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Θέμα σξτ Ππξγπάμμασξρ:

η καλλιέπγεια σξτ γλψςςικξύ γπαμμασιςμξύ σψμ μαθησώμ, οξτ θα
εοισετφθεί με σξτρ οαπακάσψ σπόοξτρ:

• μελέση σξτ οεπιεφξμέμξτ οξικιλόμξπυψμ κειμέμψμ μξμξσπξοικώμ
και οξλτσπξοικώμ (δημξςιξγπαυικώμ, εοιςσημξμικώμ,
διαυημιςσικώμ, δξκιμίψμ, λξγξσεφμικώμ έπγψμ, αυιςώμ, ςκίσςψμ,
κόμικρ, ξοσικξακξτςσικξύ τλικξύ κ.σ.λ.)

• διεπεύμηςη σψμ γλψςςικώμ φαπακσηπιςσικώμ σψμ κειμέμψμ
(γπαμμασικήρ και ςτμσακσικήρ δξμήρ, λενιλξγίξτ, ξπγάμψςηρ
ιδεώμ)

• οαπαγψγή γπαοσξύ και οπξυξπικξύ λόγξτ αοό σξτρ μαθησέρ

σελικόρ ςκξοόρ: ςύμδεςη σηρ μάθηςηρ με σημ κξιμψμία
μα αμσαοξκπίμξμσαι ξι μαθησέρ με εοάπκεια ςσα οξικίλα επεθίςμασα
οξτ δέφξμσαι αοό σξμ οξλύολξκξ ςύγφπξμξ κόςμξ όοξτ ζξτμ, ώςσε μα
γίμξτμ ατσόμξμξι οξλίσερ με κπισική ςκέχη και εμδιαυέπξμ για σα
κξιμά
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ο κόσμος μου»



ξι διαςσάςειρ σξτ θέμασξρ οξτ θα οπξςεγγίςξτμε οιξ αμαλτσικά:

• θα καλλιεπγήςξτμε ςσξτρ μαθησέρ δενιόσησερ κασαμόηςηρ
οπξυξπικξύ και γπαοσξύ λόγξτ

• θα σξτρ αςκήςξτμε ςση ςψςσή οπξυξπική και γπαοσή γλψςςική
έκυπαςη με:

1. Γμψπιμία με σξμ λενιλξγικό ολξύσξ σηρ γλώςςαρ
μαρ (οαπαγψγή ςτμώμτμψμ, οαπώμτμψμ, αμσώμτμψμ, ξμόηφψμ,
οαπάγψγψμ λένεψμ)

2. Εοιςήμαμςη ςτφμώμ εκυπαςσικώμ και
ξπθξγπαυικώμ λαθώμ ςση φπήςη σηρ γλώςςαρ

3. Ενάςκηςη ςση ςψςσή φπήςη σψμ ςημείψμ ςσίνηρ
και κασαμόηςη σξτ πόλξτ σξτρ ςσξμ γπαοσό λόγξ

«Η γλώσσα μου… 
ο κόσμος μου»



οαιδαγψγικξί - γμψςσικξί ςσόφξι:

• Δημιξτπγική ανιξοξίηςη ελεύθεπξτ φπόμξτ σψμ μαθησώμ 
• Διεπετμησική μάθηςη (δπαςσηπιόσησερ οξτ αοαισξύμ 

ατσεμέπγεια σψμ μαθησώμ, ώςσε η γμώςη μα γίμεσαι οιξ 
δημιξτπγική και ξτςιαςσική)

• Ομαδξςτμεπγασική μάθηςη (ςτςσημασική επγαςία ςε ξμάδερ, για 
σημ αμάοστνη ξμαδικξύ ομεύμασξρ ςτμεπγαςίαρ, 
αλληλξβξήθειαρ, ςεβαςμξύ, εμοιςσξςύμηρ

• Εταιςθησξοξίηςη σψμ μαθησώμ ςση ςψςσή φπήςη σηρ γλώςςαρ
• Εμίςφτςη σξτ γλψςςικξύ ξπγάμξτ σψμ μαθησώμ
• Παιγμιώδηρ μάθηςη (μαθαίμξτμ ένψ αοό σξ ατςσηπό ολαίςιξ 

σηρ αίθξτςαρ διδαςκαλίαρ μα ςφξλιάζξτμ, μα ανιξλξγξύμ και μα 
αμαοπξςαπμόζξτμ σξ οαπαγόμεμξ έπγξ σξτρ)

