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διδασκαλίας στρατηγικών ενεργού κατανόησης» 2017-2018
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
• Φτωχή ικανότητα
νοηματικής επεξεργασίας
γραπτού λόγου από τα
παιδιά
• Φτωχό λεξιλόγιο των
παιδιών
• Ανεπάρκεια στην
αναζήτηση, εντοπισμό,
σύνθεση πληροφοριών
και συναγωγή
συμπερασμών

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
•Να καταστούν πιο
αποτελεσματικά στη
νοηματική επεξεργασία
γραπτών κειμένων
•Να εμπλουτίσουν το
λεξιλόγιό τους
•Να κατακτήσουν
στρατηγικές κειμενικής
επεξεργασίας γενικής
εφαρμογής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Θέσαμε
στόχους,
οργανώσαμε
δραστηριότητες, χρονοδιάγραμμα:
•για τη δική μας ενημέρωση και
επιμόρφωση

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
• Ιεράρχηση
αναγκών
από
εκπαιδευτικούς
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων
από παιδιά

•για τη βελτίωση των παιδιών
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
•Αρχική με συμπλήρωση
ερωτηματολογίου από τα
παιδιά
•Αρχική διαγνωστική του
επιπέδου αναγνωστικής
κατανόησης και της
ικανότητας συναγωγής
συμπερασμών των παιδιών

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

KEIMENO
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

•Διαμορφωτική/
αναστοχασμός από τους/τις
εκπαιδευτικούς
•Τελική με επανάληψη της
συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου και του
δοκιμίου από τα παιδιά

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟΧΩΝ
•Δεξιότητες – Ενίσχυση ικανότητας εντοπισμού και ενσωμάτωσης
πληροφοριών, ικανότητας συναγωγής συμπερασμών γέφυρας και
επεξεργασίας, εμπλουτισμός λεξιλογίου
•Κείμενο – Αξιοποίηση της έννοιας του κειμενικού είδους στη δημιουργία
του νοητικού και καταστασιακού μοντέλου του κειμένου
•Στρατηγικές – Ανάπτυξη της μεταγνωστικής διεργασίας της καθοδήγησης
(monitoring) της κατανόησης στο επίπεδο της αυτό-καθοδήγησης
•Αντιλήψεις – Διαμόρφωση αντιλήψεων για τη σχέση ανάγνωσης –
κατανόησης
•Στάση – Εφαρμογή σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα

ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΣΗ

• Ενδοσχολική επιμόρφωση
• Δειγματικά
• Συνδιδασκαλίες
• Παρακολουθήσεις
μαθημάτων
• Δημιουργία Βιβλιοθήκης
Εκπαιδευτικού
• Διαρκής ανατροφοδότηση

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Κατηγοριοποίηση εργαλείων
κατανόησης γραπτού λόγου κατά
κειμενικό είδος και τάξη/ Αξιοποίηση
εργαλείων κατανόησης γραπτού λόγου
σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα/
Εφαρμογή πρωτόκολλου διδασκαλίας
βασικών στρατηγικών κατανόησης/
Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού/ Διδακτικά
εργαλεία προσέγγισης και
επεξεργασίας κειμενικών ειδών

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
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