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Περίληψη

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στη γλωσσική 
εκπαίδευση του δημοτικού σχολείου είναι σχεδια-
σμένο για μαθητές/τριες που έχουν ως μητρική ή 
πρώτη γλώσσα (Γ1) τα Ελληνικά. Τα τελευταία χρόνια 
ωστόσο παρατηρείται πως το μαθητικό δυναμικό στα 
ελληνικά σχολεία, και δη στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση, απαρτίζεται και από μαθητές αλλοδαπούς –
παιδιά μεταναστών ή προσφύγων– των οποίων η 
ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική ή η πρώτη 
γλώσσα. Συνεπώς, εκείνοι οι μαθητές/τριες διδά-
σκονται την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα. 
Τα διδακτικά βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού 
εξυπηρετούν σαφέστατα τις ανάγκες της διδασκαλίας των μαθητών που έχουν 
ως πρώτη γλώσσα (Γ1) την ελληνική γλώσσα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι 
αν τα διδακτικά βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού μπορούν να ανταποκριθούν 
στη γλωσσική διδασκαλία εκείνων των μαθητών που διδάσκονται την ελληνική 
γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα (Γ2). 
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Abstract

It is generally accepted that curriculum in the 
primary school as far as the learning of Greek 
language is concerned, is mainly designed for 
students who learn Greek as first or maternal 
language. However, it is widely becoming obvious 
that more and more students who attend classes in 
Greek primary school are immigrants or refugees. 
That means that those students learn Greek as 
a second language. What is more, they use the 
material for their learning process which is mainly 
addressed to students who speaks Greek as first or maternal language. So, it 
is becomes logical for one to wonder if the learning material can be applicable 
to those who learn Greek language as a second language. 

Συντομογραφίες

ΔΕΠΠΣ: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών

1. Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το εξής φαινόμενο: όλο και περισσότεροι 
αλλόγλωσσοι μαθητές (παιδιά προσφύγων ή μεταναστών) φοιτούν σε ελληνικά 
σχολεία. Αυτοί οι μαθητές/τριες καλούνται να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα, 
η οποία δεν είναι η μητρική τους, και να ενταχθούν σε ένα μονόγλωσσο σχολικό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Όπως είναι γνωστό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται στη μονόγλωσση 
εκπαίδευση και ειδικότερα στην αφομοιωτική μονογλωσσία, σύμφωνα με τη διά-
κριση του Baker, όσον αφορά τους τύπους της γλωσσικής εκπαίδευσης (Νικολάου, 
2003: 7). Σύμφωνα με αυτό το είδος της γλωσσικής εκπαίδευσης, οι αλλόγλωσσοι 
μαθητές/οι αλλόγλωσσες μαθήτριες καλούνται να αφομοιωθούν πλήρως στην ομι-
λούμενη πλειονοτική γλώσσα του μαθητικού πληθυσμού – δηλαδή την ελληνική.

Με βάση το ισχύον μοντέλο της μονόγλωσσης εκπαίδευσης στη χώρα, σχεδιά-
ζονται και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στην 
πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία εξετάζει το 
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Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της γλώσσας στο Δημοτικό 
συνδυαστικά με τα κριτήρια ελληνομάθειας για τους/τις μαθητές/τριες οι οποίοι 
διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα.

2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γλώσσας Δημοτικού

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Διαθέσιμο στο http://ebooks.
edu.gr/info/cps/2deppsaps_GlossasDimotikou.pdf), για τη διδασκαλία της ελλη-
νικής γλώσσας στο Δημοτικό, βασικός διδακτικός στόχος είναι να εξοικειωθεί ο/η 
μαθητής/τρια με την ελληνική γλώσσα και να έρθει σε επαφή τόσο σε προφορικό 
όσο και σε γραπτό επίπεδο με όλες τις εκφάνσεις της ελληνικής γλώσσας. 

