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Επίσκεψη ΥΠΠAN κ. Πρόδρομου Προδρόμου
σε ΕΠΣ του Λονδίνου
Το Σάββατο, 21/05/2022, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) της
Κύπρου κ. Πρόδρομος Προδρόμου, συνοδευόμενος από την Πρώτη Λειτουργό εκπαίδευσης κ. Σόφη
Ιωάννου, τον Γενικό Πρόξενο της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στο Λονδίνο κ. Θεόδωρο Γκότση, τον
6
Προϊστάμενο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του
ΥΠΠΑΝ κ. Γιάννη Σαββίδη και την
Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) κ. Βάσω Κούμα,
3
επισκέφτηκε τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία (ΕΠΣ) Queenswell, High Barnet, Finchley και του
Αποστόλου Βαρνάβα που υπάγονται αντίστοιχα στους εκπαιδευτικούς φορείς ΟΕΣΕΚΑ, ΑΕΣΑ, ΑΕΣΛ
και ΚΕΣ από τους οποίους και ενημερώθηκε για θέματα, που απασχολούν τα Ελληνικά Παροικιακά
Σχολεία.
Οι σχολικές επιτροπές, οι διευθυντές/-τριες, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/-τριες των ΕΠΣ
υποδέχτηκαν τον κ. Υπουργό και τη συνοδεία του και παρουσίασαν το τρόπο λειτουργίας των σχολείων
τους. Σε συνομιλία που είχε με τις σχολικές επιτροπές και διευθύνσεις των σχολείων συζητήθηκαν
θέματα που απασχολούν τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία. Ο κ. Προδρόμου, επαίνεσε όλους τους
φορείς για την αφοσίωσή και τις συνεχείς προσπάθειές τους για τη διατήρηση της λειτουργίας των ΕΠΣ.
Συνεχάρη επίσης τα παιδιά για την προθυμία τους να φοιτούν στο ΕΠΣ, όπου διδάσκονται την ελληνική
γλώσσα και πολιτισμό. Υποσχέθηκε σε όλους ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να στηρίζει τα
ΕΠΣ με την αποστολή εκπαιδευτικών και βιβλίων και με την οικονομική ενίσχυση που προσφέρει στα
σχολεία. Οι σχολικές επιτροπές και οι εκπαιδευτικοί φορείς ευχαρίστησαν τον κ. Υπουργό για τη
διαχρονική στήριξη που προσφέρει η Κυβέρνηση της Κύπρου στα Παροικιακά Σχολεία.

ΕΠΣ Queenswell (ΟΕΣΕΚΑ)
(Finchley Catholic High School, Woodside Lane,
Finchley N128TA)
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Finchley Greek School (ΑΕΣΛ)
(Summers Lane, London, N120QG)
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3

Hellenic School of High Barnet - (ΑΕΣΑ)
East Barnet School, Chestnut Grove, East Barnet,
EN48PU
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ΕΠΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ (ΚΕΣ)
(Trinity Road, London, N22 8LB)
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Χοροεσπερίδα ΕΠΣ POTTER’S BAR
Το Σάββατο 14/5/2022 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΣ του Potter’s Bar η
χοροεσπερίδα του σχολείου. Γονείς και φίλοι του σχολείου απόλαυσαν μια όμορφη βραδιά. Αρχικά
χάρηκαν τους παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν τα παιδιά του σχολείου. Όλες οι τάξεις του
σχολείου χόρεψαν με κέφι, τέλειο συντονισμό και ρυθμό παραδοσιακούς χορούς της Ελλάδας και της
Κύπρου. Παρουσιάστηκαν όλα τα παιδιά όλων των τάξεων6κάνοντας ιδιαίτερα περήφανους τις οικογένειες
και το σχολείο τους. Θερμά συγχαρητήρια στον χοροδιδάσκαλο κ Στέλιο Λοΐζου. Τους καλεσμένους και
τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής κ. Μάριος Αρτέμης. 3Το φαγητό
ευλόγησε με προσευχή ο ιερέας της Παναγίας στο Wood Green πάτερ Κωνσταντίνος Γαριβαλδινός. Όταν
ολοκληρώθηκε το δείπνο δημιουργήθηκε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον με τους γονείς, εκπαιδευτικούς
και φίλους του σχολείου να χορεύουν στους ρυθμούς της ελληνικής μουσικής.

Συγχαίρουμε το σχολείο του Potter’s Bar για την άψογη διοργάνωση της χοροεσπερίδας και ευχαριστούμε
για τη φιλοξενία που πρόσφεραν στην Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της ΚΕΑ.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΚΕΑ
ΕΠΣ WESTON SUPER MARE
Την Πέμπτη 26/5/2022 η Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της ΚΕΑ επισκέφτηκε το ΕΠΣ στο Weston super
Mare. Παρακολούθησε το μάθημα της εκπαιδευτικού της ΚΕΑ
κ. Ελένης Γεωργίου Τσιριπίλλου, που είναι
6
η μοναδική εκπαιδευτικός του σχολείου. Το σχολείο λειτουργεί σε απογευματινές ώρες τις καθημερινές και
3
σε πρωινό και απογευματινό χρόνο κάθε Σάββατο.
Η σχολική επιτροπή υποδέχτηκε εγκάρδια την Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της ΚΕΑ. Συνομίλησαν για
θέματα που αφορούν το σχολείο και σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό της ΚΕΑ όρισαν το πρόγραμμα
της επόμενης σχολικής χρονιάς.
Η κοινότητα του Weston super Mare απαρτίζεται κυρίως από άτομα Ελληνοκυπριακής καταγωγής που
προσπαθούν να συνεχίσουν το έργο που οι γονείς και οι παππούδες τους ξεκίνησαν με στόχο την οργάνωση
της κοινότητάς τους, της εκκλησίας και του σχολείου τους. Έχουν θερμό ενδιαφέρον για σχολείο τους και
με δωρεές ευεργετών της κοινότητας κατάφεραν να έχουν το δικό τους ιδιόκτητο χώρο και να εξοπλίσουν
με υποδειγματικό τρόπο το σχολείο.
Ευχαριστούμε πολύ για την εγκάρδια υποδοχή και την αρχοντική φιλοξενία τους.
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ΕΠΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ, BRISTOL
Την Παρασκευή 27/5/2022 η Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της ΚΕΑ κ. Βασιλική Κούμα επισκέφτηκε το
ΕΠΣ Αποστόλου Πέτρου και Παύλου στο Bristol. Συνομίλησε με τη σχολική επιτροπή για θέματα που
αφορούν το σχολείο και αντάλλαξαν απόψεις για τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς.
Συνάντησε επίσης τον ιερέα της κοινότητας πάτερ Αναστάσιο Σαλαπάτα, δέχτηκε τις ευλογίες του και
είχαν σύντομη συνομιλία για την προσφορά της παροικιακής6 εκπαίδευσης στην κοινότητα του Bristol.
Τη διεύθυνση του σχολείου έχει η εκπαιδευτικός της ΚΕΑ κ. Ηλιάνα Κωνσταντινίδου, η οποία ενημέρωσε
3
την Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της για την πρόοδο των μαθητών και για τα θέματα και τις προκλήσεις
που
το σχολείο αντιμετωπίζει.
Η κ. Κούμα επισκέφτηκε και την τάξη των GCSE και συνομίλησε με τα παιδιά και την εκπαιδευτικό κ.
Καλλιόπη Παπαγεωργίου για την εμπειρία των παιδιών στην εξέταση για το επίπεδο του GCSE, που δίνουν
αυτή τη σχολική περίοδο.
Συγχαίρουμε την σχολική επιτροπή, τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για τις
προσπάθειές τους και για το έργο που επιτελούν στο σχολείο και στην κοινότητά τους.
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ΕΠΣ CARDIFF, WALES
Το Σάββατο 28/5/2022 η Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της ΚΕΑ κ. Βασιλική Κούμα επισκέφτηκε το
ΕΠΣ στο Gardiff που φέρει την ονομασία Greek School of Wales. Πέρασε από όλες τις τάξεις και
γνώρισε τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά. Επίσης παρακολούθησε μάθημα στην τάξη της
6
εκπαιδευτικού της ΚΕΑ κ. Άντριας Αντήλιου, η οποία
έχει και την διεύθυνση του σχολείου.
Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και στη διεύθυνση του σχολείου για την προσπάθεια και το έργο
3
που επιτελούν.
Το σχολείο λειτουργεί απογεύματα από Τρίτη μέχρι Παρασκευή και Σάββατο σε δύο βάρδιες, πρωί και
απόγευμα. Στο σχολείο συνολικά φοιτούν 84 μαθητές και 23 ενήλικες. Στεγάζεται στο οίκημα της
Ελληνοκυπριακής Κοινότητας του Cardiff, δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Οι τάξεις
είναι άρτια εξοπλισμένες και ελκυστικά διακοσμημένες. Είναι ευλογία που η Ελληνοκυπριακή
Κοινότητα έχει ιδιόκτητο οίκημα, τους χώρους του οποίου μπορεί να χρησιμοποιεί το ελληνικό
σχολείο.
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Ο Μάιος χαρακτηρίζεται από ποικίλα έθιμα, τα οποία συνοδεύονταν από γνωμικά
και εκφράσεις.
«Ο Μας ο πεντοφάς
τζ’ εφτατζοιμισιάρης»
(Το πέντε και εφτά με την σημασίαν του πολύς, γιατί τον μήνα τούτον η ημέρα είναι
μεγάλη)

