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Παρουσίαση

 Παραγωγή και αξιολόγηση γραπτού λόγου 
με έμφαση στην αφήγηση και στην 
περιγραφή 
(Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής 
Μάθησης, 2017-18)

 Ανάπτυξη κατανόησης και παραγωγής 
προφορικού-γραπτού λόγου μέσα από 
διδασκαλία στηριγμένη στις αρχές της 
διαφοροποίησης 
(Σχέδιο Δράσης, 2018-19)



2016-17 2017-18 2018-19

Διαφοροποίηση 
στην 

παραγωγή 
γραπτού λόγου 
και λογοτεχνία

Εφαρμογή 
πιλοτικού 

προγράμματος 
Ε.Μ:

Κατανόηση 
κειμένου

Ένταξη στην 
Υ.Ε.Μ.

Παραγωγή και 
αξιολόγηση 

γραπτού λόγου

Ένταξη στην 
Υ.Ε.Μ.

Μαθηματικά 
(Λύση 

προβλήματος)

Ιστορικό δράσεων

2015-16



Διάγνωση αναγκών - ορισμός θέματος                                            
Παραγωγή και Αξιολόγηση Γραπτού 
Λόγου (Αφήγηση, Περιγραφή)

Στόχοι:

Γνωριμία με και εφαρμογή τεχνικών 

και εργαλείων για οργάνωση του 

γραπτού λόγου 

Αξιοποίηση εργαλείων στην 

παραγωγή γραπτού λόγου

Εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης από 

εκπαιδευτικούς και μαθητές

2018-192017-18

 Διάγνωση αναγκών - ορισμός θέματος
Ανάπτυξη κατανόησης και παραγωγής 
προφορικού-γραπτού λόγου μέσα από 
διδασκαλία στηριγμένη στις αρχές της 

διαφοροποίησης

Στόχοι:

Γνωριμία και εφαρμογή τεχνικών και 

εργαλείων διαμορφωτικής αξιολόγησης 

και διαφοροποίησης

Αξιοποίησή τους στην παραγωγή 

γραπτού λόγου

Εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης από 

εκπαιδευτικούς και μαθητές



• Σειρά σεμιναρίων επιμόρφωσης
• Συχνές συναντήσεις (15) με την 

υποστηρίκτρια του Π.Ι., κ. Χριστίνα 
Σταύρου

• Κοινές δράσεις ανά τάξη (Α΄-Β΄-Γ΄)
• οργάνωση, σχεδιασμός και εφαρμογή 

μαθημάτων 
• χρήση τεχνικών και εργαλείων
• σε επίπεδο ενότητας και σε επίπεδο 

μαθήματος 
• Αλληλοπαρακολουθήσεις μαθημάτων 

από συναδέλφους
• Αναστοχαστικές συναντήσεις 
• Αξιοποίηση χρόνου: συντονισμός 

τμημάτων, συνεδριάσεις, διάλειμμα 
(άτυπα), αλλαγές ωρολογίου για 
αποδέσμευση 

Εφαρμογή Σχ. Δράσης (2017-18) Εφαρμογή Σχ. Δράσης (2018-19)

• Σειρά σεμιναρίων επιμόρφωσης 
• Οργάνωση και εφαρμογή 

μαθημάτων (Τάξεις Α΄-Β΄-Γ΄)
• χρήση τεχνικών και εργαλείων
• σε επίπεδο ενότητας ή/και σε 

επίπεδο μαθήματος 
• Από κοινού οργάνωση μαθημάτων
• Αναστοχαστικές συζητήσεις σε 

συνεδρίες προσωπικού
• Συνδιδασκαλίες - Παρακολούθηση 

μαθημάτων από συναδέλφους

Πώς οργανωθήκαμε και πώς δράσαμε;



Ωφεληθήκαμε και μάθαμε γιατί…..

• Προσπαθήσαμε συστηματικά, όχι 
αποσπασματικά

• Δοκιμάσαμε
• Δώσαμε ευκαιρίες στους μαθητές 

μας
• Φανήκαμε δεκτικοί στη νέα γνώση
• Είχαμε/Είδαμε θετικά 

αποτελέσματα



Τι μάθαμε, που μπορούμε να 
μοιραστούμε;

• Αξιοποίηση εργαλείων παραγωγής γραπτού 
λόγου

• Αναζήτηση και καθορισμός κριτηρίων ποιότητας 
του γραπτού λόγου, με αξιοποίηση και 
δραστηριοτήτων κατανόησης γραπτού κειμένου 

• Εφαρμογή αυτοαξιολόγησης με βάση τα κριτήρια 
ποιότητας

• Ανατροφοδότηση και ευκαιρία βελτίωσης της  
εργασίας παραγωγής γραπτού λόγου στη βάση 
των κριτηρίων ποιότητας



• Συνδυασμός λεκτικών και μη-λεκτικών στοιχείων 
(εικόνες) στα εργαλεία (βλ. διαφορετικούς δείκτες)

