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Γενικός συντονισμός: EΔΕ
Παρουσίαση διδακτικής/ών πρότασης/εων: Λειτουργός ΠΙ ή 
και Σύμβουλος Ελληνικών
Σκοπός:
 Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, στη βάση του «Κειμένου

Πολιτικής» για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,
ημερ. 1 Οκτωβρίου 2013 και σχετικής ενημερωτικής
Εγκυκλίου, ημερ. 21 Νοεμβρίου 2013 - Απαντήσεις σε
ερωτήσεις/προβληματισμούς (40΄ περίπου)

 Έμφαση στο επίπεδο διδασκαλίας, μέσω της παρουσίασης
μιας ενδεικτικής διδακτικής πρότασης, με συγκεκριμένη
εστίαση και στόχευση, και με την ενεργό εμπλοκή των
συμμετεχόντων/ουσών (80΄ περίπου)



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Η Παρουσίαση:

 Στηρίζεται στην έννοια της «συνδυαστικής γλωσσικής διδασκαλίας», η οποία, με
τη σύνθεση σύγχρονων γλωσσοδιδακτικών προσεγγίσεων και την εφαρμογή
ποικίλων διδακτικών πρακτικών, καλύπτει και τον βασικό-σχολικό γραμματισμό:

α) αναγνώριση και χρήση των βασικών γλωσσικών δομών (όπως είναι το
αλφάβητο, η ορθογραφία, η γραμματική, οι κειμενικές συμβάσεις), β) επίγνωση
των λειτουργιών των κειμενικών ειδών, με τις οποίες συναρτάται ο τρόπος
δόμησής τους, γ) κατανόηση και δόμηση κειμένων (γραπτών, προφορικών,
ψηφιακών, οπτικών), μέσα σε ποικίλα κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά
συγκείμενα και δ) κριτική διερεύνηση και ανάλυση κειμένων.

 Υποστηρίζει την ενιαία αντιμετώπιση της διδασκαλίας της γλώσσας
(Γλώσσα/Λογοτεχνία/Θεατρική Αγωγή).

 Αναπτύσσεται με σεβασμό στα διδακτικά πλαίσια κάθε εκπαιδευτικού.
 Επιδιώκει την αναδιαμόρφωση και συνδιαμόρφωσή της, μαζί με τους/τις

εκπαιδευτικούς, σε ένα πλαίσιο διάδρασης, αναστοχασμού, υποβολής
εισηγήσεων, άντλησης ιδεών.



ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Η Παρουσίαση:

 Σκόπιμα εστιάζει στη «Χρήση / αξιοποίηση σχολικού γλωσσικού
εγχειριδίου και άλλου διδακτικού υλικού» (2η παράμετρος
«Κειμένου Πολιτικής» που φαίνεται να «απασχολεί»...)

[Το σχολικό εγχειρίδιο:

 Xρησιμοποιείται, όχι κατ΄ ανάγκην σειριακά.
 Αξιοποιείται ευέλικτα και διαβαθμισμένα, σε διάφορα επίπεδα

οργάνωσης της διδασκαλίας: σχέδιο μαθήματος, διδακτική
ενότητα, σχέδιο εργασίας (project), «θεματική ενότητα
κριτικού γραμματισμού».

 Δεν είναι το μόνο διδακτικό μέσο.]

 Σκόπιμα εστιάζει στη μη «τυπική επιστροφή στο σχολικό
εγχειρίδιο...».



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Η Παρουσίαση:

 Αφορά καταρχήν μια διδακτική πρόταση για τη Β΄ Δημοτικού,
εφόσον σκόπιμα περιορίζεται σε ΙΔΕΕΣ προς αξιοποίηση και
προσαρμογή σε όλες τις τάξεις.

 Περιορίζεται στη Β΄ Δημοτικού (λόγω περιορισμένου χρόνου).
Έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχες προτάσεις για όλες τις τάξεις, οι
οποίες προγραμματίζεται να αναρτηθούν προσεχώς στην
ιστοσελίδα για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
(http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/index.html).