Το πρωτομαγιάτικο στεφάνι
Ένα από τα πιο γνωστά έθιμα που εξακολουθεί να μας συνδέει με την παραδοσιακή
Πρωτομαγιά, μια γιορτή της άνοιξης και της φύσης με πανάρχαιες ρίζες, είναι το
πρωτομαγιάτικο στεφάνι.
Κάθε Πρωτομαγιά η φύση δίνει τη δική της μάχη και τελικά την κερδίζει. Είναι μια
ημέρα νίκης του καλοκαιριού κατά του χειμώνα. Του καλοκαιριού όμως με την
έννοια του καλού καιρού, της βλάστησης της γης και κατ’ επέκταση νίκης της ζωής
κατά του θανάτου. Υπάρχει η δοξασία ότι ο Μάιος φέρνει την ανανέωση, μια νέα
ζωή αρχίζει για τον άνθρωπο και τη φύση.

Το Πήδημα της φωτιάς
Την παραμονή της Πρωτομαγιάς, μόλις δύσει ο ήλιος ανάβουν φωτιές με ξερά
κλαδιά που έχουν συγκεντρώσει αρκετές μέρες πριν. Όσο η φωτιά είναι αναμμένη οι
γυναίκες χορεύουν κυκλικούς χορούς γύρω από τη φωτιά και τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια για την Πρωτομαγιά.
Τα νέα παιδιά, αφού βρέξουν τα μαλλιά και τα ρούχα τους, πηδούν πάνω από τις
φωτιές σαν μία συμβολική πράξη που αποσκοπεί στο να διώξει τον χειμώνα και την
αρρώστια.

Τα Ανθεστήρια
Οι απαρχές της γιορτής της Πρωτομαγιάς ανάγονται στις τελετουργίες των αρχαίων
πολιτισμών για την άνοιξη και τα λεγόμενα Ανθεστήρια.

Παρέλαση Ανθεστήρια

Κατά την διάρκεια των Ανθεστηρίων, πομπές με κανηφόρες που έφερναν άνθη
βάδιζαν με μεγαλοπρέπεια προς τα ιερά. Τα Ανθεστήρια διοργανώνονταν αρχικά
στην Αθήνα και έπειτα πήραν πανελλήνια μορφή, αφού διαδόθηκαν και σ’ άλλες
πόλεις της Ελλάδος.

Το αμίλητο νερό
Σε νησιά του Αιγαίου την Πρωτομαγιά, τα κορίτσια σηκώνονταν την αυγή και
έπαιρναν μαζί τους τα λουλούδια, που είχαν μαζέψει από την παραμονή και πήγαιναν
στα πηγάδια να φέρουν το «αμίλητο νερό», το οποίο κουβαλούσαν χωρίς να μιλούν.
Όταν το έφερναν στο σπίτι, πλένονταν όλοι με αυτό.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Πρωτομαγιά, α(πε)ργία και λουλούδια!

Η πρώτη του Μάη είναι αργία αλλά, είναι επίσης παγκοσμίως γνωστή και ως «εργατική πρωτομαγιά» και
είναι συνυφασμένη με διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις. Λίγοι ωστόσο γνωρίζουν πραγματικά την
ιστορική σημασία της συγκεκριμένης ημέρας.
Συγκεκριμένα, η Πρωτομαγιά είναι ημέρα μνήμης για μία εξέγερση του 1886, όταν τα εργατικά
συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας «οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες ψυχαγωγία και
μόρφωση, οκτώ ώρες ύπνο», που όμως γράφτηκε με μελανά γράμματα στις σελίδες της παγκόσμιας
ιστορίας και έμεινε γνωστή ως «η σφαγή του Haymarket».
Οι διαδηλώσεις κράτησαν μερικές μέρες, ωστόσο στις 4 Μαΐου, κατά τη διάρκεια μίας πορείας για τα
αιτήματα των εργαζομένων, στην πλατεία Haymarket στο Σικάγο, κάποιος πέταξε έναν αναμμένο
δυναμίτη στην αστυνομία που βρισκόταν γύρω από την πορεία. Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν 7
αστυνομικοί και 4 διαδηλωτές, ενώ υπήρξαν και περισσότεροι από 70 τραυματίες από την έκρηξη αλλά
και τις μετέπειτα συγκρούσεις με την αστυνομία.
Έτσι η πρώτη του Μάη πήρε μέσα από τη διεθνή ιστορική συγκυρία και μια άλλη διάσταση, έντονα
πολιτική και συνδέθηκε με τους εργατικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες.

Πηγή: iefimerida.gr
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ΕΠΣ LUTON
Η άνοιξη έχει αγκαλιάσει την φύση και την
καθημερινότητα μας με τα ζωηρά της χρώματα. Στο
σχολείου του Ελληνικό Παροικικό Σχολείο Αγίου
Χαραλάμπους στο Luton τα παιδιά της Προδημοτικής
ασχολήθηκαν με την άνοιξη και κατασκεύασαν τις
δικές τους πανέμορφες αμυγδαλιές.

ΕΠΣ “Σωτήρος Χριστού” Welling
Άνοιξη, μυρωδιές, χρώματα και αρώματα ...
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ΕΠΣ LEICESTER
Μια μεγάλη αγκαλιά για τη γιορτή της
μητέρας από τα παιδιά της Α' τάξης.

ΕΠΣ “Σωτήρος Χριστού” Welling
Η Κυριακή 8η Μαΐου είναι για κάποιες χώρες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, αφιερωμένη
στην γιορτή της μητέρας.
Οι μαθητές έφτιαξαν όμορφες καρτούλες και έγραψαν ευχές για τις μανούλες τους.
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ΕΠΣ MANOR HILL
Τα παιδιά τη Β’ τάξης του Ελληνικού
σχολείου Μάνορ Χιλ διδάχθηκαν για
του Ηρακλή».
ΕΠΣ SOUTHGATEτους «12 άθλους
Έγραψαν και ζωγράφισαν τον άθλο
Οι μαθητές της 6Α’ και Α+’ Τάξης του ΕΠΣ Southgate
έφτιαξαν τις δικές τους πασχαλινές κάρτες και καλαθάκια.
3
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Διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς των

Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων στο Ηνωμένο Βασίλειο
Παρουσίαση που χρησιμοποίησε o
Λειτουργός
του
Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, Δρ. Παναγιώτης Σάββα,
στη διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα
«Διδασκαλία της γραμματικής στην
Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα»,
την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 για
τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΣ

Δομή του σεμιναρίου
◦Σημασία της διδασκαλίας της γραμματικής
◦Συνήθεις τρόποι διδασκαλίας της γραμματικής
◦Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας της γραμματικής:
◦Εστίαση στον τύπο
◦Διδασκαλία βάσει γλωσσικής επεξεργασίας

◦Δικτόγλωσσο
◦Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων

Διδασκαλία της γραμματικής στην ελληνική ως
δεύτερη/ξένη γλώσσα: Μερικοί προβληματισμοί…
Πρέπει να διδάσκεται η γραμματική στην
Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα;

Ποια προσέγγιση
επιλέγω στη
διδασκαλία της
γραμματικής;

Η επικοινωνιακή
ικανότητα των μαθητών/
μαθητριών επηρεάζεται
από τη γραμματική τους
ικανότητα;

Με ποιες γλωσσικές
δεξιότητες
συνδέεται η
διδασκαλία της
γραμματικής;
Ποιες σύγχρονες
προσεγγίσεις
γνωρίζετε στη
διδασκαλία της
γραμματικής;
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Διδασκαλία της γραμματικής στη Γ2:
Μερικοί προβληματισμοί…
Πρέπει να διδάσκεται η γραμματική στην Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα;;

https://jamboard.google.com/d/1ab_iJEcljM1qyEzMuGnBDKU78qervB9isG4LRBbouRw/edit?usp=sharing

Διδασκαλία της γραμματικής στη Γ2:
Μερικές απαντήσεις….
Η διδασκαλία της γραμματικής
προϋποθέτει τη σύνδεσή της με τις
4 γλωσσικές δεξιότητες.

