευτικού Συμβολαίου 

• Τέλος του  Προγράμματος ( τέλος του διδακτικού έτους): 

•Αναστοχασμός με τους μαθητές, αποτίμηση εμπειρίας και μαθησιακών αποτελεσμάτων.

•Απολογισμός εμπειρίας από Εκπαιδευτικούς (συνάντηση ειδικοτήτων). Προτάσεις για το 
μέλλον.

•Προαιρετικά: Διασχολική εκδήλωση διάχυσης εμπειρίας και καλών πρακτικών (υποστήριξη 
από Συντονιστική Επιτροπή



Πρόγραμμα στοχοκεντρικό  ευελιξία στις 
επιλογές δράσεων
• Το Πρόγραμμα διαθέτει ευελιξία προσαρμογής των δράσεων 

ανάλογα με τις ειδικότητες των Εκπαιδευτικών που το εφαρμόζουν! 
• Οι Εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπ/σης  με γνωστικά αντικείμενα άλλα 

από τα φιλολογικά μπορούν να δώσουν έμφαση σε δράσεις τις 
οποίες νιώθουν «άνεση» να στηρίξουν και σε δράσεις που 
υποστηρίζουν τα μαθήματά τους (π.χ. έμφαση σε ορισμούς, 
νοήματα, όρους που συνδέονται με το συγκεκριμένο αντικείμενό 
τους). 



Συνοπτικά, ανάλογα με τις ανάγκες των 
μαθητών/τριών προτείνονται δυο βασικοί άξονες 
δράσεων: 

• Ι. Δράσεις για κάλυψη βασικών ελλειμμάτων και 
αντίστοιχα για ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων 
γλωσσικού γραμματισμού (εκφραστική ανάγνωση, 
«ευανάγνωστη» γραφή, ορθογραφία, 
κατανόηση/παραγωγή λόγου).

• ΙΙ. Δράσεις για περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικού 
γραμματισμού (λειτουργική χρήση της γλώσσας σε 
επικοινωνιακό πλαίσιο, ανάπτυξη φιλαναγνωσίας, 
καλλιέργεια εκτίμησης για αξία γλώσσας κ.ά.)



 Ενδεικτικές Προτεινόμενες Δράσεις 
γλωσσικού γραμματισμού.                 1.

1. «Υποστήριξη βασικών δεξιοτήτων γλωσσικού 
γραμματισμού: βελτίωση ανάγνωσης – 
γραφής – ορθογραφίας- κατανόησης γραπτού 
λόγου  (παιγνιώδεις τρόπους – ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες)

2. Συστηματική συγγραφή μιας παραγράφου 

3. Ποικίλες Δραστηριότητες Γλωσσικού 
Γραμματισμού που αναπτύσσουν ικανότητες 
κατανόησης, παραγωγής προφορικού και 
γραπτού λόγου ανάλογα με το επικοινωνιακό 
πλαίσιο. 



 Ενδεικτικές Προτεινόμενες Δράσεις 
γλωσσικού γραμματισμού              2.
4. Διδασκαλία στην τάξη ολόκληρου 
λογοτεχνικού έργου 

(μυθιστορήματος ή συλλογής διηγημάτων ή 
ποιημάτων κ.λπ). 

5. Βιβλιοπαρουσιάσεις (λογοτεχνικών αλλά και 
επιστημονικών βιβλίων, κατάλληλων για την 
ηλικία των μαθητών. 

6. Λέσχη ανάγνωσης 

7. Ερευνητικές Εργασίες

 8. Δημιουργικές Εργασίες στο Λύκειο, 



Ενδεικτικές Προτεινόμενες Δράσεις 
γλωσσικού γραμματισμού              3.

9. Διάφορες Εργασίες στο πλαίσιο των μαθημάτων 
στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση: έμφαση σε 
στόχους γλωσσικού γραμματισμού (π.χ. ποιότητας 
λόγου- έκφρασης κ.ά.) στο πλαίσιο όλων των 
μαθημάτων!
 