 Περιορίζεται, επίσης, στο να σκιαγραφήσει μια από τις πολλές
«πορείες πλεύσης» του/της εκπαιδευτικού. Δίνει, δηλαδή, κάποια
μόνο ανοίγματα, γύρω από το πώς, πότε, γιατί...:



[συνέχεια]

• Μπορεί «να σπάσει» η σειρά διδασκαλίας «των κειμένων και
ασκήσεων του βιβλίου».

• Μπορεί να διδαχθούν και άλλα κείμενα, παράλληλα με τα «κείμενα
του βιβλίου» (μετάβαση από «ένα κείμενο του βιβλίου» σε ένα
«άλλο κείμενο εκτός του βιβλίου» και αντίστροφα).

• Μπορεί να γίνει μετασχηματισμός «μιας άσκησης του βιβλίου» ή
αντικατάσταση «μιας άσκησης του βιβλίου» (και «επιστροφή πίσω
το βιβλίο» στη συνέχεια).

• Μπορεί «να διδάξουμε γραμματική και ορθογραφία» (με βασικό
ζητούμενο τις επικοινωνιακά πλαισιωμένες ασκήσεις και όχι με
ρυθμιστικό/κανονιστικό τρόπο).

• Μπορεί να γίνει διδασκαλία της γλώσσας, στη βάση διακριτών και
κοινών στόχων, π.χ., γλώσσας και λογοτεχνίας.

• Μπορεί να προκύψει «κριτικός προσανατολισμός» της
διδασκαλίας (κριτική προσέγγιση κειμένων) [...]



ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Η Παρουσίαση:

 Έχει ως αφετηρία «μια συνηθισμένη» διδακτική ενότητα του
σχολικού εγχειριδίου.

 Αναμενόμενα δεν μπορεί να έχει τη ροή και τη συνοχή ενός
ολοκληρωμένου προ-σχεδιασμού διδασκαλίας.

 Στην απουσία «δεικτών γλωσσικής επάρκειας», στηρίζεται, όσον
αφορά τους στόχους, στο περιεχόμενο του υφιστάμενου πακέτου
διδακτικού υλικού (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Μαθητή, Βιβλίο
Δασκάλου) και στη στοχοθεσία του υπάρχοντος (υπό
διαμορφωτική αξιολόγηση) Προγράμματος Σπουδών (2010).

 Δεν αποτελεί «πρωτότυπη ή πρότυπη διδακτική πρόταση»!



Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:
Μια ενδεικτική-διαδραστική 

διδακτική πρόταση 

(ή «πορεία πλεύσης»)

για τη Β΄ Δημοτικού



Eκπαιδευτικός και παιδιά σε 
«διαδικασία διερεύνησης»

Mπορούμε να διερευνήσουμε:
Ποιες είναι οι δυνατότητες και ποια τα
όρια της συγκεκριμένης διδακτικής
ενότητας, ως προς:

- τους στόχους «της»;

- τις δραστηριότητές «της»;

- το περιεχόμενό «της»;

- τα κείμενα (κειμενικά είδη) «της»;

- τη γραμματική  «της»;

- τη διαθεματική δυναμική της;

- τις προοπτικές  κριτικής  
προσέγγισης των κειμένων «της»;

- […]



Παράδειγμα:

Eίναι οι στόχοι της διδακτικής ενότητας του σχολικού εγχειριδίου:
 Κατάλληλοι (για τα παιδιά, για τα κείμενα);
 Eπαρκείς;
 Διαβαθμισμένοι;
 Διαφοροποιημένοι;
 «Συνδυαστικοί»;



Στόχοι-Παραδείγματα (συμπληρωματικοί/αναπληρωματικοί, βάσει της
«περίστασης μάθησης»):

Γενικοί στόχοι

- Να διαβάζω με ρέουσα ανάγνωση και το κατάλληλο αναγνωστικό ύφος.

- Να διαβάζω και να κατανοώ τι λέει το κείμενο.

- Να εντοπίζω στα κείμενα σημαντικές πληροφορίες.

- Να «διαβάζω εικόνες», για να κατανοήσω καλύτερα ένα κείμενο.

- Να προβληματίζομαι για το τι λέει ένα κείμενο, σε σχέση με το ποιος/-α το

λέει/γράφει και σε ποιο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιστικό συγκείμενο

αναπτύσσεται.