• ύμδεςη σξτ ςφξλείξτ με σημ κξιμψμία (καλλιέπγεια γμψςσικώμ 
και κξιμψμικώμ δενιξσήσψμ ςσξτρ μαθησέρ, ανιξοξίηςη σψμ 
γμώςεψμ οξτ αοξκσξύμ ςσξ ολαίςιξ σηρ  κξιμψμίαρ) 
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«Η γλώσσα μου… 
ο κόσμος μου»

ΜΕΘΟΔΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ξι μαθησέρ:

• Θα οαπακξλξτθήςξτμ ξοσικξακξτςσικό τλικό με σημ 
ανιξοξίηςη χηυιακώμ οηγώμ 

• Θα μελεσήςξτμ κείμεμα αοό έγκπισξτρ δικστακξύρ σόοξτρ 
ή έμστοερ εκδόςειρ 

• Θα ςτζησήςξτμ / οπξβλημασιςσξύμ οάμψ ςε θέμασα 
οξικίλξτ εμδιαυέπξμσξρ: ιςσξπικξύ, ξικξλξγικξύ, 
λξγξσεφμικξύ, εοιςσημξμικξύ, κξιμψμικξύ… 
(διαθεμασικόσησα)

• Θα αςκηθξύμ ξμαδικά ςσημ κασαμόηςη οπξυξπικξύ λόγξτ
• Θα αςκηθξύμ ξμαδικά ςση φπήςη εοιφειπημάσψμ και 

σεκμηπιψμέμξτ λόγξτ
• Θα ςτμοληπώςξτμ ξμαδικά υύλλα επγαςίαρ γλψςςικώμ 

αςκήςεψμ για μα μάθξτμ μα ςτμεπγάζξμσαι ςσημ ξμάδα 
• Θα ςτμοληπώςξτμ ασξμικά υύλλα επγαςίαρ γλψςςικώμ 

αςκήςεψμ, για μα καλλιεπγήςξτμ σημ ατσξοεοξίθηςή σξτρ



ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΥΟΡΕΙ – ΑΛΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

τμμεσξφή ςσξτρ 4ξτρ Μαθησικξύρ Αγώμερ Νέαρ Ελλημικήρ Γλώςςαρ 
Γτμμαςίψμ Πεπιυεπειακήρ Διεύθτμςηρ Εκοαίδετςηρ Κεμσπικήρ 
Μακεδξμίαρ… 

…οξτ διξπγαμώμει ξ ύλλξγξρ Αοξυξίσψμ Υιλξςξυικήρ φξλήρ 
Απιςσξσελείξτ Παμεοιςσημίξτ Θεςςαλξμίκηρ «ΥΙΛΟΛΟΓΟ» ςε 
ςτμεπγαςία με σξ 1ξ, 2ξ, 3ξ και 4ξ ΠΕ.Κ.Ε.. Κεμσπικήρ Μακεδξμίαρ

«Η γλώσσα μου… 
ο κόσμος μου»



Γιασί... ςτμμεσξφή ςσξτρ 
Αγώμερ Νέαρ Ελλημικήρ Γλώςςαρ;

Η ςτγκεκπιμέμη δπάςη εοιλέφθηκε, γιασί έφει θέμα 
ςτμαυέρ με σξ θέμα σξτ Ππξγπάμμασόρ μαρ.

Θα εμιςφύςει σξ εμδιαυέπξμ σψμ μαθησώμ για ση μελέση 
σηρ Γλώςςαρ και μα αοξσελέςει έμα εοιολέξμ κίμησπξ για 
σημ ξμάδα: έμαμ ςσόφξ οιξ φειπξοιαςσό και ςτγκεκπιμέμξ, 
ώςσε μα αγψμιςσξύμ για σημ ατσξβελσίψςή σξτρ.