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Διαβάζω &Κατανοώ

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Ακούω & Κατανοώ

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Μιλάω

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Γράφω

Προσανατολίζεται όχι στο αν και
σε ποιον βαθμό, αλλά στο πώς
πρέπει να διδάσκεται η
γραμματική.

Η γραμματική ικανότητα
(η σωστή χρήση της γραμματικής) συμβάλλει…
Στην ακριβέστερη διατύπωση,
Στην αποφυγή της ασάφειας,
Στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία και στη συνεπακόλουθη συναισθηματική ενθάρρυνση
των μαθητών/μαθητριών,
Στην κατάκτηση και ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων.
Στη γλωσσική ικανότητα
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Προσεγγίσεις διδασκαλίας της γραμματικής

Δομική προσέγγιση
Επικοινωνιακή προσέγγιση
Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας της γραμματικής

Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας της γραμματικής στη διδασκαλία
της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΚΤΟΓΛΩΣΣΟ

Διδασκαλία της γραμματικής
Η διδασκαλία της γραμματικής δεν γίνεται ξεχωριστά αλλά διασυνδέεται με τις 4
γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου).
Δείκτες Επάρκειας & Επιτυχίας, Κύκλοι Μαθημάτων για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως
Δεύτερης Γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση (deiktes_mesi_isbn.pdf (pi.ac.cy)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Θεματικός κύκλος 6: Διατροφή και υγεία -Επίπεδο Ελληνομάθειας Α2
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Στη δική μας περίπτωση…
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα (Προδημοτική, Δημοτική,
Μέση Γενική, Μέση Τεχνική και Eπαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση της Κύπρου)
(pi.ac.cy)

Σκεπτικό του διαχωρισμού σε επίπεδα ελληνομάθειας, θεματικούς κύκλους,
Δείκτες επιτυχίας και επάρκειας Δημοτικής Εκπαίδευσης
http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/
Δείκτες επιτυχίας και επάρκειας Μέσης Εκπαίδευσης

Δείκτες επιτυχίας
ΚΠΛ
ΚΓΛ

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΠΠΛ
ΠΓΛ

ΔΙ-

Χρήση στρατηγικών
ΔΙΚΤΟΓΛΩΣΣΟ
Πολυγλωσσική επίγνωση

Δείκτες επάρκειας
Περίσταση επικοινωνίας
Γραμματική
Λεξιλόγιο
Πολιτιστικά στοιχεία
Προϋπάρχουσες γνώσεις
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
ΒΙΝΤΕΟ -ΣΥΝΤΑΓΗ
https://drive.google.com/file/d/1YpaDZoABKjPevM7gqw_iBrcxntG-EItV/view?usp=sharing
Υπό έμφαση γραμματικό φαινόμενο: συνοπτική προστακτική
Δραστηριότητα: https://learningapps.org/display?v=p7jiudhyn22
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφού θα παρακολουθήσουν το βίντεο θα συμπληρώσουν τα κενά στο
κείμενο που ακολουθεί.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΚΤΟΓΛΩΣΣΟ
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΚΤΟΓΛΩΣΣΟ
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
Μια συνήθης πρακτική είναι να εκτίθενται οι μαθητές/μαθήτριες σε πληθώρα παραδειγμάτων του υπό
διδασκαλία φαινομένου, με στόχο να στραφεί η προσοχή τους στο συγκεκριμένο φαινόμενο.
Οι υπό εστίαση μορφές μπορεί να τονιστούν τυπογραφικά με γράμματα έντονα, διαφορετικού χρώματος ή
κεφαλαία, με πλαγιογραφή ή με υπογράμμιση.

ΥΠΟΡΡΗΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Πηγή:Δέσποινα Παπαδοπούλου & Ελένη Αγαθοπούλου, Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γραμματικής της ελληνικής
ως δεύτερης γλώσσας, Κατσαρού,Ε.,&Λιακοπούλου,Μ.(2014). Θέματα διδασκαλίας και αγωγής στο πολυπολιτισμικό σχολείο:
επιμορφωτικό υλικό. Θεσσαλονίκη: Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
Τα κείμενα που περιλαμβάνουν τονισμένα στοιχεία αναλύονται μόνο για το νόημά τους

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

Ερωτήσεις ή άλλες δραστηριότητες που συνοδεύουν τα κείμενα δεν επικεντρώνονται στα γραμματικά
στοιχεία που έχουν τονιστεί αλλά στο ΝΟΗΜΑ του κειμένου.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΥΠΟΡΡΗΤΗ
ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Πηγή: Δέσποινα Παπαδοπούλου & Ελένη Αγαθοπούλου, Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γραμματικής της ελληνικής
ως δεύτερης γλώσσας,
Κατσαρού,Ε.,&Λιακοπούλου,Μ.(2014). Θέματα διδασκαλίας και αγωγής στο πολυπολιτισμικό σχολείο:
ΔΙΚΤΟΓΛΩΣΣΟ
επιμορφωτικό υλικό. Θεσσαλονίκη: Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ/
1. ΡΗΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΝΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
Όταν δίνουμε εντολές ή οδηγίες σε κάποιον ή ακόμα και όταν θέλουμε να εκφράσουμε μια παράκληση ή μια ευχή.
O Γράψε ωραία γράμματα σήμερα!
O Κλείσε την πόρτα!
O Μη βγάζετε τα χέρια σας έξω από το παράθυρο!
O Κάνε να έρθει γρήγορα το καλοκαίρι!
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ/
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

https://
docs.google.com/
document/
d/1XlrFuWWTzaUDQp2
JrNiC32lg1RlcX6X9/
edit?
usp=sharing&ouid=104
615448721149822353
&rtpof=true&sd=true
ΚΕΑ_G2_GRAMM
ATIKI_DBGE.do
cx - Google Docs

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ/
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΦΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιπλέον δραστηριότητα:
https://learningapps.org/watch?v=p366eytoj22
Ο Βαγγέλης θέλει να φτιάξει μια ομελέτα αλλά μπέρδεψε τις οδηγίες. Μπορείτε να τον βοηθήσετε να τις
βάλει στη σωστή σειρά;
Συνταγή για ομελέτα
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ/
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ/
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΦΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Να διαβάσετε ξανά τη συνταγή για ομελέτα Συνταγή για Ομελέτα
και να περιγράψετε σύντομα στον/στη διπλανό/ή σας μια δική σας απλή συνταγή για χωριάτικη σαλάτα.
(ΠΠΛ)
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διδασκαλία ακολουθεί τρία (3) στάδια:
(α) Στο πρώτο στάδιο δίνονται μεταγλωσσικές πληροφορίες για το υπό εστίαση γραμματικό φαινόμενο,
δηλαδή παρέχονται γραμματικοί όροι και ρητοί κανόνες.
(β) Στο δεύτερο στάδιο αναλύεται ρητά η στρατηγική επεξεργασίας των εισαγόμενων που αποβαίνει
αναποτελεσματική στη γλωσσική κατανόηση. (επεξηγούνται οι δυσκολίες)
Πηγή: Δέσποινα Παπαδοπούλου & Ελένη Αγαθοπούλου, Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γραμματικής της ελληνικής
ως δεύτερης γλώσσας, Κατσαρού,Ε.,&Λιακοπούλου,Μ.(2014). Θέματα διδασκαλίας και αγωγής στο πολυπολιτισμικό σχολείο:
επιμορφωτικό υλικό. Θεσσαλονίκη: Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
(γ) Στο τρίτο στάδιο, το οποίο και θεωρείται το πιο σημαντικό τμήμα της διδασκαλίας(Van Patten &
Oikennon 1996),ΕΣΤΙΑΣΗ
οι μαθητές/μαθήτριες
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ εκτίθενται σε δομημένα εισαγόμενα, δηλαδή τα γλωσσικά
δεδομένα κατασκευάζονται με τέτοιον τρόπο, ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να εστιάζουν σε εκείνα τα
γλωσσικά στοιχεία που τείνουν να παραβλέπουν κατά την προτασική επεξεργασία.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πηγή: Δέσποινα Παπαδοπούλου & Ελένη Αγαθοπούλου, Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γραμματικής της ελληνικής
ΔΙΚΤΟΓΛΩΣΣΟ
ως δεύτερης γλώσσας,
Κατσαρού,Ε.,&Λιακοπούλου,Μ.(2014). Θέματα διδασκαλίας και αγωγής στο πολυπολιτισμικό σχολείο:
επιμορφωτικό υλικό. Θεσσαλονίκη: Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διδασκαλία βάσει γλωσσικής επεξεργασίας προϋποθέτει ότι οι διδασκόμενοι μια δεύτερη/ξένη γλώσσα εστιάζουν
σε εκείνα τα γλωσσικά στοιχεία που προωθούν την επικοινωνία και, επομένως, κυρίως σε στοιχεία που φέρουν
σημασιολογικές πληροφορίες, παραβλέποντας τα γραμματικά μορφήματα.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 69, Μαΐου 2022