- Να εντοπίζω ομοιότητες και διαφορές γύρω από το «τι λέει και πώς το λέει» ο/η

δημιουργός ενός κειμένου, σε σχέση με έναν άλλο/η δημιουργό.

- Να αναγνωρίζω τη διαφορά μεταξύ γεγονότος και γνώμης, έτσι ώστε να μπορώ να

αναπτύσσω τεκμηριωμένη άποψη.

- Να λέω την άποψή μου για ένα θέμα που μας απασχολεί και να την τεκμηριώνω.

- Να χρησιμοποιώ και να γράφω ορθογραφημένα το βασικό λεξιλόγιο της ενότητας.



Ειδικοί στόχοι

- Να εκφράζω τα συναισθήματά μου, με βάση συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας.
- Να κατανοώ πώς εκφράζουμε συναισθήματα σε συγκεκριμένες περιστάσεις

επικοινωνίας, ανάλογα με σχετικές πληροφορίες που εντοπίζονται σε κείμενα
(γλωσσικά και μη γλωσσικά).

- Να αναγνωρίζω, ανάλογα με «το τι λέει και πώς το λέει» ο/η δημιουργός κάθε
κειμένου, τη λειτουργία:

- επιθέτων, ουσιαστικών και ρημάτων που δηλώνουν συναισθήματα
- της μεταφοράς
- της χρήσης διαλόγου και ευθέος λόγου.

- Να χρησιμοποιώ επίθετα, ουσιαστικά και ρήματα που σχετίζονται με συναισθήματα,
κατάλληλα και αποτελεσματικά, σε δικά μου προφορικά και γραπτά κείμενα.

- Να αναδιηγούμαι μια δική μου εμπειρία που αφορά το θέμα των συναισθημάτων,
προφορικά ή γραπτώς.

- Να αφηγούμαι μια πραγματική ιστορία που σχετίζεται με συναισθήματα,
προφορικά ή γραπτώς.

- Να γράφω σωστά τις καταλήξεις ρημάτων σε –ω, ουσιαστικών και επιθέτων σε -ος,
-η, -ο, που σχετίζονται με συναισθήματα.

Στόχοι-Παραδείγματα (συμπληρωματικοί/αναπληρωματικοί, βάσει της
«περίστασης μάθησης»), με δυνατότητα επαναπροσδιορισμού τους:



[...] Στόχοι-Παραδείγματα:

Και στόχοι που αναδεικνύουν 

τη συλλειτουργία Γλώσσας-Λογοτεχνίας-Θεατρικής Αγωγής…

(βλ. σχετικές αναφορές στη συνέχεια)



Στοχευμένες δραστηριότητες με νόημα για τα παιδιά-Παραδείγματα...

Με λέξη-κλειδί τον τίτλο της ενότητας:

 Ιδεοθύελλα (ατομικά, ομαδικά)
 Ζωγραφιές (προσωπικές εμπειρίες)
 Παντομίμα
 Παραγωγή προφορικών ή και γραπτών κειμένων, με τη βοήθεια 

κατάλληλων «στηριγμάτων» , εφόσον χρειάζονται:

 Eπεξεργασία κειμένων των παιδιών (ιδεοθύελλας, ζωγραφιάς, γραπτού
κειμένου...), παρουσίαση, συζήτηση, εξαγωγή συμπερασμάτων.

Νιώθω ………………………………………………………
Νιώθω ……………………… και …………………….
Νιώθω………………………., όταν………………….
Νιώθω………………………., αλλά………………….
Νιώθω………………………., γιατί………………….
Κάποτε νιώθω…………………, διότι …………….
Αισθάνομαι ……………………………………………….



 Με κείμενα που έρχονται στην τάξη (π.χ., παραμύθια, διαφημίσεις,

έντυπα φιλανθρωπικών οργανώσεων, τραγούδια, φωτογραφίες ή

φιλμάκι από την επικαιρότητα βλ. σχολικά συσσίτια κ.ά.)