10. Προγράμματα ή Όμιλοι με θεματική ή και 
γενικότερα στόχους που αφορούν στην καλλιέργεια 
(κατανόηση /παραγωγή) προφορικού ή γραπτού 
λόγου. 

11. Δραστηριότητες αξιοποίησης της Τέχνης με 
στόχους ανάπτυξης του γλωσσικού 
γραμματισμού.σε διαφορετικά μαθήματα. 



Ενδεικτικές Προτεινόμενες Δράσεις 
γλωσσικού γραμματισμού              4.

12. Διασχολικός Διαγωνισμός Ορθογραφίας 
ή ενδοσχολικοί διαγωνισμοί ορθογραφίας.  

13. Άλλες καινοτόμες δράσεις  ή καλές πρακτικές.  

14. Ερωτηματολόγιο πριν/μετά τις Δράσεις, 
δραστηριότητες αποτίμησης μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και «μετασχηματίζουσας 
μάθησης»

15. Τετράδιο Δραστηριοτήτων 
Γλωσσικού Γραμματισμού.



Ενδεικτικό Ερωτηματολόγιο για διερεύνηση αντιλήψεων και 
στάσεων των μαθητών απέναντι σε θέματα Γλωσσικού 
Γραμματισμού.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Σημειώστε ένα Χ  στον αριθμό από το 1 ως το 5 δίπλα από κάθε ερώτηση,  ανάλογα με την 
άποψή σας στο αντίστοιχο ερώτημα. 
Η σημασία των αριθμών είναι:
1: Καθόλου    2:  Μέτρια     3: Καλά      4: Πολύ καλά     5: Εξαιρετικά

Μπορείτε να διαβάζετε με άνεση;      

Πιστεύετε ότι η ευχέρεια στην ανάγνωση είναι 
προσόν;

     

Κατανοείτε  τα νοήματα εκτεταμένων γραπτών 
κειμένων π.χ. ενός ολόκληρου κεφαλαίου του 
βιβλίου σας;

     



Μπορείτε να παράγετε  κείμενα μικρής έκτασης που 
απευθύνονται σε κοινό και φορείς π.χ. ανακοινώσεις, 
επιστολές, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ευχαριστήρια, διαμαρτυρίες 
κτλ.;

     

Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να έχετε αυτήν την ικανότητα;      

Μπορείτε να διαβάζετε κριτικά και να κατανοείτε  κείμενα 
μικρής έκτασης π.χ. διαφημίσεις, λογαριασμούς κτλ.;

     

Πιστεύετε ότι αυτό είναι χρήσιμο;      

Μπορείτε να  παράγετε, με σχετική άνεση, σύντομης έκτασης 
κείμενα;

     

Μπορείτε να παρουσιάζετε στο κοινό και να εκφράζετε  
προφορικά εμπειρίες, επιχειρήματα, παράπονα, αιτήματα κτλ.;

     

Μπορείτε να κατανοείτε  τον προφορικό λόγο καθημερινής 
χρήσης;

     

1. Κατά την εκτίμησή σας, πόσο καλά γνωρίζετε την 
ορθογραφία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας;

     



 Πόσο πολύ σας αρέσει να μαθαίνετε την 
ορθογραφία των λέξεων;

     

Πιστεύετε ότι η καλή γνώση και καλή χρήση της 
γλώσσας είναι σημαντικό εφόδιο που πρέπει να 
αποκτήσετε και να αξιοποιήσετε; 

     

Πόσο πολύ σας ενδιαφέρει να βελτιώνετε τις 
γλωσσικές σας επιδόσεις (κατανόηση και 
παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου;)

     

Πιστεύετε ότι πρέπει να ενισχυθεί με παράλληλες 
δράσεις η διδασκαλία των γλωσσικών 
μαθημάτων στα σχολεία;

     



• Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

• Καλή  αρχή, καλές συνεργασίες!....

                                     Λιάνα Καλοκύρη
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