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ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ…
• Τα Αναλυτικά Προγράμματα δεν άλλαξαν-

• Αναδομήθηκαν στη βάση προσδοκώμενων Μαθησιακών 

Αποτελεσμάτων   (= Δείκτες Επιτυχίας) και των 

αντίστοιχων Διδακτέων (= Δείκτες Επάρκειας)  

Αναδιαμόρφωση  
της δομής από 
θεματικές 
ενότητες και 
διδακτέα ύλη σε 
εγχειρίδια 

-

Στα Αναμενόμενα 
Μαθησιακά 
Αποτελέσματα και 
στα αντίστοιχα 
Διδακτέα για την 
επίτευξη των  
Μαθησιακών 
Αποτελεσμάτων





Τι είναι οι δείκτες

• Οι Δείκτες Επιτυχίας = αναφέρονται στα Μαθησιακά

Αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να επιτευχθούν, κατά

μάθημα, τετράμηνο, τάξη ή συνδυασμό τάξεων, από την

προδημοτική εκπαίδευση μέχρι και την Γ’ Λυκείου.

• Οι Δείκτες Επάρκειας αναφέρονται στο τι πρέπει να διδαχθεί

ο μαθητής, για να επιτύχει τα καθορισμένα Μαθησιακά

Αποτελέσματα.



Τι περιλαμβάνουν οι δείκτες
• Οι Δείκτες περιλαμβάνουν όλα τα είδη μάθησης, ό, τι αναμένεται

μέσα από τη διδασκαλια να αναπτύξει ο μαθητής, ως Μαθησιακά

Αποτελέσματα, τα οποία πιστοποιούν την ανάπτυξη και τις ικανότητες

του μαθητή σε κάθε τάξη και επίπεδο εκπαίδευσης:

Πληροφορίες

Έννοιες

Δεξιότητες
Τρόπο σκέψης

και
στρατηγικές

Στάσεις και
αξίες



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται

ούτως ώστε τα μαθησιακά αποτελέσματα να παρέχουν τη βάση για 

ποιότητα ζωής και ουσιαστική δραστηριοποίηση στη σύγχρονη 

κοινωνία. 

Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων

Στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

Στην ανάπτυξη δημιουργικότητας

Σε στάσεις δια βίου μάθησης, συμβίωσης και 
συνεργασίας



Δείκτες Επιτυχίας

Περιλαμβάνουν 
γνώσεις, δεξιότητες 

και στάσεις

Περιγράφουν 
αποτελέσματα που 
έχουν αξία για το 

άτομο και την 
κοινωνία

Οι δείκτες επιτυχίας 
εκφράζουν τα 
αναμενόμενα 

αποτελέσματα με 
συγκεκριμένο και 

σαφή τρόπο και με 
τρόπο που 
μπορούν να 

αξιολογηθούν 



Δείκτες Επάρκειας

Τι πρέπει να 
διδαχθεί ο 

μαθητής, για να 
επιτύχει τα 

καθορισμένα 
Μαθησιακά 

Αποτελέσματα.

Όλα όσα πρέπει 
να διδάξουμε 

ή/και έπρεπε να 
γνωρίζει ο 

μαθητής, για να 
επιτύχει τον 

Δείκτη Επιτυχίας.

Δραστηριότητες 
που θα 

αναπτύξει ο 
εκπαιδευτικός 

στην τάξη.



• Διδάσκω τον μαθητή Vs Διδάσκω την ύλη

• Τα Αναμενόμενα αποτελέσματα = Δείκτες Επιτυχίας αναφέρονται 

στον μαθητή και τα επιτεύγματά του, ενώ

• Τα διδακτέα = Δείκτες Επάρκειας αναφέρονται στον εκπαιδευτικό 

και τι πρέπει να διδαχθεί

• Οι Δείκτες επιτυχίας αναπτύσσονται στη βάση των οργανωτικών 

αρχών «προϋπόθεση για το επόμενο»,  «απλό- σύνθετο», 

«επιμέρους-όλο».

Η λογική των δεικτών



• Oι Δείκτες Επιτυχίας και οι Δείκτες Επάρκειας βοηθούν τον 

εκπαιδευτικό να αποκτήσει πλήρη συνείδηση του μαθήματος

Επί της ουσίας… (1)

ν’ αποκτήσει προσωπική και συγκεκριμένη εικόνα των 
μαθητών του.