 Από ένα παιχνίδι στην αυλή

 Από ένα επεισόδιο σχολικού εκφοβισμού

 Με αφορμή μια εκδρομή, μια σχολική εκδήλωση, έναν εκπαιδευτικό

περίπατο, μια κινηματογραφική παράσταση

 Στη Μουσική, στην Τέχνη, στα Θρησκευτικά, στην Αγωγή Ζωής, στη

Γυμναστική

(και αξιοποίηση των ΤΠΕ ως εγκάρσιου στόχου και                       

παιδαγωγικού εργαλείου με πρόσθετη μαθησιακή αξία)

Δυνατότητες διεπιστημονικής-διαθεματικής προσέγγισης της ενότητας ή
και εναλλακτικές αφετηρίες για εισαγωγή στην ενότητα…
Παραδείγματα:



 Συνδυασμός εικόνας-κειμένου [Συγγραφή 
λεζάντας («συννεφάκι σκέψης») που να 
δηλώνει τα συναισθήματα όσων 
απεικονίζονται στις εικόνες)

 Συσχέτιση τίτλου ενότητας με εικόνες, 
μέσω υπόθεσης-πρόβλεψης

 Ομαδοποίηση εικόνων και λεζάντων με 
βάση κριτήρια που θα θέσουν τα παιδιά 

 «Δεξαμενή λέξεων» (συναισθήματα/  
«βασικό λεξιλόγιο» - συνώνυμα και 
αντίθετα)

 Διατύπωση και τεκμηρίωση απόψεων για 
το πότε και γιατί κάποιος μπορεί να βιώνει 
θετικά ή αρνητικά συναισθήματα (π.χ., 
χαρά, λύπη)

 Διάκριση φωτογραφίας από την εικόνα/το 
προϊόν της εικονογράφησης   (ως 
έναυσμα για αντικατάσταση των εικόνων 
με φωτογραφίες που μπορεί να φέρουν τα 
ίδια τα παιδιά ή και δικές τους ζωγραφιές)

Αναπλαισίωση του διδακτικού υλικού του σχολικού εγχειριδίου, για την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων-Παραδείγματα αναπλαισιωμένης
άσκησης/1:



Αναπλαισίωση του διδακτικού υλικού του σχολικού εγχειριδίου, για την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων-Παραδείγματα αναπλαισιωμένης
άσκησης/2:

Αντικατάσταση των εικόνων με οπτικά κείμενα, όπως:

(και ανάλογα ανοίγματα για μια «πορεία πλεύσης», όπως;;;)



Αναπλαισίωση του διδακτικού υλικού του σχολικού εγχειριδίου, για την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων-Παραδείγματα αναπλαισιωμένης
άσκησης/3:

Αντικατάσταση των εικόνων με οπτικά κείμενα, όπως:

(και ανάλογα ανοίγματα για μια «πορεία πλεύσης», όπως;;;)



ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ-
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:



Στην περίπτωση που τα παιδιά προβληματίζονται για το τι δύναται να τα
κάνει να νιώσουν χαρούμενα και αναζητούν απαντήσεις γύρω από τον
προβληματισμό: «Τι προσφέρει χαρά στα παιδιά;» (επαναπροσδιορισμός
1ου ειδικού στόχου - εστίαση στο συναίσθημα της χαράς)
ΜΠΟΡΕΙ:
 Να συζητήσουν «στον κύκλο», εκφράζοντας την προσωπική τους άποψη

προφορικά ή και γραπτώς (για να αξιοποιηθεί, λ.χ., στο πλαίσιο έρευνας
εντός της τάξης, του σχολείου...)

 Να αναλάβουν να προσεγγίσουν ιστορικά το θέμα και να διερευνήσουν
«Τι έκανε χαρούμενους τους ανθρώπους (παππούδες-γιαγιάδες) πιο
παλιά, όταν ήταν παιδιά».

 Να μελετήσουν ως κείμενα, σε όλες τους τις διαστάσεις, τα πιο πάνω
«ιστορικά ντοκουμέντα» (προφορικές μαρτυρίες, συνεντεύξεις, γραπτές
σημειώσεις).

 Να μελετήσουν, με τον ίδιο τρόπο, άλλα κείμενα είτε από το σχολικό
εγχειρίδιο είτε από άλλες πηγές [...]