23

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ/
ΔΙΚΤΟΓΛΩΣΣΟ
Ο εκπαιδευτικός διαβάζει στους/στις μαθητές/μαθήτριες του το πιο κάτω κείμενο:
Πάρε το τηγάνι, βάλε το στη φωτιά, σε χαμηλή θερμοκρασία, ρίξε λίγο από το μείγμα, περίμενε να
ψηθεί από τη μια πλευρά, γύρισε από την άλλη και… έτοιμες!
Έπειτα ζητά από τα παιδιά να συνεργαστούν σε ομάδες και να προσπαθήσουν να γράψουν το κείμενο
(ΠΓΛ) με τη βοήθεια της μνήμης τους και των σημειώσεών τους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΟΓΛΩΣΣΟ
1. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο.
α) Την πρώτη φορά θα το ακούσετε προσεκτικά.
β) Τη δεύτερη φορά θα κρατάτε σημειώσεις γι’ αυτά που θα ακούτε.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

2. Θα συνεργαστείτε στις ομάδες σας και θα προσπαθήσετε να γράψετε το κείμενο με τη βοήθεια της
μνήμης σας και των σημειώσεών σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το δικό σας κείμενο θα είναι το ίδιο μ’ αυτό που θα έχετε ακούσει.

ΔΙΚΤΟΓΛΩΣΣΟ

(Όσο πιο πολύ μπορείτε!!!)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΟΓΛΩΣΣΟ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ:
Η ανάγνωση του κειμένου γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό.
Αν ο/η εκπαιδευτικός το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να σημειώνει, ενώ διαβάζει το κείμενο κάποιες βασικές
λέξεις στον πίνακα (με αυτό τον τρόπο «αναγκάζει» τους μαθητές/τις μαθήτριες να τις
χρησιμοποιήσουν).
Τις πρώτες φορές που θα γίνει η δραστηριότητα και ειδικά σε χαμηλά επίπεδα ελληνομάθειας
συστήνεται να γίνει επιλογή ενός σύντομου κειμένου που να είναι όμως ενδιαφέρον για τα παιδιά
(μπορεί να είναι μόνο 3-4 μικρές προτάσεις).
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ
ΚΑΙ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Δικτόγλωσσο - Google Jamboard

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ
ΚΑΙ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
https://padlet.com/savvap1/umc44l6j64j9dlb1
ΔΙΚΤΟΓΛΩΣΣΟ

ΔΙΚΤΟΓΛΩΣΣΟ

Σύμφωνα με τον Wajnryb (1990), η δραστηριότητα του δικτόγλωσσου περιλαμβάνει τέσσερα (4)στάδια:
προετοιμασία, υπαγόρευση, ανασύνθεση, ανάλυση και διόρθωση.
Επειδή είναι είδος συνεργατικής δραστηριότητας, οι μαθητές/μαθήτριες θα εργαστούν ανά δύο ή σε
ομάδες. Κάθε ομάδα μπορεί να αναλάβει ένα μέρος (μια παράγραφο) του κειμένου. Σκοπός αυτής της
δραστηριότητας είναι η παραγωγή γλωσσικού εξαγόμενου με συνεργασία.
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ΔΙΚΤΟΓΛΩΣΣΟ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
Το δικτόγλωσσο (dictogloss) είναι μια δραστηριότητα παραγωγής λόγου, κατά την οποία οι μαθητές/
μαθήτριες ακούνε πρώτα μια ιστορία και στη συνέχεια προσπαθούν, συνεργαζόμενοι/
συνεργαζόμενες, να την ανασυνθέσουν (Δελπαναγιώτη, 2018).
Το δικτόγλωσσο (dictogloss)συνδυάζει dictation + glossary (οι μαθητές/μαθήτριες κρατούν σημειώσεις
βάσει όσων ακούν).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
O Παπαδοπούλου Δ., K. Zmijanjac& Ε. Αγαθοπούλου. 2010. «Απόκτηση της συμφωνίας ουσιαστικού

επιθέτου στην ελληνική ως Γ2: Συγκριτική μελέτη δύο διδακτικών παρεμβάσεων». Μελέτες για την
ελληνική γλώσσα 30.ΑΠΘ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 487-502.
O Van Patten B. (ed.). 2004. Processing Instruction: Theory, Research and Commentary. Mahwah, N. J.,
Erlbaum.
O Van Patten B. 1996.
Input ΣΤΟΝ
Processing
and Grammar Instruction: Theoryand Research.Norwood, N. J., Ablex
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΤΥΠΟ
O Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας λεξιλογίου και γραμματικής στη
Γ2,Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 15/3/2012.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ
O Μαρία Μητσίακή,
Γεωργία Νικολάου,
Η κατανόησηΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
και η παραγωγή γραπτού λόγου στη διδασκαλία της
Ελληνικής ως Γ2Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2017-2018.
O Πρόγραμμα Ελληνομάθεια και πολυγλωσσία, 04 Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα ΙΙ, Μάθημα 5: Η
διδασκαλία της Γραμματικής, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ,
2017-2018.
O Θέματα Γραμματικής στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας,3η Διαδικτυακή Συνάντηση:
Δίκτυο σχολείων Μ.Ε. όπου διδάσκεται η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, Διεύθυνση Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Σχολική χρονιά 2019-2020

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας!

Παναγιώτης Σάββα, Phd
Φιλόλογος, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
savva.p@cyearn.pi.ac.cyή mmev@cyearn.pi.ac.cy
Τηλ. 22402327
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Διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς των

Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων στο Ηνωμένο Βασίλειο
Παρουσίαση που χρησιμοποίησε η
Φιλόλογος,
ΒΔ
Λειτουργός
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μαρία
Πιτζιολή, MA, στη διαδικτυακή
επιμόρφωση με θέμα «Διδασκαλία του
λεξιλογίου βασισμένη σε στρατηγικές
μάθησης για την Ελληνική ως
δεύτερη/ξένη γλώσσα», την Τετάρτη
27 Απριλίου 2022.