«να αντιληφθεί πού βρίσκονται  οι αδυναμίες των 
μαθητών και η δυσκολία τους να επιτύχουν το 
προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα» και

«να εξετάσει τι επιδιώκει με τη διδασκαλία του»



Επί της ουσίας… (2)

Oι Δείκτες Επιτυχίας και οι Δείκτες Επάρκειας 
ΔΕΝ είναι η διδασκαλία, 

αλλά υποστηρικτικά στοιχεία,               
ενσωματωμένα στη διδασκαλία.

Oι Δείκτες είναι οδοδείκτης 



ΔΕΝ είναι κάποια ριζοσπαστική καινοτομία,  

(αλλά ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να διευρυνθεί και, γενικότερα, 
να αναπροσαρμοστεί, με βάση τις ανάγκες των μαθητών), 

ΔΕΝ είναι περιοριστικοί έναντι της παιδαγωγικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών 

(αλλά ενισχυτικοί, ως προς το να εργαστούν με ποικιλία μέσων και 
τρόπων), 

ΔΕΝ είναι προσκολλημένοι στο σχολικό εγχειρίδιο 

(αλλά ενθαρρύνουν την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού που 
αυτό περιλαμβάνει, καθώς και άλλου διδακτικού υλικού που δεν 
περιορίζεται στο σχολικό εγχειρίδιο και τις ασκήσεις του)…



Δείκτες- Διδασκαλία- Αξιολόγηση

• οι Δείκτες Επιτυχίας αναφέρονται στον μαθητή και τα επιτεύγματά του,

Σύνδεση με τη Διαγνωστική-διαμορφωτική 

και τελική αξιολόγηση 

οι Δείκτες Επάρκειας αναφέρονται στον εκπαιδευτικό και τα διδακτέα, 

Σύνδεση με τη Διδασκαλία και Διαφοροποίηση, 

Τη διαμορφωτική αξιολόγηση και την πρόοδο 

Του κάθε μαθητή



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η συγκεκριμένη θεώρηση για την ανάπτυξη των
Δεικτών στα Ελληνικά έχει λάβει υπόψη το
συνεχές της γλωσσοδιδακτικής πραγματικότητας
στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο, με πιο
πρόσφατο «δεδομένο» το «συνδυαστικό μοντέλο»
(βλ. «Κείμενο Πολιτικής» του 2013, με θέμα: H
∆ιδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο
∆ημόσιο Σχολείο).



Ως «συνδυαστική» ορίζεται εκείνη η διδασκαλία της γλώσσας, στην

οποία επιτυγχάνεται με ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ, η συλλειτουργία των

πιo πάνω σημείων (όχι με τρόπο σειριακό). Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας

δεν καταλύει, αντίθετα ενισχύει, την ελευθερία του εκπαιδευτικού.

«Συνδυαστική διδασκαλία» σημαίνει...
• Αναγνώριση και χρήση των βασικών γλωσσικών δομών 

(όπως είναι το αλφάβητο, η ορθογραφία, η γραμματική, οι 
κειμενικές συμβάσεις)

• Επίγνωση των λειτουργιών των κειμενικών ειδών, με τις 
οποίες συναρτάται ο τρόπος δόμησής τους

• Κατανόηση και δόμηση κειμένων (γραπτών, προφορικών, 
ψηφιακών, οπτικών), μέσα σε ποικίλα κοινωνικο-
οικονομικά και πολιτιστικά συγκείμενα και

• Κριτική διερεύνηση και ανάλυση κειμένων



ΓΛΩΣΣΑ και ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:
Οι πολλές διαστάσεις τους

Γλώσσα ως 
σύστημα 
ιδεών και 

αξιών

• Προϊον και μέσο κατασκευής κοινωνικής 
πραγματικότητας

Γλώσσα ως 
λειτουργία

• Δυναμικό μέσο επικοινωνίας και δράσης

• Τοποθετημένη σε συγκεριμένο επικοινωνιακό 
πλαίσιο

Γλώσσα ως 
δομή

• Σύστημα σημείων που διέπεται από κανόνες



“Tα πάντα λόγος εστί”, 

άξιες μορφές λόγου περιέχονται σε όλα τα μαθήματα και όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα.

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Τα πλαίσια διδασκαλίας αφορούν στην 
ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων 

κατανόησης και παραγωγής γραπτού 
λόγου ισοβαρώς.

