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Δομή Παρουσίασης

• Εισαγωγικά

• Ανάπτυξη κατανόησης (πολυτροπικού ή μη) κειμένου

• 1η εργαστηριακή δραστηριότητα

• Ανάπτυξη παραγωγής γραπτού (πολυτροπικού) κειμένου

• 2η εργαστηριακή δραστηριότητα



Γλωσσική Ικανότητα – Cummins (2005)

Επικοινωνιακή Ικανότητα  Μέχρι τα 5 χρόνια

 Απλές γραμματικές δομές, συχνά 

χρησιμοποιούμενο λεξιλόγιο, 

 Πλαισίωση

Συγκεκριμένες Γλωσσικές 

Δεξιότητες

 Φωνολογική και συντακτική γνώση

 Ανάγνωση και γραφή

Ακαδημαϊκή Ικανότητα  Λιγότερο συχνό λεξιλόγιο 

 Κατανόηση και παραγωγή πιο σύνθετης 

προφορικής και γραπτής γλώσσας



Οδηγός διδασκαλίας δίγλωσσων



Κατανόηση (πολυτροπικού ή μη) 
κειμένου



Τα 5 συστατικά μέρη

Φωνημική επίγνωση

Αποκωδικοποίηση

Ευχέρεια 

Λεξιλόγιο 

Κατανόηση

National Reading Panel, 2000



Νοηματική επεξεργασία – Γενική Διδασκαλία

• Περιεχόμενο και η γλώσσα του
• Ποικίλες στρατηγικές κατανόησης διαφορετικών κειμενικών ειδών και τύπων 

για σύνδεση διαδικασίας πρόσληψης και παραγωγής και δημιουργία 
κριτικών αναγνωστών/στριών
• Εντοπισμός βασικών πληροφοριών
• Γενική κατανόηση
• Ερμηνευτική κατανόηση
• Κριτική κατανόηση – Πέρα από την αποκωδικοποίηση 
-> συνειδητοποίηση της κοινωνικοπολιτισμικής
τους απήχησης

• Επιλογή επικοινωνιακά κατάλληλων κειμένων, θεματικά 
αλληλοσυνδεόμενα αυθεντικά κείμενα που έχουν άμεση σχέση με τις 
γλωσσικές εμπειρίες των μαθητών/τριών 

Ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας –
καλλιέργεια αντίληψης ότι η ανάγνωση 
είναι μια διαδικασία «ξεσκεπάσματος» 
ιδεολογικών και δομικών στοιχείων του 
εκάστοτε κειμένου (Κέκια, 2014, σ. 19)

(Κέκια, 2014; Φτερνιάτη, 2010)



Κατανόηση κειμενικών ειδών και τύπων

• Σκοπός: 
• Ποιος είναι ο αποδέκτης του;
• Ποιος/Ποια είναι ο/η δημιουργός;
• Ποια η σχέση μεταξύ δημιουργού και αποδέκτη;
• κ.ά.

• Μήνυμα: 
• Σε τι αναφέρεται; Ποιο/ποια είναι το/τα θέμα/τά του;

• Οπτικός σχεδιασμός, δομή και οργάνωση:
• Οπτικό σχέδιο κειμένου
• Τμήμα/στοιχεία που επιτελούν διάφορες λειτουργίες: κειμενική συνοχή και 

διαφοροποίηση
• Διδασκαλία πολυτροπικής επικοινωνίας

• Γραμματική
• Λεξικογραμματικοί τύποι που χρησιμοποιούνται και ποια η σχέση τους με την επιτέλεση 

συγκεκριμένης λειτουργίας
• Μεταγλωσσική περιγραφή γραμματικών φαινομένων (Κέκια, 2014; Φτερνιάτη, 2010)

Νοηματική επεξεργασία – Γενική Διδασκαλία

Σταδιακή 
καλλιέργεια 

ενσυνείδητης 
χρήσης αυτών 
των στοιχείων



• Πρόσβαση στο περιεχόμενο και στις έννοιες των 
κειμένων

• Κατανόηση της γλώσσας των δραστηριοτήτων για 
επιτυχή συμμετοχή 

Ακαδημαϊκή και 
επικοινωνιακή 

γλωσσική ικανότητα

Βασικές αρχές και διδακτική πράξη σε σχέση 
με την ΚΓΛ

• Παρέχω βοηθήματα και στήριξη (στρατηγικές) που 
ενισχύουν την κατανόηση του νοήματος