Ελληνομάθεια & Πολυγλωσσία : Μάθημα 2: Διδασκαλία λεξιλογίου και ανάπτυξη υλικού (pi.ac.cy)

Το μαθησιακό φορτίο του λεξιλογίου στη Γ2
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Στη δική μας περίπτωση…
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα
(Προδημοτική, Δημοτική, Μέση Γενική, Μέση Τεχνική και Eπαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση της Κύπρου) (pi.ac.cy)

Σκεπτικό του διαχωρισμού σε επίπεδα ελληνομάθειας, θεματικούς κύκλους, Δείκτες
επιτυχίας και επάρκειας
deiktes_mesi_isbn.pdf (pi.ac.cy)

Δείκτες επιτυχίας

Δείκτες επάρκειας

ΚΠΛ

Περίσταση επικοινωνίας

ΚΓΛ

Γραμματική

ΠΠΛ

Λεξιλόγιο

ΠΓΛ

Πολιτιστικά στοιχεία

Χρήση στρατηγικών

Προϋπάρχουσες γνώσεις

Πολυγλωσσική επίγνωση
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Α2: ΘΚ6 –Διατροφή και υγεία

Προϋπάρχουσες γνώσεις
Βασικό λεξιλόγιο για το φαγητό και το ποτό
Δείκτες Επιτυχίας & Επάρκειας 6, 7, 8 (Επίπεδο Α1)

Έλεγχος προϋπάρχουσας γνώσης
• Δραστηριότητα μέσω Quizlet
• Δείχνω εικόνες και γράφουν στο πινακάκι τους τη λέξη
• 3-2-1 (π.χ. 3 τρόφιμα, 2 ποτά, 1 φαγητό)
•…

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 68, Απριλίου 2022

29

Κατανόηση προφορικού λόγου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: κατανοούν τα βασικά σημεία από εκπομπές, συνομιλίες (ραδιοφωνικές ή
τηλεοπτικές), (κοινωνικές) διαφημίσεις και τραγούδια που αφορούν τρόφιμα, φαγητά, συνταγές
και την υγιεινή διατροφή.
Βίντεο για την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής

Μεσογειακή διατροφή - YouTube

Δραστηριότητα κατανόησης του κειμένου και υπόρρητης διδασκαλίας του λεξιλογίου (jamboard)
Πυραμίδα μεσογειακής διατροφής - Google

Παραδείγματα!
• Μορφολογικός τεμαχισμός:
• γαλακτοκομικά
• γάλα (προσοχή δεν ετυμολογούμε τις λέξεις όπως κάνουμε στις περιπτώσεις φυσικών ομιλητών/
ομιλητριών)
• κατάληξη –ικά: γαλακτοκομικά, ψαρικά (δηλώνεται το υπερώνυμο: σε πιο έτοιμα παιδιά)
• Αξιοποίηση εικόνων
• Όσπρια, ξηροί καρποί
• Μάντεμα σημασίας από τα συμφραζόμενα
• Σήμερα το πρωί πήγα στον φούρνο για να αγοράσω διάφορα αρτοποιήματα.
*ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν αποφεύγουμε την ερμηνεία λέξεων που μας φαίνονται «δύσκολες».

Τρόφιμα - Ποτά MindMeister Mind
Map
https://mm.tt/map/2164561361?t=VgtbpzvpBq
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Στρατηγικές εκμάθησης/ανακάλυψης του νέου λεξιλογίου

Παραγωγή προφορικού λόγου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: συνδιαλέγονται χρησιμοποιώντας απλές, σύντομες και τυποποιημένες λέξεις,
εκφράσεις και οδηγίες, σχετικά με τη διατροφή, τα τρόφιμα και τις συνταγές.
Υπόδυσηρόλων:
Αντρέας: Έχω πάρει βάρος, γιατρέ! Θέλω να χάσω μερικά κιλά! Τι πρέπει να κάνω;
Διατροφολόγος:Το πρωί να τρως…, το μεσημέρι…, το βράδυ
(αναλόγως του βαθμού ετοιμότητας του κάθε παιδιού δίνουμε και γλωσσικά στηρίγματα –από
ολόκληρες προτάσεις μέχρι λίγες λέξεις ή απλώς βλέπουν την πυραμίδα μεσογειακής διατροφής
από το jamboard)

Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου
•Αφήγηση με τη μορφή ψηφιακού βιβλίου "Ένα μήλο την ημέρα!" -Read stories online. Create books
"Ένα μήλο την ημέρα!" - Free stories online. Create books for kids | StoryJumper
for kids | StoryJumper
•Διάλογος ανάμεσα σε δύο παιδιά –ιδέες για υγιεινή διατροφή (ΚΠΛ) –να το συνεχίσουν
με δικές τους ιδέες (ΠΠΛ)
•Φτιάχνουν το δικό τους βίντεο διάρκειας 3 λεπτών για μια απλή συνταγή
•Παράδειγμα «Κρέπες τελικά!» https://drive.google.com/file/
d/1YpaDZoABKjPevM7gqw_iBrcxntG-EItV/view?usp=sharing Κρέπες τελικά!.mp4 - Google Drive
*Εργασίες τύπου πρότζεκτ (εργασιακή μάθηση) που μπορούν να αξιοποιηθούν ως εναλλακτική
μορφή αξιολόγησης/ρούμπρικα αξιολόγησης βίντεο
ρούμπρικα_αξιολόγηση βίντεο.xlsx - Google Sheets
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Παραγωγή προφορικού λόγου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: κατανοούν απλές οδηγίες για την ετοιμασία ενός υγιεινού φαγητού
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ:
Γραμματική:Συνοπτική προστακτική και υποτακτική ρημάτων, όπως σερβίρω, φτιάχνω, πετάω, βάζω, ζεσταίνω, προσθέτω, ψήνω, ανακατεύω, παίρνω, ανοίγω, μένω, κ.ά.
Λεξιλόγιο: Συνταγές: χαμηλή φωτιά, κρύο νερό, συχνά, πρώτα, στη συνέχεια, ανακατεύετε/
ανακατέψτε, βάζετε/βάλτε, να ζεσταθεί, ζεσταίνετε/ζεστάνετε, προσθέστε/να προσθέσετε, κουταλιά
σούπας, κουταλάκι γλυκού, έτοιμο, ψήνετε/ ψήστε/να ψήσετε, απλώστε, μπορείτε, χρησιμοποιείτε,
δίαιτα, υγιεινή διατροφή, νηστεία, κτλ.
Συνταγή για μακαρόνια με σάλτσα και δραστηριότητα κατανόησης
ΣΥΝΤΑΓΗ_ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ.docx - Google Docs

Δραστηριότητα κατανόησης μέσω learninapps
Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας (learningapps.org)

*Παράλληλα με την κατανόηση του κειμένου και την εκμάθηση του λεξιλογίου της ενότητας, στο κείμενο και στη δραστηριότητα γίνεται εστίαση στον τύπο (σημειώνονται τα ρήματα σε συνοπτική προστακτική με κόκκινο χρώμα). Με αυτό τον τρόπο γίνεται και υπόρρητη διδασκαλία της γραμματικής της
ενότητας.

Κατανόηση γραπτού λόγου
Αξιοποίηση στρατηγικής ανακάλυψης του νέου λεξιλογίου «μάντεμα της σημασίας της λέξης» μέσα
από τη δραστηριότητα κατανόησης του κειμένου:

Ο/Η φιλόλογος προβλέπει τις λέξεις που θα δυσκολέψουν τα παιδιά και τις εντάσσει σε μια
δραστηριότητα, όχι κατ’ ανάγκην λεξιλογική, αλλά ΚΓΛ.

Ψιλοκόβω
στραγγίζω
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Παραγωγή γραπτού λόγου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:
Καταρτίζουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής τους.
Εργασιοκεντρική μάθηση:
1. Τα παιδιά ετοιμάζουν ένα απλό ερωτηματολόγιο με τη μορφή του google form με το οποίο
διεξάγουν μια μικρή έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους για το τι τρώνε
κάθε μέρα. Εδώ ένα παράδειγμα για το πρωινό: https://forms.gle/g7bFgVCSt1Z2jLju8
Τι τρώω κάθε πρωί; (google.com)

1. Όλα τα παιδιά της τάξης απαντούν τις ερωτήσεις και ένα ή δύο παιδιά αναλαμβάνουν να
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα.
2. Γίνεται συζήτηση για τις υγιεινές ή ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες.
3. Καταρτίζουν όλοι/όλες μαζί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής τους με βάση την πυραμίδα
μεσογειακής διατροφής. (ΠΓΛ)
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Παραγωγή γραπτού λόγου

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:
Γράφουν συνταγές με βασικές οδηγίες για το πώς φτιάχνεται ένα υγιεινό φαγητό της χώρας
προέλευσής τους, αλλάζοντας την έγκλιση και παρατηρώντας τις διαφορές στο νόημα.