Πώς μπορεί να ενσωματωθούν 
οι Δείκτες Ελληνικών στη 

γλωσσική διδασκαλία: 



ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Γιατί 

κατανόηση 

είναι:

ερμηνεία 
λέξεων από 

τα 
συμφραζόμ

ενα 

εντοπισμό
ς 

πληροφορ
ιών 

γενικότερ
η 

αντίληψη  
και 

ερμηνεία 

αιτιολόγη
ση

Κριτική
διερερεύνηση



ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Γιατί 

παραγωγή 

είναι:

κατάλληλες 
(«ορθές») 

γλωσσικές 
δομές

συμπλήρωση 
στοιχείων 

μιας 
πρότασης

απαντήσεις 
σε 

ερωτήσεις, 
καταγραφή 

σημειώσεων
δημιουργία 
κειμένου σε 

αυθεντικές ή 
πλασματικές 
περιστάσεις 

επικοινωνίας

δημιουργία 
κειμένου με 
έμφαση στις 

κειμενικές 
του 

συμβάσεις

κείμενο ως 
«φωνή» / 

κοινωνική 
πράξη



ΓΛΩΣΣΑ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:
κατανόηση γραπτού λόγου & παραγωγή γραπτού 

λόγου

Αξιολόγηση και
κριτική κειμένων ως
προς το περιεχόμενο

και την
αποτελεσματικότητά

τους

Οργάνωση
λόγου σε
επίπεδο

κειμένου, 
πρότασης, 

λέξης

Τοποθέτηση
σε πλαίσιο



Προσδοκώμενα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα
Διδακτέα

Άξονας 1: Τοποθέτηση σε 

πλαίσιο



Προσδοκώμενα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα
Διδακτέα

Άξονας 2: Οργάνωση και 

Λειτουργία του Λόγου



Άξονας 3: Αξιολόγηση και 

Κριτική Κειμένων

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα

Διδακτέα



Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού
εγχειριδίου): « Ήτανε μια φορά… » ( Βιβλίο τα απίθανα μολύβια , γ ΄
τεύχος, σελ. 8 )

Τάξη:   Γ΄
Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου
Ημερομηνία: 17.3. 2016

Δίκτυο Σχολείων ΕΔΕ: κ.  Δημήτρη Μικελλίδη
Για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας συνεργάστηκαν:  

Χρύσω Νεοφύτου (Εκπαιδευτικός) και Ξένια Ξενοφώντος (Σύμβουλος
Ελληνικών).

Εποπτεία: Δημήτρης Μικελλίδης (ΕΔΕ) – Χρίστος Παπαδόπουλος (ΕΔΕ)



Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Δείκτη/ες Επιτυχίας

Τα παιδιά:

Δείκτη/ες Επάρκειας

Τα παιδιά:

1.1 Συμπτύσσουν πληροφορίες από το κείμενο και τις αποδίδουν συνοπτικά. 1.1.1 Βασικές πληροφορίες

1.1.3 Γενική εντύπωση

2.4.2 Κατανοούν αφηγήσεις εντοπίζοντας το ρόλο της χρονικής και αιτιακής αλληλουχίας στη δόμησή τους 2.4.2.1 Γλωσσικά στοιχεία: ρήματα δράσης, ρήματα έκφρασης που αφορούν τους ήρωες

2.4.2.3 Δομή κειμένου: μορφοποίηση κειμένων με χρονική και αιτιακή ακολουθία (δράση, αντίδραση

ηρώων, αίτιο-αποτέλεσμα) – τοποθέτηση (σκηνικό), πρόβλημα- κορύφωση- επίλυση προβλήματος, δείκτες

διάδρασης ( διάλογος)

2.5 Αποκτούν γνώσεις για γραμματικοσυντακτικές δομές 2.5.1 Χρόνοι ρήματος (ενεστώτας, αόριστος, παρατατικός), κυριολεξία- μεταφορά

3.2 Αναγνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές σε κείμενα, ως αποτέλεσμα της οπτικής του συγγραφέα 3.2.1 Ομοιότητες- διαφορές στην παρουσίαση θεμάτων, χαρακτήρων, σκηνικών σε διαφορετικά κείμενα

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Δείκτες Επιτυχίας

Τα παιδιά:

Δείκτες Επάρκειας

Τα παιδιά:

2.3.2 Αφηγούνται γεγονότα με χρονική και αιτιακή ακολουθία 2.3.2.3 Δομή κειμένου: μορφοποίηση και βασική παραγραφοποίηση κειμένων, με χρονική και αιτιακή

ακολουθία (δράση , αντίδραση ηρώων, αίτιο - αποτέλεσμα) –τοποθέτηση (σκηνικό), πρόβλημα κορύφωση-

επίλυση προβλήματος – δείκτες συνοχής (χρονικές φράσεις)

3.1 Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του παραχθέντος κειμένου, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 3.1.1 Πραγμάτωση κειμένου: γλωσσικά στοιχεία, δείκτες συνοχής, κειμενικές συμβάσεις.