• Αξιοποίηση νοητικών στηριγμάτων
• Ορισμός κριτηρίων από την αρχή

 Περιγραφή: επίθετα, βοηθητικά ρήματα «είναι», «έχει», 
παρομοιώσεις 

 Αφήγηση: αρχή-μέση-τέλος ιστορίας, χρονικοί σύνδεσμοι, 
ρήματα δράσης (παρελθοντικοί χρόνοι, πρόσωπα του ρήματος)

• Χρήση κριτηρίων για αυτοαξιολόγηση
• Τετράδιο– σημειώσεις – ευκαιρίες για διορθώσεις και 

βελτιώσεις
• Έκταση – εμπλουτισμός – διαφοροποιημένη 

αντιμετώπιση

Επιτυχία = Επίτευξη μαθησιακών στόχων στον 
βαθμό ετοιμότητας του καθενός και της καθεμιάς



Παιχνίδια με 
τις προτάσεις

Κριτήρια 
εμπλουτισμού  
προτάσεων:

χρήση επιθέτων, 
μεταφορών, 
παρομοιώσεων, 
υπερβολών



Η ιστορία με δικά 
μου λόγια… 

Κριτήρια: αρχή, μέση, τέλος
χρονικοί σύνδεσμοι
ρήματα δράσης (πρόσωπο, χρόνος) 



Συνέχεια 
της 
ιστορίας

Κριτήρια 
της 
αφήγησης 
που 
τέθηκαν εξ 
αρχής (με 
βάση και 
την 
κατανόηση 
κειμένου)



Σκηνές της ιστορίας

Συνδυασμός λεκτικών και 
μη-λεκτικών στοιχείων 
(εικόνες)

Κριτήρια αφήγησης:
• αρχή, μέση, τέλος
• χρονικοί σύνδεσμοι
• ρήματα δράσης (πρόσωπο, 

χρόνος) 



• Συνδυασμός λεκτικών και μη-λεκτικών στοιχείων (εικόνες) 
• Ορισμός κριτηρίων από την αρχή

• Αφήγηση: αρχή-μέση-τέλος ιστορίας, χρονικοί σύνδεσμοι, ρήματα δράσης 
(παρελθοντικοί χρόνοι, πρόσωπα του ρήματος)

• Έκταση – εμπλουτισμός - διαφοροποιημένη αντιμετώπιση



Ο εγωιστής 
γίγαντας 

(αφήγηση 
και  
περιγραφή) 



Περιγραφή 
Αντιστοιχία κριτηρίων κατανόησης 
κειμένου με τα κριτήρια συγγραφής 
περιγραφικού κειμένου

• Ορισμός κριτηρίων ποιότητας 
περιγραφής
• π.χ., επίθετα, βοηθητικά 

ρήματα «είναι», «έχει»)
• Αυτοαξιολόγηση στη βάση 

κριτηρίων ποιότητας
• Έκταση – εμπλουτισμός -

διαφοροποιημένη αντιμετώπιση



Αφήγηση 
• Ορισμός κριτηρίων εξ αρχής
• Συνδημιουργία κλείδας 

αξιολόγησης ποιότητας 

(μαθητές και εκαιδευτικός)



Πολυεπίπεδες
ερωτήσεις 
κατανόησης

Ιεραρχημένος βαθμός 
δυσκολίας

Know
Want to know Learned

Ανοικτού τύπου εργασία με 
βάση τον βαθμό ετοιμότητας, 
ασύγχρονη εργασία



Δημιουργία 
εξατομικευμένων 

νοητικών 
στηριγμάτων 
(περιγραφή)



Δημιουργία 
εξατομικευμένων 

νοητικών 
στηριγμάτων 
(περιγραφή)



• Χρήση πολλαπλών εργαλείων 
(μορφή, λειτουργία)

• Ορισμός κριτηρίων εξ αρχής
• Συνδημιουργία κλείδας 

αξιολόγησης ποιότητας 
(μαθητές και εκαιδευτικός)



Εφαρμογή 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης και 

τεχνικών 
διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας



Ορισμός κριτηρίων εξ 
αρχής (περιγραφή)



Εφαρμογή διαμορφωτικής 
αξιολόγησης και τεχνικών 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας



Εφαρμογή 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης και 

τεχνικών 
διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας



Εφαρμογή 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης και 

τεχνικών 
διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας



Εφαρμογή 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης και 

τεχνικών 
διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας



Κλείδα αξιολόγησης 
περιγραφικού κειμένου
για τα τμήματα της Γ΄ 
τάξης του σχολείου



Ποιο ήταν το όφελος από 
την εφαρμογή των 

Δράσεων;

• …για τον/την 

εκπαιδευτικό

• ...για τους/τις 
μαθητές/τριες



Ενθουσιασμός και ενδιαφέρον στο μάθημα, με τη 
χρήση νέων εργαλείων και νέων 
δραστηριοτήτων

