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Περιεχόμενο παρουσίασης

- Ως εισαγωγή

- Σκοποί Ανάγνωσης PIRLS

- Παράμετροι Αξιολόγησης PIRLS

- Αποδεσμευμένα Δοκίμια Αξιολόγησης PIRLS (δείγμα)

- Κλείσιμο



Σκοποί 
Ανάγνωσης 
PIRLS 2021

Λογοτεχνική 
εμπειρία 

λογοτεχνικά κείμενα 
(50%)

Απόκτηση και χρήση 
πληροφοριών 

μη 
λογοτεχνικά κείμενα  

(50%)



Παράδειγμα 1: Λογοτεχνική εμπειρία
(λογοτεχνικά κείμενα)



Παράδειγμα 2: Απόκτηση και χρήση πληροφοριών 
(μη λογοτεχνικά κείμενα)



- Εντοπισμός και ανάκληση ρητών πληροφοριών κειμένου (20%)

- Εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων (30%)

- Ερμηνεία και ενσωμάτωση ιδεών και πληροφοριών (30%)

- Αξιολόγηση και κριτική για περιεχόμενο και κειμενικά στοιχεία (20%)

Παράμετροι αξιολόγησης PIRLS 2021



Α. Εντοπισμός και ανάκληση ρητών πληροφοριών κειμένου (20%)

- Εντοπισμός πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με τον σκοπό ανάγνωσης του κειμένου

- Εντοπισμός βασικής ιδέας (αν σημειώνεται ξεκάθαρα).

- Ανάκληση ειδικών ιδεών και νοημάτων

- Διερεύνηση για ορισμούς λέξεων και φράσεων

- Αναγνώριση της πλοκής της ιστορίας (π.χ., χώρος και χρόνος)

- Αναγνώριση ειδικών πληροφοριών σε εικόνα, γράφημα, φωτογραφία κ.λπ. (π.χ., σε πίνακα, σε

χάρτη)

Β. Εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων (30%)

- Συμπέρασμα ότι το ένα γεγονός σε μία ιστορία προκαλεί ένα άλλο

- Εξήγηση δράσης/δράσεων χαρακτήρα/χαρακτήρων μίας ιστορίας

- Αναγνώριση για ποιο σημείο του κειμένου μπορεί να βοηθήσει για συγκεκριμένο σκοπό

- Αναγνώριση γενικών διαπιστώσεων του κειμένου

- Περιγραφή των σχέσεων μεταξύ ηρώων του κειμένου

Παράμετροι αξιολόγησης PIRLS 2021



Γ. Ερμηνεία και ενσωμάτωση ιδεών και πληροφοριών (30%)

- Διάκριση του κεντρικού μηνύματος ή του γενικού θέματος ενός κειμένου

- Εξέταση εναλλακτικών λύσεων στις ενέργειες των χαρακτήρων

- Σύγκριση και αντιπαραβολή πληροφοριών του  κειμένου ή και μεταξύ κειμένων

- Συμπέρασμα για το ύφος και τη διάθεση μίας ιστορίας

- Ερμηνεία εφαρμογών των πληροφοριών του  κειμένου στην πραγματική ζωή

Δ. Αξιολόγηση και κριτική για περιεχόμενο και κειμενικά στοιχεία (20%)

- Κρίσεις για την αποτελεσματικότητα και τη σαφήνεια των πληροφοριών στο κείμενο

- Αξιολόγηση της πιθανότητας να συμβούν στην πραγματικότητα  τα γεγονότα μίας ιστορίας

- Αξιολόγηση της πιθανότητας τα επιχειρήματα ενός/μίας συγγραφέα να αλλάξει αυτό που 

σκέφτονται και κάνουν οι άνθρωποι

- Κρίσεις για τον βαθμό που ο τίτλος του κειμένου αντανακλά το κύριο θέμα.

- Περιγραφή της επίδρασης των γλωσσικών στοιχείων (π.χ., μεταφορές, εγκλίσεις, επίθετα).

