
 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

  

Γ΄  Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας-  

Στυλιανός Λένας 

Διευθύντρια- Συντονίστρια: Νέφη Καμέρη  
Υποστηρίκτρια: Σταυρούλα Βαλιαντή 
 
Παρουσίαση: Ειρήνη Χαραλαμπίδου- Βοηθός Διευθ. 
                 Κλεοπάτρα Μουσκή  Εκπαιδευτικός  
 



ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 Καλλιέργεια και ανάπτυξη προφορικού 

και γραπτού λόγου των μαθητών 

Οι εκπαιδευτικοί να: 

 Σχεδιάζουν διδασκαλίες και δραστηριότητες με έμφαση 
στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του προφορικού και 
γραπτού λόγου.  

 

 Αξιοποιούν  εργαλεία κατανόησης και παραγωγής 
προφορικού και γραπτού λόγου. 

  

 Καλλιεργούν συστηματικά τον  προφορικό και γραπτό 
λόγο σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 



 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β:  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

 Επιμόρφωση και συζήτηση  για την ανάπτυξη προσωπικού  
Σχεδίου  Δράσης  προς όλους τους εκπαιδευτικούς από 
υποστηρίκτρια 

 Επιμόρφωση σε μικρές ομάδες για την αποτελεσματική διδασκαλία 
από την Υποστηρίχτρια του προγράμματος  

 Επιμόρφωση από Σύμβουλο Ελληνικών. 

 Εργαστήριο από Σύμβουλο Ελληνικών σε μικρές ομάδες για 
σχεδιασμό διδασκαλιών στο μάθημα της Γλώσσας. 

 Επιμόρφωση για εργαστήρι συγγραφέων από εξωτερική 
συνεργάτιδα. 

 Εργαστήριο σε μικρές ομάδες για σχεδιασμός διδασκαλίας με έμφαση 
στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

 Συνεργασία εκπαιδευτικών για τον σχεδιασμό διδασκαλιών και 
ενοτήτων  

 Παρακολούθηση διδασκαλιών μεταξύ των εκπαιδευτικών  

 Συνδιδασκαλίες 



  

 

Δράσεις που ξεχωρίσαμε 

 

 Εργαστήρια μάθησης  

 

 

 Σχεδιασμός διδασκαλίας 

 

 

 Συνδιδασκαλίες 

ΣΤΟΧΟΣ  Σχολικής Μονάδας:  

Καλλιέργεια και ανάπτυξη του 
προφορικού και γραπτού λόγου  



 Σχεδιασμός διδασκαλιών με έμφαση στην καλλιέργεια και 
ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου:  

 

                  * διδακτικά εργαλεία κατανόησης και    

                    παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου  

 

                  * διαμορφωμένα φύλλα εργασίας  

 

                  * Στρατηγικές και τεχνικές  
                 διαφοροποίησης 

 

               * ποικιλία διδακτικών μέσων - υλικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 



ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
ΝΟΗΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ - ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ  

 



ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
  

ΑΝΟΙΚΤΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 
 



ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει ότι το πρόγραμμα 
της ΕΜ:  

o Τους βοήθησε να εστιαστούν σε ένα συγκεκριμένος σκοπό και στο 
πλαίσιο αυτό να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν απόψεις για το 
σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση των διδασκαλιών και 
συνδιδασκαλιών. 

 

 Τους έχει βοηθήσει να αναπτυχθούν αναφορικά με την 
αποτελεσματική διαφοροποίηση της εργασία και να εντάξουν στη 
διδασκαλία τους ποικίλα διδακτικών εργαλείων και τεχνικών με 
στόχο τη βελτίωση του προφορικού και  γραπτού λόγου. 

 

 Οι μαθητές έχουν ενεργοποιηθεί  και έχουν παρουσιάσει βελτίωση 
στον προφορικό και γραπτό του λόγο τόσο στο μάθημα της γλώσσας 
όσο και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. 

 

 Η εμπειρία της ΕΜ θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν 
μελλοντικές προκλήσεις. 

 



ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ… 