1. Γράψε μια απλή συνταγή για ένα υγιεινό φαγητό από τη χώρα σου. (παροτρύνουμε τα παιδιά να
χρησιμοποιήσουν τη συνοπτική προστακτική–«Δες τη συνταγή για τα μακαρόνια με σάλτσα και
γράψε με τον ίδιο τρόπο»
2. Τώρα γράψε ένα κείμενο (5 γραμμές) και εξήγησε με απλά λόγια σε μια συμμαθήτριά σου πώς
πρέπει να εργαστεί για να φτιάξει το φαγητό. «Στην αρχή πρέπει να… στη συνέχεια πρέπει να…
στο τέλος είναι καλό να…» (συνοπτική υποτακτική)

*Τι διαφορές παρατηρούν στο νόημα ανάμεσα στις δύο διατυπώσεις;

Παραγωγή γραπτού λόγου
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: γράφουν ένα σύντομο και απλό κείμενο (φιλικό/τυπικό γράμμα ή e-mail)
σχετικό με θέματα υγείας και διατροφής.

Δικτόγλωσσο
Άννα, δεν θα το πιστέψεις! Άρχισα υγιεινή διατροφή! Κάθε πρωί τρώω δημητριακά με γάλα και
στο σχολείο παίρνω σάντουιτς με χαλούμι και ντομάτα και ένα φρούτο. Το μεσημέρι τρώω δύο
φορές την εβδομάδα όσπρια, φακές, φασόλια, μπιζέλια, μία φορά τη βδομάδα μακαρόνια, μία
φορά την εβδομάδα ψάρι, μία φορά κόκκινο κρέας, σουβλάκια ή μπιφτέκια και δύο φορές την
εβδομάδα κοτόπουλο. Πάντα τρώω μαζί και σαλάτα. Να σου πω κάτι; Δεν είναι και τόσο άσχημα!
Νιώθω πολύ καλύτερα!
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ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ…
•Μελετούμε τους δείκτες επιτυχίας (4 δεξιότητες, στρατηγικές μάθησης,
πολυγλωσσική επίγνωση) και αξιοποιούμε τους δείκτες επάρκειας (περίσταση
επικοινωνίας, λεξιλόγιο, γραμματική, πολιτιστικά στοιχεία, προϋπάρχουσες γνώσεις).


Επιλέγουμε κατάλληλα κείμενα και δραστηριότητες (όχι πολλά, αλλά στοχευμένα).



Διδάσκουμε στα παιδιά σταδιακά τις στρατηγικές μάθησης.



Αξιοποιούμε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας της γραμματικής.



Επενδύουμε στον ψηφιακό εγγραμματισμό των παιδιών.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας!

Μαρία Πιτζιολή, MA
Φιλόλογος, ΒΔ
Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
pitzioli.m@cyearn.pi.ac.cy ή mmev@cyearn.pi.ac.cy
Τηλ. 22402378

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 69, Μαΐου 2022

35

21 ΜΑΪΟΥ: ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
21 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου
και της Αγίας Ελένης των Θεοστέπτων Βασιλέων. Η γιορτή των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης είναι μια από τις σημαντικότερες του χριστιανισμού
μέσα στη χρονιά.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν Ρωμαίος Αυτοκράτορας, επί των ημερών του
οποίου κατοχυρώθηκε η ανεξιθρησκεία και προωθήθηκε η χριστιανική πίστη η
οποία μέχρι τότε ήταν υπό διωγμό.
Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε όλη του τη ζωή λάτρευε τον θεό Ήλιο, λίγο πριν πεθάνει αποφάσισε να
βαπτισθεί χριστιανός. Κατά το μυστήριο είπε και την περίφημη φράση: «Νυν αληθεί λόγω μακάριον οιδ’
εμαυτόν, νυν της αθανάτου ζωής πεφάναι άξιον, νυν του θείου μετειληφέναι φωτός πεπίστευκα». Τώρα,
δηλαδή, σύμφωνα με τον λόγο της αληθείας, ξέρω ότι είμαι μακάριος, τώρα έχω γίνει άξιος της αθανάτου
ζωής, τώρα έχω πιστέψει πως έλαβα το θείο φως. Από τότε και μέχρι την ημέρα της κοιμήσεώς του το 337
σε προάστιο της Νικομήδειας δεν ενδύθηκε βασιλικό μανδύα. Ή κοίμησή του σημειώθηκε εννέα χρόνια
μετά την κοίμηση της μητέρας του σε ηλικία 63 ετών και έγινε την ημέρα της εορτής της Πεντηκοστής,
όπως αναφέρει ο ιστορικός Ευσέβιος.
Η Αγία Ελένη ήταν η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στο Δρέπανο της Βιθυνίας στα μέσα
του 3ου αιώνα μ.Χ. και ήταν ταπεινής καταγωγής. Η Ελένη γνωρίστηκε με τον Κωνστάντιο Χλωρό,
αξιωματούχο της Αυτοκρατορίας, τον οποίο παντρεύτηκε το 270 και δύο χρόνια αργότερα γέννησε τον
Κωνσταντίνο. Προκειμένου, όμως, ο Κωνστάντιος να πάρει τον τίτλο του Καίσαρα Γαλατίας, Ισπανίας και
Βρεττανίας, από τον Διοκλητιανό, χώρισε την Αγία Ελένη και παντρεύτηκε την ανιψιά του Μαξιμιανού,
Θεοδώρα. Η Ελένη και ο γιος της στάλθηκαν στην αυλή του Διοκλητιανού στη Νικομήδεια, όπου ο
Κωνσταντίνος μεγάλωσε ως μέλος του στενού κύκλου της Αυλής.
Η Αγία Ελένη επανήλθε στη δημόσια ζωή κατά την ανάδειξη του Κωνσταντίνου σε Καίσαρα το 306, οπότε
ο Κωνσταντίνος την έφερε κοντά του στα Τρέβηρα και ακολούθως την πήρε μαζί του στη Ρώμη, όταν
επρόκειτο να ανακηρυχθεί σε Αύγουστο. Η Αγία ανακηρύχθηκε σε Αυγούστα από τον Κωνσταντίνο, όταν
αυτός παρέμεινε μονοκράτορας νικώντας τον Λικίνιο, ενώ στην πορεία λειτούργησε ως σύμβουλος και
συνεργάτιδά του.
Πέραν όμως της ζωής και του έργου της Αγίας Ελένης στο πλευρό του γιού της, το πιο σημαντικό γεγονός
που σφράγισε την ίδια ήταν η μετάβασή της στους Αγίους Τόπους. Εκεί σύμφωνα με την Παράδοση,
κατόπιν θεϊκού σημείου, βρήκε τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου το 326 μ.Χ.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι στον Γολγοθά βρέθηκαν τρεις σταυροί, από τους οποίους ο
ένας διαγνώστηκε ότι ανήκει στον Ιησού Χριστό μετά από θαύμα όταν «Γυναίκα άρρωστη, υπό πάντων
απεγνωσμένη και τα λοίσθια πνέουσα, έφεραν μεταξύ των σταυρών…Με τη σκιά του Τιμίου Σταυρού η
ασθενούσα…ευθέως αναπήδησε,..» Μετά το σημείο αυτό η Αγία Ελένη αποφάσισε να οικοδομήσει επί
τόπου το ναό της Αναστάσεως, ένα ακόμη ναό επάνω από το Σπήλαιο της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ και
άλλους δύο, ένα στο όρος της Αναλήψεως και ένα στο όρος Θαβώρ.
Κατόπιν, η Αγία Ελένη αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας μαζί της τεμάχια του Τιμίου
Ξύλου. Στην πορεία της πέρασε για δεύτερη φορά από την Κύπρο. Έτσι αποβιβάστηκε νότια του νησιού
κοντά στο σημερινό Ζύγι. Στην περιοχή στην οποία αποβιβάστηκε, υπήρχε ένα ποτάμι, το οποίο τότε
ονομάστηκε Βασιλοπόταμος προς τιμή της. Εκεί, εξαντλημένη καθώς ήταν, η ογδοντάχρονη Αγία, έγειρε
για να ξεκουραστεί λίγο, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία της προς την Κωνσταντινούπολη.
Σύμφωνα με την Παράδοση κατά τη διάρκεια του ύπνου της, ένας νέος με αγγελική μορφή της είπε:
«Σεβαστή μου βασίλισσα, είμαι απεσταλμένος του Πανάγαθου Θεού, για να σου εκφράσω το θέλημά Του.
Όπως εκεί στα Ιεροσόλυμα έκτισες ναούς, για να δοξάζεται και να υμνείται ο Θεός, έτσι κι εδώ, σε τούτο
το νησί το ευλογημένο, πρέπει να πράξεις το ίδιο. Να κτίσεις κι εδώ ιερό ναό, τον οποίο μάλιστα να
θεμελιώσεις με το Τίμιο Ξύλο, για να προσκυνείται και να δοξάζεται στους αιώνες ο Σταυρός του Κυρίου
από τους κατοίκους αυτού του τόπου. Εδώ θα ζουν Χριστιανοί μέχρι τη συντέλεια του κόσμου».
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Μονή Σταυροβουνίου