Επιπροσθέτως, αξίζει να επισημανθεί πως ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να 
έρθει ο/η μαθητής/τρια σε επαφή με την ελληνική γλώσσα στην ευρύτερή της 
έννοια, δηλαδή να έρθει σε επαφή με την ελληνική γλώσσα ως προς την πολιτι-
στική, κοινωνική, γεωγραφική της διάσταση. 

Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, οι μαθητές/τριες οφείλουν –με την 
κατάλληλη διδακτική καθοδήγηση– να είναι σε θέση σε προφορικό επίπεδο να 
επιχειρηματολογούν, να υπερασπίζονται τη θέση, να περιγράφουν ένα τοπίο, έναν 
άνθρωπο, να αφηγούνται μια ιστορία κ.λπ. 

Σε ό,τι αφορά τον γραπτό λόγο, οι μαθητές/τριες οφείλουν να μπορούν να 
εκφράζονται με σαφήνεια και με επιχειρήματα. Ειδικότερα, εκείνοι/νες θα πρέπει 
να μπορούν να διακρίνουν τους διαλόγους, καθώς και τα λοιπά αφηγηματικά 
χαρακτηριστικά ενός λογοτεχνικού κειμένου. Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτη-
το να αποσαφηνιστεί πως οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι είναι γενικοί και πως 
αναλόγως της ηλικίας των μαθητών οι στόχοι εξειδικεύονται.

2.1. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι για την Ά  – Β́  Δημοτικού

Οι διδακτικοί στόχοι στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού επικεντρώνονται σε 
τρεις βασικούς άξονες, στον προφορικό λόγο (κατανόηση και παραγωγή), στον 
γραπτό λόγο (κατανόηση και παραγωγή) και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 
των μαθητών. Στον πρώτο άξονα, οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να είναι σε θέση 
να εξασκούνται στις διάφορες πτυχές του προφορικού λόγου. Εν ολίγοις, εκείνοι/
νες θα πρέπει να μπορούν να διηγούνται καθημερινές καταστάσεις και γεγονότα, 
να περιγράφουν διάφορα αντικείμενα ή και ανθρώπους, να αφηγούνται ιστο ρίες 
και να μπορούν να εκφράζουν διάφορα συναισθήματα, λ.χ. να εκφράζουν τη χαρά 
τους, τον θυμό τους, τη λύπη τους. 
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Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, μπορεί να αξιοποιηθεί πρόσθετο υλικό από 
άλλα διδακτικά βιβλία (μελέτη περιβάλλοντος, αισθητική αγωγή κ.λπ.), σύμφωνα 
πάντοτε με τις αναλυτικές οδηγίες του προγράμματος σπουδών. Σε ό,τι αφορά τον 
δεύτερο άξονα, ήτοι τον γραπτό λόγο, επιδίωξη είναι ο/η μαθητής/τρια να μπο-
ρεί να διαβάζει με ευχέρεια κείμενα γραπτού λόγου και κυρίως να κατανοεί το 
τι διαβάζει. Όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου, το ζητούμενο είναι ο/η 
μαθητής/τρια να μπορεί να εκφράζεται σωστά και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες 
λέξεις, όταν γράφει ένα κείμενο στην ελληνική γλώσσα. Το παραγόμενο κείμενο 
ποικίλλει και μπορεί να είναι είτε μια ιστορία είτε μια αφήγηση ενός γεγονότος, 
π.χ. ένα παραμύθι. Μέσω της επαφής με μια πληθώρα κειμένων, απώτερος στό-
χος είναι να εμπλουτίσει ο/η μαθητής/τρια το λεξιλόγιό του.