Προσδοκώμενα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα
Διδακτέα







ενεστώτας,αόριστος,παρατατικός

Κυριολεξία-μεταφορά











• Συνυπάρχει και συντρέχει με τη γενική οργάνωση και λειτουργία 

του λόγου.

• Οι επιδιώξεις του γλωσσικού μαθήματος αναφέρονται και στον 

καθημερινό προφορικό λόγο των παιδιών.

• Δεξιότητες χρήσης προφορικού λόγου και συσχέτιση 

προσεγγίσεων με την παραγωγή γραπτού λόγου.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΟΥ  

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ  ΛΟΓΟΥ



• Αύξηση του θεμελιακού λεξιλογίου με δυνατότητα κατανόησης 

της σημασίας και της μορφής του.  Σύνδεση της νέας λέξης με 

σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στο γλωσσικό πλούτο του 

μαθητή:

• (α) Συγκρίσεις και ομοιότητες μεταξύ των λέξεων με διαφορές 

και ομοιότητες

• (β) Αξιολογική κλιμάκωση στα διάφορα μεγέθη

• (γ) Ταξινόμηση σε χρονολογικές και λογικές νοηματικές σχέσεις

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΟΥ  

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ  ΛΟΓΟΥ



• Πρόσθετες προσεγγίσεις ανάπτυξης του προφορικού λόγου.

(α) Οικογένειες λέξεων

(β) Αναζήτηση συνωνύμων

(γ) Αναζήτηση αντίθετων ιδεών ή ιδιοτήτων

(δ) Αναζήτηση ιδιαίτερων όρων

• Σύνταξη και ανάπτυξη εκφραστικών προσεγγίσεων.  Διατύπωση 

σκέψεων με επιχειρηματολογία και συμμετοχή στη διαλεκτική 

επικοινωνία.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ



• Η σημασία του ορισμού στον προφορικό λόγο.  Η θέση του 

ορισμού από τις περιγραφές ως τη διατύπωση κανόνων.

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημόσιου λόγου και επιχειρηματολογίας.  

Η συλλογικότητα στη δημόσια διαβούλευση.

• Οι επιδιώξεις ανάπτυξης του προφορικού λόγου υφίστανται στο 

σύνολο των διδασκομένων μαθημάτων.  Αναλογική χρήση του 

προφορικού λόγου.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ

ΛΟΓΟΥ



• Δεξιότητες αμεσότητας, ταχύτητας και εστίασης στο θεματικό 

κέντρο.

• Ευρύτερες δεξιότητες φιλτραρίσματος και εμπλουτισμού του 

λεξιλογίου.  Η κοινωνική διάσταση της γλώσσας.

• Ο προφορικός λόγος στην ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης 

και την οργάνωση νοημάτων.  Η συναίσθηση της ολότητας του 

γλωσσικού μαθήματος.

• Αισθητικές παράμετροι του προφορικού λόγου.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

1. Για το γλωσσικό μάθημα είναι σημαντική η εδραίωση μιας 

εκπαιδευτικής καθημερινότητας η οποία να εξασφαλίζει τη 

διδακτική πράξη,  με σαφήνεια στις επιδιώξεις και τους 

προσανατολισμούς.

2. Στα πλαίσια ανάπτυξης εμπλουτιστικών δράσεων της 

διδασκαλίας – μάθησης του γλωσσικού μαθήματος είναι 

αποδεκτές οι πολλές προσεγγίσεις και διαστάσεις στο 

επίπεδο της διδακτικής πράξης.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

3. Διευκρινίζεται πως ό,τι μέχρι σήμερα έχει διδαχτεί και

εφαρμοστεί ως προσέγγιση και έχει καταξιωθεί ως

εκπαιδευτική πρακτική παραμένει και βρίσκεται σε χρήση στα

πλαίσια διευρυμένης αντίληψης του μαθήματος. Ως

υφιστάμενες προσεγγίσεις του μαθήματος ενδεικτικά

καταγράφονται η επικοινωνιακή μέθοδος, η κειμενοκεντρική

προσέγγιση, η δομιστική προσέγγιση, η διδασκαλία στη βάση

κειμενικών ειδών, ο κριτικός Γραμματισμός και άλλα.
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4. Οι δείκτες επάρκειας και επιτυχίας δεν αποτελούν αφετηριακή

εκπαιδευτική καινοτομία αλλά στοιχείο ενίσχυσης στην ολική

αντίληψη και συναίσθηση του γλωσσικού μαθήματος.