Η Αγία όταν ξύπνησε, διέταξε αμέσως να γίνει όπως ο λαμπρός εκείνος νέος της
υπέδειξε. Ο ένας όμως από τους μεγάλους σταυρούς είχε εξαφανιστεί και εθεάθη
στην κορυφή του βουνού Όλυμπος. Εκεί, λοιπόν, βρέθηκε το Τίμιο Ξύλο, το οποίο
προς στιγμή είχε χαθεί. Τότε, η Αγία Ελένη με τους συνεργάτες της έκτισαν ναό τον
οποίο εγκαινίασαν με το τίμιο Ξύλο που από τότε (327) και μέχρι σήμερα υπάρχει η
ομώνυμη Ιερά Μονή του Σταυροβουνιού, η οποία τηρεί τον κανόνα του «Άβατου»,
που σημαίνει, ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στις γυναίκες, η Αγία Ελένη δώρισε
ένα από τα καρφιά της Σταυρώσεως και τον ένα από τους δύο σταυρούς των ληστών,
αφού προηγουμένως είχε τοποθετήσει στο κέντρο του ένα τεμάχιο από το Τίμιο Ξύλο.

Σύμφωνα με την ίδια παράδοση κατά μήκος της πορείας της, χτίστηκαν και άλλοι ναοί
αφιερωμένοι στον Τίμιο Σταυρό, προικίζοντάς τους και εκείνους με τα ιερά σύμβολα του Πάθους του Κυρίου.
Σημαντικότερα προσκυνήματα εκτός της Μονής του Σταυροβουνίου, είναι και αυτά στα χωριά Λεύκαρα,
Τόχνη, Ανώγυρα, Κουκά, όπου υπάρχουν σημαντικές εκκλησίες και Μονές και ιδιαίτερα στο χωριό Όμοδος,
όπου στη Μονή του Τιμίου Σταυρού φυλάγεται κομμάτι από το σχοινί που έδεσαν οι στρατιώτες το Χριστό.
Επίσης, στην μονή αυτή φυλάσσεται η κάρα του Αγίου Φιλίππου.Το Μοναστήρι του Τιμίου και Ζωοποιού
Σταυρού στο Όμοδος (cut.ac.cy)

Αφού ολοκλήρωσε το ταξίδι της, η Αγία Ελένη εγκαταστάθηκε στη Νικομήδεια. Εκεί απεβίωσε σε ηλικία 80
ετών έχοντας στο πλευρό της το γιο της Κωνσταντίνο, όπως μας πληροφορεί ο Ευσέβιος (VC, 3.46).
Ενταφιάστηκε με βασιλικές τιμές στη Ρώμη, στο μαυσωλείο της οδού Λαβικάνας και αργότερα, το σώμα της
μεταφέρθηκε στις κατακόμβες Πέτρου και Μαρκελλίνου.
Η πορφυρή σαρκοφάγος που περιείχε το σκήνωμά της, σήμερα βρίσκεται στο μουσείο του Βατικανού.
Μονή Αγίου Νικολάου των Γάτων
Η παράδοση λέει επίσης ότι η μεγαλόνησος μαστιζόταν από πολλά
χρόνια ανομβρίας. Η ξηρασία είχε ερημώσει την Κύπρο, οι κάτοικοί
της είχαν φύγει και όσοι απόμειναν βασανίζονταν από πείνα, δίψα κι
από τα δηλητηριώδη φίδια που την είχαν κατακλύσει. Η Αγία Ελένη
προσευχήθηκε και τότε άνοιξαν οι ουρανοί. Καταρρακτώδεις βροχές
πότισαν τη διψασμένη γη και για πρώτη φορά, έπειτα από πάρα
πολλά χρόνια, εμφανίστηκε ουράνιο τόξο στον ουρανό. Γι’ αυτό και
το ουράνιο τόξο αποκαλείται από τον κυπριακό λαό "ζωνάρι της
Αγίας Ελένης".
Ο ιστορικός Stephen Lusignan αναφέρει, πως όταν έφυγε η Αγία Ελένη, ο γιος της, ο αυτοκράτορας του
Βυζαντίου, ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε τον Καλόκαιρο ως διοικητή στην Κύπρο με ένα πλοίο φορτωμένο
γάτες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τα φίδια. Υπό τις οδηγίες των δύο Αγίων, ο νέος διοικητής έχτισε
τη Μονή του Άη-Νικόλα στη Λεμεσό.
Η Μονή βρίσκεται στο Ακρωτήρι Γάτα, 15 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού και νότιο-ανατολικά της Αλυκής
του Ακρωτηρίου. Το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου των Γάτων είναι ίσως το αρχαιότερο μοναστήρι στην
Κύπρο. Το παρεκκλήσι του Μοναστηριού χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, ενώ εγκαταλείφθηκε τον 16ο
αιώνα. Το Μοναστήρι αποκαταστάθηκε από Ορθόδοξες καλόγριες το 1983.
Σύμφωνα με την παράδοση, στη Μονή που ιδρύθηκε από την Αγία Ελένη, υπάρχει ένα κομμάτι ξύλο από τον
Τίμιο Σταυρό, που το άφησε στο χώρο.
Στην Μονή μέχρι σήμερα υπάρχουν πολλές γάτες, οι οποίες λέγεται ότι είναι οι απόγονοι εκείνων που
απάλλαξαν την περιοχή από τα φίδια.
Οι γάτες του Σεφέρη
Το 1952, όταν ο Σεφέρης ταξίδευε προς Λίβανο για να αναλάβει τη διπλωματική εκπροσώπηση της Ελλάδας,
έκανε μία δίωρη στάση στη Λεμεσό της Κύπρου. Τότε έγραψε και το πρώτο του ποίημα για την Κύπρο με
τίτλο «Οι γάτες του Άη Νικόλα», το οποίο ανοίγει τη συλλογή «Κύπρος ου μ’ εθέσπισεν».... Γιώργος Σεφέρης
- Οι Γάτες τ' Αϊ-Νικόλα - YouTube ( Οι γάτες της Κύπρου που εξαφάνισαν τα ερπετά στη Μονή Άη Νικόλα. Τι
ανακάλυψαν οι μυστικές υπηρεσίες - ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (mixanitouxronou.com.cy)
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ΚΕΦΑΛΙ, ΩΜΟΙ, ΓΟΝΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΟΔΙΑ με στίχους, παιδικό
τραγούδι με κίνηση - YouTube

διπλώνω

ΚΕΦΑΛΙ, ΩΜΟΙ,
ΓΟΝΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ
Τα χέρια στο κεφάλι,
στους ώμους
Στα γόνατα, στα πόδια.

διπλώνω

στα γόνατα, στα πόδια.
Κεφάλι, ώμοι γόνατα
και πόδια
γόνατα και πόδια.
Κεφάλι, ώμοι γόνατα
και πόδια

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Τραγούδα - Χόρεψε
2. Κόψε

γόνατα και πόδια.