• Δεν «απλοποιώ» τα προς κατανόηση κείμενα

Νοητικό επίπεδο 
επεξεργασίας

• Δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριώνΠολλαπλές περιστάσεις 

για χρήση της γλώσσας

Βασιλάκη, 2013



• Εντοπίζω δομές και λεξιλόγιο  που μπορεί να 
δημιουργούν δυσκολίες στην κατανόηση και τις/το 
διδάσκω προκαταβολικά

Στοχευμένη
διδασκαλία της 

γραμματικής και του 
λεξιλογίου

Βασικές αρχές και διδακτική πράξη σε σχέση 
με την ΚΓΛ

• Με διαφοροποιημένα κριτήρια που αφορούν το 
γλωσσικό δυναμικό τους ως προς την ελληνική, 
λαμβάνοντας υπόψη και την ανάλογη γνώση της πρώτης 
γλώσσας

Αξιολόγηση

Βασιλάκη, 2013



https://www.youtube.com/watch?v=-Kou0HBpX4A

Πριν την ανάγνωση – εισαγωγή στο θέμα

Σχολικό Εγχειρίδιο Δ’ Δημοτικού

Πολλαπλοί σημειωτικοί τρόποι 
για μετάδοση νοήματος

• Διαβάζουν/επεξεργάζονται ένα πολύ σύντομο κείμενο



Πριν την ανάγνωση – εισαγωγή στο θέμα

Ενδεικτικά παραδείγματα:

- Αντικείμενα-κείμενα σε διάφορους χώρους της 
τάξης: Τοποθετούμε ένα μπολ με φρούτα στον 
πάγκο της τάξης και κάνουμε αναφορά στις 
ονομασίες των φρούτων και από πού τα 
προμηθευόμαστε.  

- Κέντρα μάθησης: Στο μαγαζάκι της τάξης, 
κάνουμε μία αναπαράσταση διαλόγου μεταξύ 
πωλήτριας και πελάτη. 

Σχολικό Εγχειρίδιο Β’ Δημοτικού

http://tinyurl.com/yamu5qlf



Πριν την ανάγνωση – εισαγωγή στο θέμα

Ενδεικτικά παραδείγματα:

- Προβλέψεις με βάση την προεπισκόπηση 
σημειωτικών τρόπων (εικόνων, γλωσσικών 
στοιχείων κ.ά.)

- Ηχητικά αποσπάσματα: Το βοηθητικά ηχητικά 
αποσπάσματα από τα «Κουρδιστά φρούτα» 
μυούν τους/τις μαθητές/τριες στο κειμενικό
είδος που πρόκειται να επεξεργαστούν.

Σχολικό Εγχειρίδιο Β’ Δημοτικού
http://tinyurl.com/y862xby5

Βοηθά στην αντίληψη του 
χρόνου, χώρου, ταχύτητας, 

ρυθμού, έντασης, κ.ά.



Πριν την ανάγνωση - Κατανόηση της 
γλώσσας των δραστηριοτήτων

Μετάφραση βασικού λεξιλογίου –
http://www.metadrasi.org/lexiko/ar/vocabulary.htm

Μικρό Λεξικό Βασικής Επικοινωνίας σε 6 γλώσσες
http://tinyurl.com/y73uxh8w 



Πριν την ανάγνωση - Κατανόηση της 
γλώσσας των δραστηριοτήτων 

Προσωπικό
λεξικό

Υπόμνημα 
στο θρανίο

Άλλο εποπτικό 
υλικό – ρουτίνες



Κατά ανάγνωσης – πολλαπλές και ποικίλες 
αναγνώσεις
Πολλαπλά είδη ανάγνωσης:

• Προφορική (αποκωδικοποίηση, αυτοματοποίηση και έπειτα νοηματική 
επεξεργασία και λειτουργική αξιοποίηση δομής)

• Ήσυχη ανάγνωση (ατομικός ρυθμός, επαλήθευση ή εύρεση πληροφοριών)

• Shared Reading (χαλαρή και υποστηρικτική ατμόσφαιρα, υπόδειξη, συμμετοχή, 
εξάσκηση, παρουσίαση, χρήση μεγάλων βιβλίων, κοστουμιών, συζητώ 
αλληλουχία κ.ά.)