Συμπληρωματικό διδακτικό υλικό, σχετικό με θεματικούς άξονες, που
ενδιαφέρει εκπαιδευτικό και παιδιά, προκαλεί προβληματισμούς και
απαντά σε αυτούς, για την επίτευξη συγκεκριμένων και πάλι στόχων-
Παραδείγματα:



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «επί σκοπού» ή
και ως μέσων αναστοχασμού της μέχρι τώρα διαδικασίας
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Ακροστιχίδες - σταυρόλεξα - κρυπτόλεξα

Λεξιλογικές ασκήσεις, με την αξιοποίηση λογισμικών (όπως

Kidspiration, PοwerPoint), για τη δημιουργία, π.χ.,

εννοιογραμμάτων ή και ιδεογραμμάτων

Κολάζ (αντιστοίχιση εικόνας - λέξης)

Θεατρικό παιχνίδι «Ο γλύπτης»

«Εκφράζομαι με χρώματα, μουσικά όργανα, υφάσματα»

Ασκήσεις δημιουργικής γραφής



Αξιοποίηση κειμένων του σχολικού εγχειριδίου για εμπλουτισμό της
μαθησιακής διαδικασίας-Παραδείγματα:

Το κείμενο διαβάζεται, 

για να δοθεί, 

μεταξύ άλλων στόχων, 

απάντηση 

στον προβληματισμό:

«Τι προσφέρει χαρά  στα 

παιδιά;».



• Διατύπωση υποθέσεων, βάσει τίτλου-εικόνας, ενώ απαντούμε στο τι μας
απασχολεί (στον «προβληματισμό μας»)

• Συσχέτιση τίτλου-εικόνας με τον τίτλο της ενότητας «Νιώθω»
• Επιβεβαίωση ή διάψευση των υποθέσεων μέσω:

α) εντοπισμού «στοιχείων αφήγησης» (τόπος, χρόνος, πρόσωπα,
γεγονότα), με την αξιοποίηση των ερωτήσεων της σ. 76:

β) εποπτικοποίησης κειμένου (π.χ., εικονογράφηση, «παγωμένη
εικόνα» → εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης του πώς νιώθουν οι
ήρωες της ιστορίας)

• Ασκήσεις δημιουργικής γραφής, για περαιτέρω διαπραγμάτευση των νοημάτων
του κειμένου [π.χ., αλλαγή αφηγητή (αλλαγή τριτοπρόσωπης σε
πρωτοπρόσωπη αφήγηση, δίνοντας «φωνή» στον κεντρικό ήρωα), παρεμβολή
νέου ήρωα, αλλαγή τέλους, «αρχίζω την ιστορία από το τέλος» κ.ά].

(«Τι προσφέρει χαρά  στα παιδιά;»)

Ένας τρόπος προσέγγισης/1



• Eπισήμανση λέξεων-φράσεων που δηλώνουν την εξέλιξη-μετατροπή των
συναισθημάτων από αγωνία σε χαρά («η καρδιά του χτυπούσε δυνατά»,
«ενθουσιασμός απερίγραπτος», «ένιωθε σαν να πετούσε στα σύννεφα»).

Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η λειτουργία παρομοιώσεων, επιθέτων, 
ουσιαστικών που σχετίζονται με συναισθήματα. 

Επιπλέον, εντοπίζεται η νοηματικά κυρίαρχη μεταφορά «κέρδισαν το βραβείο της 
φιλίας», μέσω της οποίας δηλώνεται εμφαντικά, στο τέλος του κειμένου, ότι η 

χαρά πολλαπλασιάζεται όταν μοιράζεται με φίλους/ες.
Μπορεί να αξιοποιηθούν, επίσης, παιγνιώδεις λεξιλογικές ασκήσεις                                  

με παράγωγες λέξεις που αφορούν τα συναισθήματα
(π.χ., χαρά < χαίρομαι < χαρούμενος) και να δοθεί έμφαση                                             

στην ορθογραφία των αντίστοιχων καταλήξεων.
• (Ασκήσεις 1, 3, 4 Τετραδίου Εργασιών)
• Σύγκριση-αντιπαραβολή της πραγματικότητας (οπτικής) του κειμένου με το  τι 

προσφέρει χαρά στα ίδια σήμερα (ή και παλαιότερα...)
• [(Ασκήσεις 1, 3, 4 Τετραδίου Εργασιών)]

(«Τι προσφέρει χαρά  στα παιδιά;»)