2.2. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι για τη Γ́  – Δ́  Δημοτικού

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) 
(Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/2deppsaps_GlossasDimotikou.pdf), 
ο διδακτικός στόχος για τους/τις μαθητές/τριες αυτών των τάξεων του Δημοτικού 
είναι να μπορούν να διακρίνουν σε προφορικό επίπεδο την αφήγηση μιας ιστορίας 
από την περιγραφή, να είναι σε θέση να εκφράζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια 
για το τι σκέφτονται, τι αισθάνονται κ.λπ. Όσον αφορά την ανάγνωση, ως στόχος 
τίθεται το να είναι σε θέση οι μαθητές/τριες να διαβάζουν το κείμενο, χρησιμο-
ποιώντας τον κατάλληλο επιτονισμό και να προσαρμόζουν την ανάγνωσή τους 
στο ύφος που απαιτεί το εκάστοτε κείμενο (λογοτεχνικό, δημοσιογραφικό κ.λπ.). 

Στο επίπεδο παραγωγής λόγου, ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να μπορεί να 
συνθέσει ένα δικό του κείμενο στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιώντας σωστή 
στίξη, σωστή ορθογραφία. Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι το ύφος του γραπτού 
κειμένου του/της μαθητή/τριας οφείλει να είναι προσαρμοσμένο σε ό,τι του ζητεί-
ται κάθε φορά (αφήγηση ιστορίας, περιγραφή, ενημέρωση, έκφραση ευχών και 
επιθυμιών κ.λπ). Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των παραπάνω διδακτικών στόχων 
είναι οι μαθητές/τριες να εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο το λεξιλόγιό τους, 
μαθαίνοντας περισσότερες και δυσκολότερες λέξεις από εκείνες που έμαθαν τα 
δύο πρώτα χρόνια. 

2.3. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι για την Έ  – ΣΤ́  Δημοτικού

Στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, το ΔΕΠΠΣ, σε ό,τι αφορά τον προ-
φορικό άξονα, προβλέπει τους διδακτικούς στόχους που προβλέπονται και στις 
προηγούμενες τάξεις. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως ο/η μαθητής/τρια κρίνεται 
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απαραίτητο να χρησιμοποιεί όλο και πιο πλούσιο λεξιλόγιο και για να εκφράζεται 
σε προφορικό επίπεδο και για να προσαρμόζεται στις περιστάσεις επικοινωνίας 
που του ζητούνται. 

Στον γραπτό του λόγο επιζητείται, εκτός των άλλων, ο/η μαθητής/τρια να 
μπορεί να πυκνώνει τον λόγο, να κάνει δηλαδή την περίληψη του κειμένου, 
ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει το νόημα του εκάστοτε 
κειμένου (λογοτεχνικό, ενημερωτικό κ.λπ.). Γίνεται σαφές πως οι μαθητές/τριες 
των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού εξοικειώνονται με μια πιο σύνθετη 
μορφή σύνταξης του λόγου (παρατακτική σύνδεση, υποτακτική σύνδεση, κύριες 
και δευτερεύουσες προτάσεις), έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν στον μέγιστο βαθμό 
στις δραστηριότητες που τους ζητούνται. 

3. Κριτήρια ελληνομάθειας για τη διδασκαλία  
της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Ο γενικός στόχος για τη διδασκαλία μαθητών που διδάσκονται την ελληνική 
γλώσσα ως δεύτερη είναι, σύμφωνα με τις Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη 
(2008: 9), να μπορούν οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα 
όχι περιοριστικά, αλλά έχοντας υπόψη τους διάφορα πολιτιστικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας. 

Οι άξονες της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας εστιάζουν τόσο 
στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Προσδοκώμενος στόχος είναι οι μαθητές/
τριες να μπορούν να εφαρμόζουν βασικούς κανόνες επικοινωνίας τόσο στον προφο-
ρικό όσο και στον γραπτό λόγο και, εάν είναι δυνατόν, να εκφράζουν και τα συναι-
σθήματά τους στην ελληνική γλώσσα (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 2008: 9-10).

Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι για την ελληνομάθεια επικεντρώνονται σε δύο 
βασικούς άξονες, στον προφορικό λόγο (κατανόηση και παραγωγή) και στον 
γραπτό λόγο (κατανόηση και παραγωγή) (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 17). 
Επιπροσθέτως, αυτοί οι στόχοι εξειδικεύονται ανάλογα με την ηλικία του/της 
μαθητή/τριας και το επίπεδο της ελληνομάθειας, το οποίο χωρίζεται σε τρία επί-
πεδα Α1, Α2 και Β1. 

Πέραν ωστόσο της εκμάθησης των κανόνων της γραμματικής και του συντακτι-
κού που εξοπλίζουν τον/τη μαθητή/τρια με τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε να 
μπορεί να παράγει λόγο στην ελληνική γλώσσα, οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να 
αποκτούν και περαιτέρω γνώσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκμάθησης της ελλη-
νικής γλώσσας, επιζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να αποκτήσουν γνώσεις 
σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό, τη γεωγραφική διάσταση της Ελλάδας και γενι-
κότερες γνώσεις όσον αφορά την Ελλάδα (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 17-18). 
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3.1. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι ελληνομάθειας στο επίπεδο Α1

Στο επίπεδο Α1, ο προσδοκώμενος διδακτικός στόχος είναι ο/η μαθητής/τρια να 
κατανοεί απλές φράσεις της ελληνικής γλώσσας –οι οποίες αφορούν το άμεσο 
περιβάλλον του–, δηλαδή να μπορεί να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις περιστάσεις 
της καθημερινής επικοινωνίας και βέβαια να κατανοεί μικρά και απλά κείμενα 
στα Ελληνικά (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 19). Όσον αφορά την εκμάθη-
ση των γραμματικών κανόνων, ο/η μαθητής/τρια διδάσκεται τα άρθρα (οριστικό 
και αόριστο), ουσιαστικά, επίθετα, το ρήμα είμαι και έχω στον ενεστώτα, τοπικά 
επιρρήματα (πάνω, κάτω κ.λπ.). 

Η εκμάθηση των συγκεκριμένων γραμματικών κανόνων γίνεται με στόχο να 
διευκολυνθεί ο/η μαθητής/τρια στον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιεί την 
ελληνική γλώσσα. Η εκμάθηση των παραπάνω κανόνων θα βοηθήσει τον/τη 
μαθητή/τρια να επικοινωνήσει με τους οικείους του/της, να περιγράψει τον εαυτό 
του/της, να δώσει μια πληροφορία κ.λπ. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να επισημανθεί 
πως τα βιβλία της Γλώσσας της Β́  και Γ́  Δημοτικού περιέχουν τη διδασκαλία 
των προαναφερθέντων κανόνων της γραμματικής. 

3.2. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι ελληνομάθειας στο επίπεδο Α2

Στο επίπεδο Α2 της ελληνομάθειας κρίνεται σκόπιμο ο/η μαθητής/τρια να κατα-
νοεί απλά κείμενα της ελληνικής γλώσσας και τον ανάλογο επιτονισμό τους. 
Όσον αφορά τον γραπτό λόγο, οι μαθητές/τριες πρέπει να παράγουν κείμενο στην 
ελληνική γλώσσα με ευδιάκριτα γράμματα, χωρίς ορθογραφικά λάθη και χρησι-
μοποιώντας τα σωστά σημεία στίξης – ανάλογα με το ύφος του κειμένου και την 
περίσταση του λόγου (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 24-25). 

Με βάση αυτό το επίπεδο ελληνομάθειας, επιδιώκεται ο/η μαθητής/τρια να 
μπορεί να παραγάγει λόγο στην ελληνική γλώσσα –είτε προφορικό είτε γραπτό–, 
στον οποίο να ζητά ή να δίνει πληροφορίες για τον χρόνο, να εκφράζει ευχή, επι-
θυμία και γενικότερα τα συναισθήματά του, να δίνει πληροφορίες για τον τόπο 
και να μπορεί να δίνει διαταγές (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 25-28). 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι μαθητές/τριες διδάσκονται ακόμη περισσό-
τερους κανόνες γραμματικής. Ενδεικτικά, διδάσκονται το ρήμα στον στιγμιαίο 
μέλλοντα, την προστακτική έγκλιση του αορίστου, τις ερωτηματικές αντωνυμί-
ες (ποιος, ποια, ποιο), το ερωτηματικό επίρρημα πότε, την παθητική μετοχή του 
ρήματος. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να τονιστεί πως τα βιβλία της Γλώσσας της Δ́  
και της Έ  τάξης του Δημοτικού περιέχουν τους προαναφερθέντες κανόνες της 
γραμματικής. 
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3.3. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι ελληνομάθειας στο επίπεδο Β1