• Εντατική (καλλιέργεια γλωσσικής γνώσης παρά η ανάπτυξη της δεξιότητας)

• Γλωσσική, Περιεχομένου, Skimming, Scanning Διαβάζουμε τα 
κείμενα πέρα της 

μίας φοράς.
Κάθε ανάγνωση να 

έχει στόχο!



Κατά την ανάγνωση 

Ενδεικτικές δραστηριότητες

• Αριθμήστε τις παραγράφους (με τη λέξη «παράγραφος» δίπλα)

• Παροτρύνετε τους να αναγνωρίζουν λέξεις του κειμένου

• Απευθύνετε κατά διαστήματα ερωτήσεις, για να ελέγξετε κατά πόσο τα παιδιά 
κατανοούν το νόημα

• Ελέγξετε τις αρχικές υποθέσεις τους

• Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης ρωτήστε ποιες λέξεις μοιάζουν
(οικογένειες λέξεων), ποιες λέξεις είναι κύρια ονόματα

• Ζητήστε τους να προβλέπουν τη συνέχεια

• Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης ρωτήστε ποιες λέξεις μοιάζουν
με λέξεις από τη μητρική τους γλώσσα



Κατά την ανάγνωση

• Χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων

4/6/2019
Σχολικό Εγχειρίδιο Γ’ Δημοτικού



Κατά την ανάγνωση

• Εντοπισμός τίτλου (ή/και άλλων συμβάσεων του εκάστοτε κειμενικού
είδους)



Κατά την ανάγνωση

Παναγιώτα Ανδρέου Ιωαννίδου, Μάθημα ΕΠΑ425, Χειμ.Εξάμηνο 2016Σχολικό Εγχειρίδιο Γ’ Δημοτικού

• Χρήση εποπτικού υλικού για απεικόνιση βασικού λεξιλογίου



Κατά την ανάγνωση

• Δύσκολες λέξεις - επεξήγηση με αστερίσκο
• Εικονογραφημένο λεξικό

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=901&bitstream=901_01#page/16/m
ode/2up

• Λεξικά (ελληνο-αγγλικό, ελληνο-αραβικό, ελληνο-γερμανικό, ελληνο-ρωσικό, ελληνο-τουρκικό)

http://www.xanthi.ilsp.gr/dictionaries/

• Λεξικό της Ρομανί γλώσσας (ελληνορομανό)

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=692&bitstream=692_01#page/32/m
ode/2up

• Ελληνικό λεξικό σε αλβανικά, αραβικά, γεωργιανά, ρώσικα, ουρντού – παντζαμπί

http://www.metadrasi.org/lexiko/ger/main.htm

• Γλωσσάρι σελ.95 – Αλβανικά- Ελληνικά

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=909&bitstream=909_01#page/95/m
ode/1up

• Το μικρό μου Λεξικό 1-4

http://www.keda.uoa.gr/epam/el_material_presentation.html

Μπορούν επίσης να 
δημιουργήσουν το 

δικό τους 
προσωπικό λεξικό!

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=901&bitstream=901_01#page/16/mode/2up
http://www.xanthi.ilsp.gr/dictionaries/
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=692&bitstream=692_01#page/32/mode/2up
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=909&bitstream=909_01#page/95/mode/1up


Μετά την ανάγνωση - Δραστηριότητες για 
εντοπισμό βασικών στοιχείων
Ενδεικτικά εργαλεία:

- Εννοιολογικά διαγράμματα

- Ζάρι

- Buzzers

- Dominos, bingo, σταυρόλεξα κ.α. με τη χρήση της 

ιστοσελίδας www.toolsforeducators.com

- Επιτραπέζια ή άλλα παιχνίδια

http://www.toolsforeducators.com/
New-documents/Ξένια2-επιθ/Ποιος-θελει-να-γινει-εκατομμυριουχος.ppt