Ένας τρόπος προσέγγισης/2



Τετράδιο Εργασιών, Ασκήσεις 1,3,4



Συνδιδασκαλία (συνανάγνωση-συνεξέταση) κειμένων του σχολικού
εγχειριδίου για εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας-
Παραδείγματα/1:

«Τι προσφέρει χαρά  στα παιδιά;»



• Υποθέσεις στη βάση «τίτλου και εικόνας»
• Αναδιήγηση προσωπικών εμπειριών, σχετικών με κλόουν
• Σχολιασμός είδους κειμένου (ποίημα-γιατί;), σε σύγκριση με το προηγούμενο

κείμενο και συζήτηση για τη διαφορετική λειτουργία που επιτελεί (ποια μηνύματα
περνά στον/ην αναγνώστη/στρια)

• Προβληματισμός για τη θέση και το μέγεθος της εικόνας στο ποίημα, σε σχέση με
τα νοήματα του γλωσσικού μέρους - Αντιπαραβολή με τον συνδυασμό εικόνων και
γλωσσικού μέρους του προηγούμενου κειμένου

• Ατομική-ομαδική απαγγελία, για επιβεβαίωση ή διάψευση υποθέσεων και
απόλαυση λογοτεχνικού κειμένου ή και για ανάδειξη συναισθημάτων που μας
προκαλεί.

• Κατανόηση κειμένου και εντοπισμός πληροφοριών, με ποικίλες παιγνιώδεις
δραστηριότητες «επί σκοπού», όπως:
- Αντιστοιχίζω φράσεις με συναισθήματα.
- Εκφράζω με το σώμα μου (κίνηση) τους στίχους.
- Επενδύω το ποίημα με υπόκρουση κρουστών οργάνων.
- Ανακατεύω τους στίχους και τους ταιριάζω αλλιώς. 
- Δημιουργώ μια νέα στροφή ή δίστιχο.

Λειτουργική διασύνδεση Γλώσσας-Λογοτεχνίας-Θεατρικής Αγωγής.../α



• Τεκμηρίωση γλωσσικών και λογοτεχνικών επιλογών
ποιητή, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει
συναισθήματα ή και εντυπώσεις στον/στην
αναγνώστη/στρια

• Εντοπισμός, σχολιασμός, ερμηνεία μοτίβων
ποιήματος (επανάληψη λέξεων, φράσεων,
καταλήξεων)

• Γλωσσικά παιχνίδια με αλλαγές στα μοτίβα του
ποιήματος, «για να δούμε τι αλλάζει και στο νόημα».
Παραδείγματα:

- Μπορεί να μοιραστούν καρτελίτσες στα παιδιά
(ένας στίχος σε κάθε καρτέλα) και να γίνει
ανασύνθεση του ποιήματος, ως παζλ, με
«βοήθημα» τις επαναλήψεις που το
διακρίνουν.

- Μπορεί να διαγραφεί το αρνητικό μόριο «δεν»
και η άρνηση να μετατραπεί σε κατάφαση.
Πρόκειται και για έναν τρόπο αναπλαισίωσης
της «άσκησης ορθογραφίας» του βιβλίου:

Λειτουργική διασύνδεση Γλώσσας-Λογοτεχνίας-Θεατρικής Αγωγής.../β



• Διατύπωση θέσης για τα νοήματα του κειμένου, με:

- την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας γύρω από

το αν οι κλόουν χαρίζουν πάντα χαρά σε όλα

τα παιδιά (αντιπαραβολή νοημάτων κειμένου

με τις εμπειρίες τους, η οποία μπορεί να γίνει

και γραπτώς).

- τη συν-δημιουργία μιας επιπλέον στροφής,

ακολουθώντας το μοτίβο του ποιήματος και

«εκφράζοντας δικά μας μηνύματα που

σχετίζονται με την πραγματική ζωή».

- «Τον κλόουν στην καυτή καρέκλα»

- Ζωγραφιά/ές σχετική/ές με το ποίημα [...]