Στο επίπεδο ελληνομάθειας Β1, ο βασικός προσδοκώμενος διδακτικός στόχος 
είναι ο/η μαθητής/τρια να είναι σε θέση, όχι μόνο να παράγει προφορικό ή και 
γραπτό λόγο επιχειρηματολογώντας, αλλά και να μπορεί να αντικρούει το επι-
χείρημα του συνομιλητή του. Παράλληλα, ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να μπορεί 
να αξιολογεί τις γνώσεις που έχει ήδη αποκτήσει και να μπορεί να διαχειρίζεται 
και την όποια καινούργια γνώση αποκτά. Ταυτόχρονα, ο λόγος που θα παράγει 
ο/η μαθητής/τρια –γραπτός ή προφορικός– θα αφορά ένα θέμα της επικαιρότη-
τας (Κοιλιάρη και Χατζηπαναγιωτίδη: 30-32). 

Προς την επίτευξη αυτών των διδακτικών στόχων, ο/η μαθητής/τρια μαθαί-
νει πιο σύνθετους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες. Ενδεικτικά, μαθαίνει 
την παθητική φωνή των ρημάτων, την υποτακτική και την προστακτική έγκλιση, 
ποσοτικά επιρρήματα και ποσοτικές αντωνυμίες κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί πως 
τα διδακτικά βιβλία της γλώσσας της Έ  και ΣΤ́  Δημοτικού περιλαμβάνουν τους 
προαναφερθέντες κανόνες γραμματικής. 

4. Επίλογος

Εν κατακλείδι, παρατηρείται πως οι διδακτικοί στόχοι που τίθενται στο ΔΕΠΠΣ 
για τη γλωσσική εκπαίδευση στο Δημοτικό είναι πανομοιότυποι με τα βασικά 
κριτήρια ελληνομάθειας που τίθενται για τους μαθητές, οι οποίοι διδάσκονται 
την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα. Επιπλέον, οι γραμματικοί κανόνες 
τους οποίους διδάσκονται ανά επίπεδο (Α1, Α2, Β1) οι μαθητές/τριες που διδά-
σκονται την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, περιλαμβάνονται στα σχολικά βιβλία 
της Γλώσσας του Δημοτικού. Συνεπώς, υπό πολλές προϋποθέσεις τα βιβλία της 
Γλώσσας του Δημοτικού μπορούν να αξιοποιηθούν για τη γλωσσική εκπαίδευση 
των μαθητών που διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

Βιβλιογραφία
Για το ΔΕΠΠΣ – Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στο Δημοτικό (Διαθέσιμο στο http://ebooks.

edu.gr/info/cps/2deppsaps_GlossasDimotikou.pdf).
Κοιλιάρη, Α. και Χατζηπαναγιωτίδη, Α. (2008). Διαπιστωτικά κριτήρια ελληνομάθειας: Η ελληνική 

ως ξένη γλώσσα, Επίπεδα I-III, Ρέθυμνο: Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών 
Μελετών (ΕΔΙΑΜΜΕ).

Νικολάου, Γ. (2003). «Δίγλωσσα προγράμματα σπουδών: τυπολογία και ο επιστημονικός 
διάλογος σχετικά με τη σκοπιμότητα εφαρμογής τους», Επιστημονικό Βήμα, τ. 2, σσ. 65-78.