Μετά την ανάγνωση - Δραστηριότητες για 
εντοπισμό βασικών στοιχείων
Ενδεικτικά εργαλεία:

-

Κατεβαίνει αυτόματα το αρχείο 
και αλλάζετε τις ερωτήσεις



Μετά την ανάγνωση - Δραστηριότητες για 
εντοπισμό βασικών στοιχείων
Ενδεικτικά εργαλεία:

- Διαδραστικοί διάδρομοι 
«Storytelling Pathways»

- Βουνό της αφήγησης με 
ηχογράφηση

https://www.pinterest.com/pin/AdROMSkeZsz
LV4SQyoix51Do2ZM648VbmuSojtLHaOVH3YSIc
TxQTXQ/

https://fairydustteaching.com/20
11/01/walking-path-of-fairy-tale/



Ενδεικτικά εργαλεία:

- Language packs - Εικόνες από ιστορίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε πίνακα ή σε βάση για να μετακινήσουν 
βασικούς ήρωες ή αντικείμενα σε διάφορες στιγμές της ιστορίας

Μετά την ανάγνωση - Δραστηριότητες για 
εντοπισμό γενικού θέματος

Σχολικό Εγχειρίδιο Γ’ Δημοτικού



Μετά την ανάγνωση - Δραστηριότητες για 
εντοπισμό γενικού θέματος
Ενδεικτικά εργαλεία:

- Σειροθέτηση - Χρήση εικόνων σε λανθασμένη σειρά (για 
αφηγηματικό κείμενο)

Πηγή: https://issuu.com/melpobogi/docs/odontoglyfida



Μετά την ανάγνωση - Δραστηριότητες για 
ερμηνευτική κατανόηση
Ενδεικτικές δραστηριότητες:

⁻ Χρήση στοιχείων γραφισμού: Ζητήστε 
τους να βάλουν ( ) σε κάθε σημείο που 
εντοπίζουν

⁻ Χρήση εικόνων: Σχολιάστε το μέγεθος, 
τα χρώματα ή τη θέση τους

Μεταγενέστερα…

⁻ Καυτή καρέκλα: Σχολιάστε εάν έχουν 
δει/βιώσει κάτι παρόμοιο;

⁻ Διάδρομος της σκέψης: Ποια η δική τους 
προσωπική άποψη σε εκείνο το θέμα;

Σχολικό Εγχειρίδιο Ε’ Δημοτικού



Μετά την ανάγνωση - Δραστηριότητες για 
ερμηνευτική κατανόηση
Ενδεικτικά εργαλεία:

- Απεικόνιση της κεντρικής ιδέας με τρόπους πέρα του γλωσσικού, π.χ. με 
δραματοποίηση.



Πριν ή και μετά την ανάγνωση - Επιλογή 
θεματικού λεξιλογίου

Ενδεικτικές δραστηριότητες

• Μετάφραση στη Γ1 (δες λεξικά αρ.διαφ. 22)

• Μέσα από τραγούδια, ποιήματα και ρίμες

• Χρησιμοποιώντας μεσολαβητές

• Λογισμικά
• www. quizlet.com

• https://www.greekpod101.com/greek-vocabulary-
lists/

• https://www.greekpod101.com/greek-resources/

• http://www.hau.gr/?i=learning.en.podcasts-in-greek

Αυτό το στάδιο 
προετοιμασίας μπορεί 
να συμβεί και κατά τη 
διάρκεια ενισχυτικών 

διδασκαλιών

http://kiriasidore.blogspot.com.
cy/p/blog-page_9624.html

https://quizlet.com/nansia_kyriakou
https://www.greekpod101.com/greek-vocabulary-lists/
https://www.greekpod101.com/greek-resources/
http://www.hau.gr/?i=learning.en.podcasts-in-greek
http://kiriasidore.blogspot.com.cy/p/blog-page_9624.html


Πριν ή και μετά την ανάγνωση - Επιλογή 
θεματικού λεξιλογίου

Ενδεικτικές δραστηριότητες

• Ανάλυση της λέξης στα συστατικά της

• Σχηματισμός παράγωγων και σύνθετων 
λέξεων

• Συσχέτιση της λέξης με άλλες ομόρριζες

• Επιλογή και αντιστοίχιση συνώνυμων ή 
αντιθέτων

• Ταξινόμηση λέξεων βάσει της κειμενικής
τους λειτουργίας (π.χ. κατηγοριοποίηση των 
συνδέσμων ανάλογα με τη σημασία τους). 