Λειτουργική διασύνδεση Γλώσσας-Λογοτεχνίας-Θεατρικής Αγωγής.../γ



Συνδιδασκαλία (συνανάγνωση-συνεξέταση) κειμένων του σχολικού
εγχειριδίου για εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας-Παραδείγματα/2:
(«Τι προσφέρει χαρά  στα παιδιά;»)

Ανθολόγιο Α - Β τάξης

Αντιπαραβολή ως προς τα νοήματα, τη μορφή των κειμένων (γλωσσικό μέρος + εικόνες) και
εστίαση σε γλωσσικά στοιχεία, μέσω των οποίων ο/η κάθε συγγραφέας «απαντά στον
προβληματισμό μας», π.χ.:
περισσότερη αφήγηση - λιγότερος διάλογος (χρήση παύλας)  → δημιουργία εικόνων χαράς 

vs
λιγότερη αφήγηση - περισσότερος διάλογος  (χρήση εισαγωγικών) → ζωντάνια διαλόγου 

που δηλώνει τη διαπραγμάτευση συναισθημάτων (ανασφάλεια, αγωνία, χαρά), αλλά και την 
αδιαπραγμάτευτη αγάπη της μάνας



Συνδιδασκαλία (συνανάγνωση-συνεξέταση) κειμένων του σχολικού 
εγχειριδίου με άλλο/α κείμενο/α* (στο πλαίσιο του προβληματισμού που 
απασχολεί τα παιδιά: «Τι προσφέρει χαρά στα παιδιά;»)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

http://www.fingerstop.gr

*Πρόκειται για κείμενα που επιλέγονται υπεύθυνα από τον/την εκπαιδευτικό. Διευκρινίζεται, επομένως,
ότι τα κείμενα που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση δεν προτείνονται κατ΄ ανάγκην για αξιοποίηση
στην τάξη.



 Διατύπωση υποθέσεων σχετικά με το 
περιεχόμενο του κειμένου - Αξιοποίηση τίτλου 
και εικόνας

 Ανάγνωση κειμένου για επιβεβαίωση -
διάψευση υποθέσεων

 Σύγκριση-αντιπαραβολή με άλλο/α κείμενο/α 
που κινούνται στον ίδιο θεματικό άξονα

 Σχολιασμός του είδους του κειμένου 
(διαφήμιση), σε σχέση με την οπτική που 
προβάλλει «για το θέμα μας» - Εντοπισμός  
γλωσσικών και μη γλωσσικών στοιχείων

 Συλλειτουργία εικόνας, οριστικής   έγκλισης, 
υποκειμένου, επιθέτων και του επιρρήματος 
«ταυτόχρονα»

 Ανοίγματα για γραμματικές ασκήσεις, 
αναφορικά με τη λειτουργική χρήση των 
επιθέτων (αφαίρεση επιθέτων από το κείμενο, 
αντικατάστασή τους με άλλα επίθετα για να 
δούμε τις αλλαγές νοήματος:
επίθετα με αντίθετη ή περίπου την ίδια 
σημασία
επίθετα με ηπιότερη αξιολογική λειτουργία [...]

Το παιχνίδι σε πρωταγωνιστικό ρόλο:
στη θέση του υποκειμένου 

(«χαρίζει χαρά»). 

Προβληματισμός: «Τι προσφέρει χαρά στα παιδιά;»



Aνοίγματα για γραμματικές ασκήσεις («επί σκοπού») 



Συνδιδασκαλία (συνανάγνωση-συνεξέταση) κειμένων του σχολικού εγχειριδίου με 
άλλο/α κείμενο/α (στο πλαίσιο προβληματισμού που απασχολεί τα παιδιά: «Τι 
προσφέρει χαρά στα παιδιά;»)-ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

• Αξιοποίηση τίτλου, εικόνων, πηγής για 
διατύπωση υποθέσεων, όσον  αφορά το 
περιεχόμενο του κειμένου - ανάγνωση για 
επαλήθευση ή διάψευση υποθέσεων

• Σχολιασμός του είδους του κειμένου 
(ενημερωτικό κείμενο), με τον εντοπισμό των 
γλωσσικών και μη γλωσσικών στοιχείων 
που το υπο-δηλώνουν - συσχέτιση με 
νοήματα που δομεί αντιπαραβολικά και με τα 
προηγούμενα κείμενα που επεξεργαστήκαμε

• Εντοπισμός γλωσσικών και μη γλωσσικών 
επιλογών που προσπαθούν να 
δημιουργήσουν συναισθήματα στον/στην 
αναγνώστη/-στρια (π.χ., ευθύς λόγος με 
αυτούσια λόγια αθλήτριας- χρήση 
εισαγωγικών, αριθμητικά στοιχεία, επίθετα 
και ουσιαστικά που σχετίζονται με 
συναισθήματα (όπως: «ευτυχισμένους», 
«χαμόγελο ευτυχίας και αισιοδοξίας»), θέση 
υποκειμένου/ων στις φωτογραφίες-
αντιπαραβολή με αντίστοιχα στοιχεία που 
εντοπίστηκαν στα προηγούμενα κείμενα. 