Αοξσελεί εοίςηρ μια άλλη μξπυή κξιμψμικξοξίηςηρ σψμ 
μαθησώμ, αυξύ θα βπεθξύμ ςε έμα διαυξπεσικό 
οεπιβάλλξμ αοό ατσό σξτ ςφξλείξτ, όοξτ θα ςτμαμσηθξύμ 
με ξμάδερ ςτμξμηλίκψμ αοό άλλα ςφξλεία, θα αγψμιςσξύμ 
ςτλλξγικά, για μα αοξδείνξτμ σημ ανία σξτρ, θα 
κασαμξήςξτμ όσι ξ αμσαγψμιςμόρ αοξσελεί μια μξπυή 
ανιξλόγηςηρ ςτμηθιςμέμη ςσημ κξιμψμία…  

«Η γλώσσα μου… 
ο κόσμος μου»



(η υλοποίηση του Προγράμματος)



(Συμμετέχοντας για 6η συνεχόμενη χρονιά 

στους Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας…)



Οι Αγώνες της Νέας Ελληνικής Γλώσσας διεξάγονται σε 3 φάσεις: 

 α΄φάση: Ενδοσχολικοί Αγώνες στο κάθε σχολείο χωριστά (5 – 2 – 2020)

 β΄ φάση: Διασχολικοί Αγώνες στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης (11 – 3 – 2020)

 γ΄ φάση: Περιφερειακός Διασχολικός Αγώνας στη Φιλοσοφική Σχολή 

Α.Π.Θ. για τους νικητές της β΄ φάσης (10 – 5 – 2020).



Τον Ιανουάριο του 2020 οι υπεύθυνες του Προγράμματος, Στέλλα 

Καραλή, Κιτοπούλου Κυριακή και Ντέφα Αλεξάνδρα, συμμετείχαμε σε 

συνάντηση όλων των συνδέσμων-φιλολόγων που πραγματοποιήθηκε 

στο 4ο Γυμνάσιο Κατερίνης, για να ενημερωθούμε για τη διαδικασία 

διεξαγωγής των Αγώνων Νέας Ελληνικής Γλώσσας.



 Στις 5 Φεβρουαρίου 2020 διενεργήθηκε  η α΄ φάση του 
διαγωνισμού (ενδοσχολικός), για την ανάδειξη της 

Παιδαγωγικής Ομάδας των μαθητών του Σχολείου που θα 

συμμετείχε στους Αγώνες Νεοελληνικής Γλώσσας.

 Μετά από  από εκούσια συμμετοχή  μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ 

Γυμνασίου στον ενδοσχολικό διαγωνισμό, επιλέξαμε τους 8 

μαθητές με τις καλύτερες επιδόσεις (5  τακτικά μέλη και 3 
επιλαχόντες),  οι οποίοι θα εκπροσωπούσαν τελικά το Σχολείο 

μας στους Διασχολικούς Αγώνες της β΄ φάσης (11   Μαρτίου 

του 2020).



Χρονική διάρκεια του Προγράμματος/συναντήσεις

 Οι συναντήσεις της Ομάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Προγράμματος υπολογίστηκε ότι θα διαρκούσαν από τις 7 

Φεβρουαρίου 2020 μέχρι τις 8 Μαΐου 2020, οπότε και θα 
ολοκληρώνονταν οι εργασίες του Προγράμματος. 

 Η  8μελής Παιδαγωγική Ομάδα του Προγράμματος και οι υπεύθυνες 

καθηγήτριες συγκεντρωνόμασταν σε αίθουσα του Σχολείου με Η/Υ 

και βιντεοπροβολέα κάθε Τρίτη και Παρασκευή, στις 14.15, αμέσως 

μετά τη λήξη των μαθημάτων. 



 Οι μαθητές ασκούνταν σε λεξιλογικές ασκήσεις αλλά και σε ποικίλα 

γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα της νεοελληνικής γλώσσας

(έχοντας υπόψη και την ύλη που ορίστηκε για τον διαγωνισμό), με 

παιγνιώδη τρόπο, ώστε να συμμετέχουν ευχάριστα.

 Ασκούνταν, επίσης, στην κατανόηση γραπτού και ακουστικού 

πολυτροπικού κειμένου, παρακολουθώντας βίντεο ή μελετώντας 

κείμενα από το διαδίκτυο και απαντώντας σε προσχεδιασμένες 

ερωτήσεις, ώστε να καλλιεργήσουν την παρατηρητικότητα και την 

κριτική τους ικανότητα.



παραδείγματα ασκήσεων…



 Στην πρώτη συνάντηση με την Ομάδα οργανώσαμε παιχνίδια 
εξοικείωσης, διότι δεν γνωρίζονταν όλοι οι μαθητές μεταξύ τους και 
επικρατούσε μια σχετική αμηχανία.