Η κάθε μέθοδος και προσέγγιση όταν εφαρμόζεται αποσκοπεί

στην επίτευξη και πραγμάτωση των δεικτών επιτυχίας οι οποίοι

αποτελούν τους οδοδείκτες του μαθήματος. Οι δείκτες επιτυχίας

και οι δείκτες επάρκειας είναι υποστηρικτικά στοιχεία

ενσωματωμένα στη διδασκαλία.
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5. Η ανάπτυξη των δεικτών στα Ελληνικά έχει λάβει υπόψη τη συνδυαστική

προσέγγιση της διδασκαλίας η οποία περιλαμβάνει (α) αναγνώριση και χρήση

βασικών γλωσσικών δομών (αλφάβητο, ορθογραφία, γραμματική, κειμενικές

συμβάσεις) (β) επίγνωση των λειτουργιών των κειμενικών ειδών με τις οποίες

συναρτάται ο τρόπος δόμησης τους (γ) κατανόηση και δόμηση κειμένων

(γραπτών, προφορικών, ψηφιακών, οπτικών) μέσα σε ποικίλα κοινωνικο-

οικονομικά και πολιτιστικά συγκείμενα (δ) κριτική διερεύνηση και ανάλυση

κειμένων.

Σ΄ αυτά τα πλαίσια συνδυαστική ορίζεται εκείνη η διδασκαλία της γλώσσας, στην

οποία επιτυγχάνεται με ισορροπημένο τρόπο η συλλειτουργία και αρμονία των

πιο πάνω σημείων.
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6. Οι επιδιώξεις του γλωσσικού μαθήματος υποστηρίζονται και από τη

διασύνδεση της σχολικής καθημερινότητας στο σύνολο των

διδασκόμενων μαθημάτων. Τούτο εξυπακούει πως συνειδητά, σε κάθε

μάθημα, λαμβάνουμε υπόψη ότι ταυτόχρονα καλλιεργούμε τη

γλώσσα.

7. Με τους δείκτες επάρκειας και τους δείκτες επιτυχίας αποπειράται

μια μετακίνηση από τη μονοδιάστατη αντίληψη του διδακτικού

εγχειριδίου στην συμπεριληπτική κατανόηση του Αναλυτικού

Προγράμματος, αποσκοπώντας στην ευρύτερη συναίσθηση του

γλωσσικού μαθήματος.
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• 8. Βασικό στοιχείο φιλοσοφίας των δεικτών είναι ότι αυτοί

δεν προσκολλώνται και δεν εξυπηρετούν το σχολικό

εγχειρίδιο, αλλά το σχολικό εγχειρίδιο εξυπηρετεί, στο

βαθμό που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός – στα πλαίσια της

παιδαγωγικής του αυτονομίας – είναι ελεύθερος ν’

αποφασίσει. Μπορεί επίσης να αξιοποιήσει όποιο άλλο

υλικό κρίνει προκειμένου να υλοποιήσει τους δείκτες

επιτυχίας.
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9. Για την αξιολόγηση του Γλωσσικού Μαθήματος είναι σημαντική

η αντιστοίχιση δεικτών και αξιολόγησης. Η αξιολόγηση μπορεί να

είναι συντρέχουσα, ενώ μπορεί να αξιοποιηθούν δοκίμια,

δραματοποιήσεις, παρουσιάσεις project και άλλα είδη

διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης έχοντας κατά νου ότι ο

μαθητής, στα πλαίσια της διαφοροποίησης, πρέπει να τίθεται

κάτω από ποικίλους τρόπους αξιολόγησης.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Εμπερικλείουν

τη φιλοσοφία της
γλωσσικής

διδασκαλίας

Αποτελούν
πηγή

πληροφόρησης

Η γνωριμία και
κατανόηση των
δεικτών απαιτεί

χρόνο,  
προσεκτική
μελέτη και

επιμόρφωση

Η ενσωμάτωση
των δεικτών στον
προγραμματισμό

ΔΕΝ είναι ένα
κυνήγι στόχων

και δεικτών

Αποτελούν
πηγή

αναστοχασμού

Δεν χάνω το
δάσος για το

δέντρο ...



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Για την προσοχή  και την υπομονή σας!