4/6/2019



Πριν ή και μετά την ανάγνωση - Επιλογή 
θεματικού λεξιλογίου

https://www.palm-edu.eu/wp-
content/uploads/2018/10/1086_LX_2_Mind-map_solution.pdf



Πριν ή και μετά την ανάγνωση - Επιλογή 
στοιχείων δομής

Ενδεικτικά παραδείγματα:

• Χρήση βασικής μεταγλώσσας

• Ασκήσεις φθίνουσας καθοδήγησης

• Χρήση υπομνήματος

• Χρήση λογισμικών κλειστού τύπου
• http://emathima.gr/?page_id=807

• http://www.jele.gr/

• http://e-
didaskalia.blogspot.com.cy/2012/09/onli
ne.html

Ιακώβου, Μ. (2014). Επιμορφωτικός Οδηγός  Βασικές Αρχές για τη Διδασκαλία της 
Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας  Επίπεδα Α1-Β2. Θεσσαλονίκη: Υ.ΠΑΙ.Θ.

Βιβλίο Μαργαρίτα 3

http://emathima.gr/?page_id=807
http://www.jele.gr/


Πριν ή και μετά την ανάγνωση - Επιλογή 
στοιχείων δομής
Ενδεικτικά παραδείγματα:

• Με μουσική 

• Με κινήσεις 

• Με σχήματα 

• Ολιστική εκμάθηση – σύνθετων δομών, 

π.χ. Τα λέμε σε λίγο, Πόσο/Πόσα κάνει;

hvps://www.youtube.com/watch?v=RAcdNhD3nZY


Πριν ή και μετά την ανάγνωση - Επιλογή 
στοιχείων δομής

http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/index/51.pdf

Προσοχή στις 
παραδοσιακές ασκήσεις 
που περιλαμβάνονται!



Πριν ή και μετά την ανάγνωση - Επιλογή 
στοιχείων δομής

Kωδικοί χρήσης:
palmedu10@gmail.com
PALM672500

https://www.palm-edu.eu/el/

Εδώ θα βρείτε τις δραστηριότητες

mailto:palmedu10@gmail.com


1η δραστηριότητα



Παραγωγή γραπτού 
(πολυτροπικού) κειμένου



Παραγωγή λόγου– Γενική Διδασκαλία

Εβδομάδα 9α

Προσυγγραφικό
- Εισαγωγή στο θέμα
- Εισαγωγή στη δραστηριότητα παραγωγής λόγου
- Ιδεοθύελλα ιδεών

Συγγραφικό
- Ποιες ιδέες αξίζει να αναπτυχτούν και ποιες όχι
- Οργάνωσε ιδέες σε ένα αρχικό πλάνο, με κάρτες, εικόνες κ.α.
- Αποφάσισε συγκεκριμένα δομικά στοιχεία
- Γράψε το πρώτο αρχικό δείγμα

Μετασυγγραφικό
- Επεξεργάσου το περιεχόμενο και τη δομή του με κριτικό μάτι
- Κάνε αλλαγές
- Ετοίμασε το τελικό στάδιο
- Ανάγνωση ή ανάρτησε το σε συγκεκριμένο κοινό



Παραγωγή λόγου – Γενική Διδασκαλία

• Σημαντική προϋπόθεση το
κοινωνικό και επικοινωνιακό
πλαίσιο όπου προκύπτει η
παραγωγή λόγου και η οργανική
ένταξη σε θεματικό πεδίο:
• Ποιος/ποια μιλά;

• Σε ποιον/ποια απευθύνεται;