Επίτευξη προσωπικού στόχου κάθε μαθητή –
εργασία με βάση την ετοιμότητα καθενός και 
καθεμιάς

Εξοικείωση με εργαλεία:
• έγιναν πιο παραγωγικοί στη γραπτή 

εργασία 
• βελτίωσαν την ποιότητα και τη(ν) 

δομή/οργάνωση του λόγου 
• αύξησαν την έκταση των γραπτών 

κειμένων τους (περιγραφής, αφήγησης)

Ενεργοποίηση όλων των μαθητών – αυτονομία 
- ευχέρεια στην επιλογή νοητικών 
στηριγμάτων,
αυτοματοποίηση ρουτίνων

Θετική στάση απέναντι στο γράψιμο –
Προθυμία να γράψουν

Ενίσχυση του ρόλου των μαθητών στη 
μαθησιακή διαδικασία, θετική και 
αποτελεσματική ανταπόκριση

Πιο «μόνιμη» γνώση – μπορούν να 
περιγράψουν και να αφηγηθούν πιο εύκολα

Ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον

Τι κερδίζουν οι μαθητές/τριες;



Τι κερδίσαμε ως εκπαιδευτικοί;

2017-18 2018-19
Αλληλεπίδραση μεταξύ συναδέλφων (συντονισμός 
αδελφών τμημάτων- «αναστοχαστικές
συναντήσεις» - μη ταυτόχρονη εφαρμογή, 
ανταλλαγή απόψεων, συνδιδασκαλίες)

Αναγνώριση της αξίας της εφαρμογής της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης και της 
διαφοροποίησης στη βάση των αποτελεσμάτων

Βελτίωση διδασκαλίας με τη χρήση εργαλείων

Γίναμε καλύτεροι στη "διαχείριση" την εργαλείων, 

συνδυασμός, απλοποίηση τους.

Αίσθημα ικανοποίησης από την ενεργοποίηση 
όλων των μαθητών

Μείωση εργασιακού άγχους (σχεδιασμός κοινών 
μαθημάτων, αλλαγές σε καθημερινές πρακτικές)

Κίνητρα για πιο δημιουργικές και παραγωγικές 
δραστηριότητες

Ανταλλαγή - Διάχυση υλικού Μεγιστοποίηση διδακτικού χρόνου

Εφαρμόσαμε τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης 
και διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχολείο = Κοινότητα Μάθησης



«Μπορώ να 

χρησιμοποιώ 

καλύτερα τα 

εργαλεία, 

γιατί έχω 

αντιληφθεί 

την αξία τους.»

«Η στοχευμένη

επιδίωξη κάποιων 

συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων 

έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα που 

μπορούν να 

αξιολογηθούν πιο 

συγκεκριμένα.»

«Παρουσιάστη

κε βελτίωση 

στην 

παραγωγή 

του γραπτού 

λόγου, λόγω 

της 

καλύτερης 

οργάνωσης.»

«Τα παιδιά 

γράφουν με 

περισσότερη 

άνεση προτάσεις.  

Τα 

αποτελέσματα 

είναι πολύ πιο 

εμφανή και 

μόνιμα.»

«Μπορώ να 

βοηθώ 

καλύτερα 

και 

περισσότερο 

τους 

μαθητές 

μου.»

«Έδειξαν 

μεγάλο 

ενδιαφέρον και 

ήθελαν να 

εργαστούν 

ακόμα και οι 

μαθητές που 

βαριούνται τον 

γραπτό λόγο ή 

που 

παρουσιάζουν 

αδυναμίες...»

Δηλώσεις Εκπαιδευτικών



Εν κατακλείδι…
Μάθηση σημαίνει μεγάλα σκαλιά και 
μικροσκοπικά χνάρια….
…σημαίνει να νιώσεις ότι μπορείς να αποτυπώσεις κάτι, 
να δημιουργήσεις, να αισθανθείς βιωματικά πως μπορείς 
να τα καταφέρεις, να πιστέψεις σε σένα. Αρκεί, ασφαλώς,
να υπάρχει πλάι σου ένας δάσκαλος, ένας άνθρωπος να 
κάνει το όχι και τόσο αυτονόητο τελικά: να σου δώσει τον 
χώρο και τη δύναμη να πιστέψεις ότι αυτό που κάνεις 
είναι κάτι, ότι δεν είναι για πέταμα και για τη λησμονιά 
του κόσμου … ότι είναι κάτι σημαντικό που σου δίνει 
θεμέλια για γερά βήματα – είτε είσαι ο νεαρός άνθρωπος 
που μεγαλώνει στην τάξη, είτε ο ίδιος ο δάσκαλος που 
μεγαλώνετε μαζί … Τα θεμέλια αυτά πάντα μπορούν να 
ενισχυθούν … για ΤΑ ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ!