3. Δίπλωσε και κόλλησε

Μάτια, μύτη, μάγουλα
και αυτιά

4. Παίξε και διασκέδασε
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τα
μάγουλα

τα μαλλιά

η μύτη

(το αυτί )
τα αυτιά

(το μάτι)
τα μάτια

το στόμα

το σαγόνι

το δάχτυλο / τα δάχτυλα
Είμαι και
πολύ ωραίο παιδί

ο λαιμός
ο ώμος

οι ώμοι

το μπράτσο
ο αγκώνας
το στέρνο

η πλάτη
το χέρι / τα χέρια

ο μηρός
η κοιλιά

το γόνατο
η γάμπα

ο αστράγαλος
τα δάχτυλα

το πόδι / τα πόδια
Οι μαθητές χωρίζονται σε ζεύγη. Παίζει μουσική και όταν σταματά η δασκάλα δίνει οδηγίες
ονομάζοντας ένα μέρος του σώματος ή του προσώπου (πχ. Χέρια στα μαλλιά), που οι μαθητές
εκτελούν με τον συμμαθητή τους (ακουμπώντας για παράδειγμα ό ένας τα μαλλιά του άλλου). Σε
κάθε γύρο, ένα από τα ζευγάρια που αργούν να εκτελέσουν την οδηγία, κάθονται κάτω και το παιχνίδι
συνεχίζει μέχρι να μείνει ένα ζευγάρι..
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Μια φορά και ένα καιρό ένα
δυνατό λιοντάρι κοιμόταν ήσυχο
στη σπηλιά του, όταν ένιωσε
κάτι να τον γαργαλάει. Το
λιοντάρι άνοιξε τα μάτια του
θυμωμένο και τι να δει; Ένα
μικρό γκρι ποντίκι.

«Μη με φας βασιλιά μου»,
παρακάλεσε το ποντίκι. «Εάν με
αφήσεις να φύγω, μια μέρα θα σε
βοηθήσω».
Το λιοντάρι γέλασε και είπε:
«Θα σε αφήσω να φύγεις,
παρόλο ότι εσύ δεν μπορείς να
κάνεις τίποτα για εμένα»

Μετά από λίγη ώρα,
λιοντάρι ήταν ελεύθερο.

το

Το
λιοντάρι
ήταν
πολύ
χαρούμενο και ευχαρίστησε το
ποντικάκι.

Δεν πέρασε πολύς καιρός και το
λιοντάρι πιάστηκε σε μια
παγίδα.
Προσπάθησε να ελευθερωθεί,
αλλά δεν τα κατάφερε.
Ξαφνικά άκουσε μια φωνούλα.
«Θέλεις βοήθεια;»

Από τότε, οι δυο τους έγιναν
αχώριστοι φίλοι.

«Ορίστε!» είπε το ποντικάκι.
«Παρόλο που είμαι τόσο μικρό,
μπόρεσα να σε βοηθήσω.»

«Πώς τολμάς να με
ξυπνάς; Εγώ είμαι ο
βασιλιάς των ζώων!»,
είπε το λιοντάρι.

Το λιοντάρι κοίταξε γύρω του
και είδε το ποντικάκι.
«Ωωω! Εσύ είσαι;» ρώτησε το
λιοντάρι. «Φοβάμαι ότι δεν
μπορείς να κάνεις κάτι για να
ελευθερωθώ»
Το ποντικάκι, όμως, άρχισε να
ροκανίζει τα σκοινιά με τα
δυνατά δόντια του.

Δίδαγμα:
«Κάνε το καλό και ρίξτο στο
γιαλό».
Όλοι μας έχουμε ανάγκη τη
βοήθεια των άλλων.
Επίσης, όταν κάποιος μας
ευεργετεί, δεν πρέπει να το
ξεχνάμε.

Στην ιστορία το λιοντάρι έκανε
κάτι καλό χωρίς να περιμένει
ανταπόδοση, αλλά και το
ποντικάκι δεν ξέχασε ποτέ την
καλοσύνη που του έδειξε το
λιοντάρι.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 69, Μαΐου 2022

40

ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
ΣΤΥΛΛΟΙ
Οι Στύλλοι ήταν ένα γραφικό χωριό της επαρχίας
Αμμοχώστου και βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό
χώρο της Αλάσιας, της Έγκωμης και το μοναστήρι του
Αποστόλου Βαρνάβα.
Μέχρι το 1964 οι Στύλλοι ήταν μεικτό χωριό ενώ
ακολούθως μετατράπηκε σε αμιγές Ελληνοκυπριακό.
Πριν από την εισβολή ο αριθμός των κατοίκων του
χωριού ανερχόταν στους 1000.
Το χωριό πήρε το όνομα του από τους
«στύλλους» (κολόνες), κατάλοιπα του παλαιού
υδραγωγείου που μετέφερε νερό από την Κυθρέα στη
Σαλαμίνα. Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, το χωριό
οφείλει το όνομα του στους “στύλλους” που ο
Ευαγόρας, βασιλιάς της Σαλαμίνας κατά τον 5ο – 4ο
αιώνα π.Χ., είχε τοποθετήσει στην περιοχή για να τους
χρησιμοποιήσει για την επέκταση της πρωτεύουσας
του βασιλείου του.
Στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο που λειτουργούσε
πριν την τουρκική εισβολή φοιτούσαν κατά το σχολικό
έτος 1973-74 84 μαθητές.
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν με τη γεωργία
και κτηνοτροφία ενώ κάποιοι απασχολούνταν στη
γειτονική Αμμόχωστο. Καλλιεργούσαν κυρίως σιτάρι,
κριθάρι και βαμβάκι καθώς το χωριό είναι πεδινό,
αφού ανήκει στην πεδιάδα της Μεσαορίας. Στους
Στύλλους υπήρχε Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία η
οποία αγόραζε τα γεωργικά προϊόντα και Συνεργατικό
Παντοπωλείο.
Τα σπίτια του χωριού ήταν κτισμένα με πλιθάρι και
χαρακτηρίζονται από τον πατροπαράδοτο ηλιακό με
καμάρες. Στην πλατεία του χωριού πρέσβευε ο
ανδριάντας του ήρωα Θεοδόση Χατζηθεοδοσίου που
είχε λάβει μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα του
1955–59.
Η εκκλησία των Στύλλων ήταν αφιερωμένη στον
Προφήτη Ηλία, και την μέρα της γιορτής του στις 20
Ιουλίου γινόταν πανήγυρη στην οποία μαζεύονταν και
κάτοικοι από τα γειτονικά χωριά.
Το χωριό είχε κατοικηθεί από την αρχαιότητα και
έχουν βρεθεί διάφορα αντικείμενα μεταξύ των οποίων
μια κεφαλή αγάλματος που σήμερα βρίσκεται στο
Κυπριακό Μουσείο. Στο χωριό βρίσκεται επίσης το
περίφημο μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα.
Από τους Στύλλους περνούσε γραμμή του κυπριακού
κυβερνητικού σιδηρόδρομου αλλά επίσης δύο από
τους μεγαλύτερους ποταμούς της Κύπρου, ο Πηδιάς
και ο Γιαλιάς.
Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, η κοινότητα
καταλήφθηκε από τον τουρκικό στρατό με αποτέλεσμα
να εκτοπιστούν όλοι οι Έλληνες κάτοικοι της .

STYLLI
Stylli was a beautiful and picturesque village in
Famagusta and is close to the archaeological site
of Alassia, Engomi and the monastery of Apostle
Barnabas.
Until 1964 the Stylii were a mixed village and
later became a pure Greek Cypriot village. Before
the invasion, the number of inhabitants of the
village was 1000.
The village was named after the "pillars",
remnants of the old aqueduct that carried water
from Kythrea to Salamis. According to another
tradition, the village owed its name to the "pillars"
that Evagoras, king of Salamis in the 5th-4th
century BC, had placed in the area to use for the
expansion of the capital of his kingdom. .
In the Greek Primary School that operated here
before the Turkish invasion during the 1973-74
school year, 84 students attended.
The inhabitants of the village were engaged in
agriculture and farming while some were
employed in neighboring Famagusta. In terms of
agriculture, they mainly cultivated wheat, barley
and cotton. At Styli there was a Cooperative
Credit Company that bought agricultural products.
There was also a Cooperative Grocery in the
village.
The women of the village were involved in homebaking and bread-making, and also assisted in the
cultivation of the fields.
The church of the village was dedicated to Prophet
Elias, whose feast was commemorated on July 20.
The village has been inhabited since antiquity and
various artifacts have been found, including a
statue head that is now in the Cyprus Museum.
There is also the famous monastery of Apostle
Barnabas in the village.
During the Turkish invasion, the community was
occupied by the Turkish army, forcing all its
Greek residents to be displaced. Since then,
Turkish occupation forces and illegal occupation
have been preventing their return.
Πηγή: Στύλλοι - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Η ΠΟΛΗ
ΜΑΣ
(ammoxwstos.com)

Πηγή: Κεφαλόβρυσο - Lapithos Municipality
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