• Ποια η σχέση μεταξύ
δημιουργού και αποδέκτη/τριας;

• Για ποιο/ους σκοπό/ους;

• Με ποιο τρόπο, ποια γλωσσικά
μέσα;

• Άμεση σχέση με κείμενα που
μελετήθηκαν (για ιδέες)

Σχολικό Εγχειρίδιο Ε’ Δημοτικού



• Θεωρείται από τις 
δυσκολότερες αν όχι η 
δυσκολότερη δεξιότητα 
που πρέπει να 
καλλιεργήσει ο 
μαθητής/τρια, μιας και 
χρειάζεται:

• Γλωσσικά στοιχεία

• Γνωστικά στοιχεία

• Κοινωνικοπολιτισμικά
στοιχεία

Σχολικό Εγχειρίδιο Δ’ Δημοτικού



Στάδια ανάπτυξης της ικανότητας

Η μηχανική 
αντιγραφή

Υπαγόρευση

Γραπτή 
δραστηριότητα 
περιοριστικού 

τύπου

Καθοδηγούμενη 
γραπτή 

δραστηριότητα

Ελεύθερα κείμενα 



Χρηστικά ή λογοτεχνικά κείμενα;



Η μηχανική αντιγραφή και υπαγόρευση



Η μηχανική αντιγραφή και υπαγόρευση

Σχολικό Εγχειρίδιο Δ’ Δημοτικού



Γραπτή δραστηριότητα περιοριστικού τύπου
Εβδομάδα 9α

• Παραγωγή λίστας με φωτογραφίες - ή 
με επαναλαμβανόμενη φράση, π.χ. «Εγώ 
είμαι…»

• Σχηματική ποίηση – χαρτόνι

• Κολάζ με εφημερίδες – με τίτλους

• Ποιήματα σε κατασκευές

Λογισμικό: 
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-
poihsh-drastiriotites.asp



Καθοδηγούμενη γραπτή δραστηριότητα

Έβελυν Ιωαννίδου & Μαρία Χ’’Κωνσταντή, Χ.Εξάμηνο 2018, ΕΠΑ425



Αστάρα & Μπέλλα, 2014;17

Καθοδηγούμενη γραπτή δραστηριότητα



Καθοδηγούμενη γραπτή δραστηριότητα

Εβδομάδα 9α

• Δίνουμε ένα πρότυπο και το απαιτούμενο λεξιλόγιο για την παραγωγή 
γραπτού λόγου.

Αμπάτη & Κατσάρου, 2012

Προσοχή 
στην 

πλαισίωση



Καθοδηγούμενη γραπτή δραστηριότητα



Καθοδηγούμενη γραπτή δραστηριότητα

Λειτουργίες και σκοποί γλώσσας
Χρήση στοιχείων γραφισμού
Χρήση εικόνων
Χρήση επιθέτων
κ.α

http://tinyurl.com/ydghomhk



Ελεύθερα κείμενα

Λογισμικά για:
Βιβλίο - παραμύθι- μικρή ιστορία-
μύθος 

• https://bookcreator.com/

• http://www.culturestreet.org.uk/acti
vities/picturebookmaker/

• https://www.storyjumper.com/sjedit
or/edit/38479056/58da1159a3604

Δημιουργία audio-books

• PowerPoint

• 2Simple 2Create-a-story
• https://www.2simple.com/us/

• Cricksoft’s clicker
• http://www.cricksoft.com/uk/product

s/clicker/home.aspx

https://bookcreator.com/
http://www.culturestreet.org.uk/activities/picturebookmaker/
https://www.storyjumper.com/sjeditor/edit/38479056/58da1159a3604
https://www.2simple.com/us/


Ελεύθερα κείμενα 

Τεχνικές Ροντάρι
• Φανταστικό διώνυμο
• Πέτρα στη λίμνη

https://el.glosbe.com/el/fr/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AF
%CE%B5%CF%82