 Στη διάρκεια των συναντήσεών μας, με δεδομένη την εξαιρετική ποικιλία 
της γλώσσας μας, οι μαθητές καλούνταν να επιστρατεύουν κάθε φορά 
και τη φαντασία και τη διαίσθησή τους κατά την τριβή τους με τα 
γλωσσικά ζητήματα, να εμπλακούν σε γλωσσικές δραστηριότητες 
συνεχούς/μονοτροπικού και ασυνεχούς /πολυτροπικού λόγου.

 Μια από τις πολλαπλές ωφέλειες των προπαρασκευαστικών μαθημάτων 
ήταν  η εξοικείωση άγνωστων μέχρι τότε μαθητών μεταξύ τους και η 
ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος με τις  ομαδοσυνεργατικές
μεθόδους διδασκαλίας, με προοπτική τον ομαδικό διαγωνισμό.



 Στη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος τηρήθηκε «βιβλίο ύλης», 

με συγκεκριμένη στοχοθεσία, για τον προγραμματισμό και την 

καλύτερη οργάνωση των προπαρασκευαστικών μαθημάτων.

 Ο προγραμματισμός ήταν ευέλικτος και αναπροσαρμοζόταν, 
ανάλογα με τις ανάγκες, τις επιδόσεις και την πρόοδο των μαθητών.



Στο τέλος του Σχολικού Έτους, σε εκδήλωση του Σχολείου, όπου παρουσιάζουμε τα 

Προγράμματα, μετά την ολιγόλεπτη παρουσίαση, απονέμουμε συνήθως Βεβαίωση Συμμετοχής 

στους μαθητές – μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας που συμμετέχουν στα Προγράμματά μας. 

Φέτος η Βεβαίωση που ετοιμάστηκε στην αρχή υλοποίησης του Προγράμματος αναμένοντας τη 

λήξη του σχολικού έτους, έμεινε… παραπονεμένη. 



 Οι εργασίες της ομάδας δεν ολοκληρώθηκαν, διότι στις 11 Μαρτίου 

2020, μετά από ένα μήνα περίπου ομαλής πορείας του Προγράμματος,  

διακόπηκαν απότομα τα μαθήματα σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο 

μέτρων για την προστασία του πληθυσμού από την πανδημία του 
Covid-19.

 Η 2η φάση των Αγώνων, εκείνη του διασχολικού διαγωνισμού, αφού 

αναβλήθηκε μια φορά (για τις 9 Απριλίου 2020), τελικά δεν διεξήχθη, 
εξαιτίας της παρατεταμένης καραντίνας...

 Για την 3η φάση… ούτε λόγος!!!



Οι συναντήσεις της Ομάδας δεν συνεχίστηκαν… 

 ούτε στη διάρκεια της καραντίνας, διότι επείγουσα προτεραιότητα 
είχε η οργάνωση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (η-τάξη και 

πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων), στην οποία αφιερώσαμε άπειρες 

ώρες του εγκλεισμού στα σπίτια μας. 

 ούτε μετά τη λήξη της της καραντίνας, διότι, αμήχανοι κι εμείς με 

την πρωτοφανή κατάσταση που βιώνουμε, αναδιοργανώνουμε 

ακόμα τον σχολικό μας βίο, αφιερώνοντας τον χρόνο μας στην 

κάλυψη ύλης, στην τόνωση του ηθικού των μαθητών μας και στην 
εκμάθηση νέων κανόνων συμπεριφοράς και υγιεινής, για μας και 

για τους μαθητές μας μέσα στον χώρο του σχολείου...   



 Σίγουρα, όμως,  τόσο εμείς οι εκπαιδευτικοί, που συμμετείχαμε ως συντονίστριες, 

όσο και οι μαθητές μας, που με εμπιστοσύνη μας ακολούθησαν, βγήκαμε μέσα 
από όλο αυτό το  απαιτητικό ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας πιο πλούσιοι σε 

γνώσεις, συνέπεια, ήθος και υπευθυνότητα αποδεικνύοντας  πως…

εκείνο που μετρά  στην ουσία είναι μάλλον το ταξίδι 

κι όχι τόσο ο προορισμός



Πάνςα έςοιμεπ να αναπροραρμόροσμε ςο πρόγραμμά μαπ 
ρςα νέα ςαξίδια ςων παράξενων καιρών ποσ ζούμε!



εσχαριρςούμε για ςην προροχή ραπ

Οι υπεύθυνες του Προγράμματος

Καραλή Στυλιανή

Κιτοπούλου Κυριακή

Ντέφα Αλεξάνδρα