- Περιγραφή της επίδρασης των πολυτροπικών στοιχείων (π.χ., εικόνες, γραμματοσειρά) 

- Εντοπισμός οπτικής και στερεοτύπων που προβάλλονται στο κείμενο

- Καθορισμός της οπτικής του/της συγγραφέα για το βασικό θέμα του κειμένου



Παράμετρος 

Αξιολόγησης PIRLS

Δείκτες Κατανόησης Γραπτού Λόγου

(Δ' Δημοτικού)

Α. Εντοπισμός και 

ανάκληση ρητών 

πληροφοριών 

κειμένου

1.1.1. Εντοπισμός πληροφοριών στο γλωσσικό 

μέρος κειμένων

1.1.2. Εντοπισμός πληροφοριών σε πολυτροπικά 

στοιχεία κειμένων (πέρα από τη γλώσσα)

1.1.3. Διάκριση πληροφοριών σε βασικές 

πληροφορίες και σε υποστηρικτικές πληροφορίες

Παράμετροι Αξιολόγησης PIRLS 

και Αναλυτικό Πρόγραμμα Ελληνικών



Παράμετρος 

Αξιολόγησης 

PIRLS

Δείκτες Κατανόησης Γραπτού Λόγου

(Δ' Δημοτικού)

Β. Εξαγωγή 

άμεσων 

συμπερασμάτων

1.1.4. Σύνδεση των πληροφοριών του γλωσσικού μέρους 

με πολυτροπικά στοιχεία κειμένων και αντίστροφα

1.2.1. Συμπέρασμα για  το ποιο είναι το θέμα του 

κειμένου και ποια η σχέση του με τη συγκεκριμένη 

θεματολογία

1.2.2. Συμπέρασμα για το ποιος είναι ο πομπός

1.2.3.  Συμπέρασμα για το ποιος είναι ο σκοπός του 

πομπού

1.2.4. Συμπέρασμα της στάσης του πομπού, απέναντι 

στο θέμα του κειμένου

1.2.5.  Συμπέρασμα για το ποιος/οι είναι ο/οι 

αποδέκτης/ες του κειμένου

1.2.6. Συμπέρασμα για το ποιο είναι το συγκείμενο του 

κειμένου



Παράμετρος 

Αξιολόγησης 

PIRLS

Δείκτες Κατανόησης Γραπτού Λόγου

(Δ' Δημοτικού)

Γ. Ερμηνεία και 

ενσωμάτωση 

ιδεών και 

πληροφοριών

1.3.1. Ερμηνεία πληροφοριών για το κύριο νόημα 

(κεντρική ιδέα) 

1.3.2.  Ερμηνεία πληροφοριών για δευτερεύουσες ιδέες 

και δευτερεύοντα νοήματα

1.3.3.  Περιληπτική απόδοση του περιεχομένου του 

κειμένου

1.3.4. Συμπέρασμα/καθορισμός για το πώς επηρεάζει η 

κεντρική ιδέα τον/τους αποδέκτη/ες



Παράμετρος 

Αξιολόγησης 

PIRLS

Δείκτες Κατανόησης Γραπτού Λόγου

(Δ' Δημοτικού)

Δ. Αξιολόγηση 

και κριτική για 

περιεχόμενο και 

κειμενικά 

στοιχεία

3.1.1. Προτιμήσεις και σχετική τεκμηρίωση 

3.1.2. Αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα κειμένου 

σε σχέση με την οπτική του συγγραφέα

3.2.1. Ομοιότητες και διαφορές στοιχείων περιεχομένου 

σε διαφορετικά κείμενα 

3.2.3. Διαμορφώνουν προσωπικές θέσεις έναντι 

νοημάτων των κειμένων

3.2.4. Κρίνουν την οπτική γωνία που υιοθετεί ο/η 

συγγραφέας 



Αποδεσμευμένα Δοκίμια Αξιολόγησης PIRLS 

ΔΕΙΓΜΑ







Α. Εντοπισμός και ανάκληση ρητών πληροφοριών κειμένου



Α. Εντοπισμός και ανάκληση ρητών πληροφοριών κειμένου



Β. Εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων



Β. Εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων



Γ. Ερμηνεία και ενσωμάτωση ιδεών και πληροφοριών



Γ. Ερμηνεία και ενσωμάτωση ιδεών και πληροφοριών



Δ. Αξιολόγηση και κριτική για περιεχόμενο και κειμενικά στοιχεία 



Δ. Αξιολόγηση και κριτική για περιεχόμενο και κειμενικά στοιχεία 



Ευχαριστούμε 

για την προσοχή σας!