Φτιάξε μια ιστορία με:
-Μαρούλι και Σάκης Ρουβάς

- Κουνέλι και τσάντα



Ελεύθερα κείμενα 

Λογισμικά για κόμικς
• http://www.wittycomics.com/make-comic.php

• https://www.storyboardthat.com/storyboard-
creator

https://www.slideshare.net/aikgoltsiou/ss-69339193?qid=153967e3-74fe-41ec-80be-
81ddf3d8c1d1&v=&b=&from_search=1

Σχολικό Εγχειρίδιο Ε’ Δημοτικού

http://www.wittycomics.com/make-comic.php


Ελεύθερα κείμενα 



Ελεύθερα κείμενα 

Πρακτικές θεατρικού παιχνιδιού

• Τα παιδιά ξαπλώνουν κάτω και ο/η εκπαιδευτικός
τα σκεπάζει με ένα γαλάζιο πανί. Έτσι γίνονται
ψάρια και κολυμπούν μέσα στο νερό. Σιγά-σιγά
αρχίζει να βγαίνει ένα-ένα παιδί και να διηγείται
ό,τι θαυμαστά πράματα είδε στον βυθό της
θάλασσας.

• Κάνουμε βόλτα στο δάσος. Ξαφνικά πιάνει δυνατή
βροχή. Τρέχουμε να προφυλαχτούμε σε μια σπηλιά.
Εκεί μέσα βλέπουμε διάφορα πράγματα…

• «Μαγικό εισιτήριο» - αντικείμενα σχετικά που
βοηθούν τα παιδιά να «εισέρθουν» στην ιστορία
αναλαμβάνοντας ένα ρόλο.



Γενικά εργαλεία

Ενδεικτικές/α στρατηγικές/εργαλεία:

• Επιτρέψτε τους να γράψουν στη μητρική τους γλώσσα (κάποια 
τμήματα, λέξεις ή φράσεις που δε γνωρίζουν).

• Επιτρέψτε τους να σχεδιάσουν (κάποια τμήματα, μέρη του λόγου).

• Π.χ. Πήγα και ήταν ένας σκύλος

• Χρησιμοποιήστε οργανογράμματα, 

σχεδιαγράμματα όποτε το θεωρείτε βοηθητικό.



Γενικά εργαλεία

Ενδεικτικές/α στρατηγικές/εργαλεία:

• Παραγωγή λόγου σε δυάδες – συλλογική 
γραφή

• Παραγωγή λόγου με αντικείμενα – κείμενα 
που τους αρέσουν – τρισδιάστατες εικόνες

• Παραγωγή λόγου με «χαλί» θρανίου



Αξιολόγηση



Εργαλεία αξιολόγησης

• Αυτοδιόρθωση – Ετεροαξιολόγηση -
Συλλογική γραφή και διόρθωση
• Πίνακες κριτηρίων που αναπτύσσει η τάξη κατά 

την εξέταση θεμάτων και κειμενικών ειδών 
• Ρουμπρίκες

• Λίστες ελέγχου τύπου Likert

• Πρωτόκολλα μεγαλόφωνης σκέψης
• Ποια από τις εργασίες σου άρεσε περισσότερο, ποια 

σε δυσκόλεψε, τι θα άλλαζες αν την ξαναέκανες, τι 
άλλο θα ήθελες να μάθεις;



Εργαλεία αξιολόγησης

•Αυτοδιόρθωση – Ετεροαξιολόγηση - Συλλογική γραφή 
και διόρθωση
• φύλλα ετεροαξιολόγησης γραπτού λόγου
• νοητικά διαγράμματα
• ομαδικοί προφορικοί/γραπτοί αναστοχασμοί
• ερωτηματολόγιο
• ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• portfolio
• παρατήρηση
• η καρέκλα του συγγραφέα 

http://conversationsinliteracy.com/quick-formative-assessment-tools/



Εργαλεία αξιολόγησης

• Ομαδική επεξεργασία 
του λάθους-κοινά λάθη

• Τεχνητά κείμενα-
ζητούμε από 
μαθητές/τριες να 
διορθώσουν λάθη των 
ενηλίκων

• Ρωτούμε τα παιδιά, πώς 
το σκέφτηκαν; (όταν 
είναι αυτό εφικτό)



2η δραστηριότητα
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