• Σχολιασμός της «κυριαρχίας» της 
μεταφορικής φράσης (η εικόνα «καρφώθηκε» 
στο μυαλό της) για ανάληψη δράσης [...]

Επιλογή κειμένου στο πλαίσιο διαφοροποίησης ή 
και ανάδειξης μιας άλλης ενδιαφέρουσας οπτικής 
του θέματος, βάσει συγκεκριμένης στοχοθεσίας! 



Οι φίλοι μας;
Οι γονείς μας;
Τα κατορθώματά 
μας;

Το παιχνίδι που θα 
αγοράσουμε;

Κάποια 
«ασήμαντα» 
πράγματα που 
εμείς θεωρούμε 
δεδομένα; Η στήριξη, η ασφάλεια, η 

συμπόνια, η αγάπη; 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ...
«Τι προσφέρει χαρά στα παιδιά;»



Συντρέχουσες ή και τελικές δράσεις παιδιών
• Μια ιστορία για τη «χαρά» ή τη «Χαρά» [κείμενο που γράφεται, μπορεί και

ομαδικά («εργαστήρι συγγραφέων»)]
• «Οργανώνουμε παιχνίδια στο διάλειμμα» (πρόγραμμα παιχνιδιών,

κανόνες παιχνιδιών, σχετική ανακοίνωση)
• «Οργανώνουμε φιλανθρωπική εκδήλωση για συλλογή μεταχειρισμένων

παιχνιδιών» (αφίσα, ανακοίνωση, πρόσκληση, φωτορεπορτάζ)
• «Ανεβάζουμε τη Θεατρική Παράσταση...» (Το κείμενο γράφεται από τα

παιδιά και παρουσιάζεται σε/στα παιδιά του σχολείου, στους γονείς, στην
κοινότητα/στον δήμο...)

• «Γλωσσάρι συναισθημάτων» (εικονογραφημένο βιβλιαράκι προς έκδοση)
• «Ημέρα της ΧΑΡΑΣ» (παρουσιάζονται κείμενα των παιδιών με δικές τους

φωτογραφίες, εικόνες, φιλμάκια, συνθήματα, ποιηματάκια, τραγούδια)
• «ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΧΑΡΑ!» (ανάληψη κοινωνικής δράσης-μια επίσκεψη,

π.χ., σε γηροκομείο, στο πλαίσιο και του υπό έμφαση στόχου για ενεργό
πολιτότητα/κοινωνική αλληλεγγύη [...]

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
στο πλαίσιο της ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ...



ΑΛΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ...

Δηλαδή, πώς;….

 Ανάγνωση εξωφύλλου με ποικίλους 
τρόπους (π.χ., «χαρά της φιλίας», «χαρά 
του ανέξοδου παιχνιδιού»), αξιοποιώντας 
τον τίτλο, τον τρόπο προβολής του 
(μέγεθος, θέση, γραμματοσειρά, χρώμα, 
στοίχιση) και την εικόνα

 Σύνδεση των νοημάτων του εξωφύλλου 
με τα νοήματα του γλωσσικού μέρους του 
παραμυθιού και αντιπαραβολή με τα 
νοήματα προηγούμενων κειμένων που 
έτυχαν επεξεργασίας

 Αντιπαραβολή του συγκεκριμένου 
(ολοκληρωμένου) αφηγηματικού κειμένου 
με τα προηγούμενα (αποσπασματικά) 
αφηγηματικά κείμενα, «για να δούμε τι 
αλλάζει σε αυτά και πώς οι αλλαγές αυτές 
μπορεί να δώσουν ανάλογες απαντήσεις 
στον προβληματισμό μας» [...]



Σας ευχαριστούμε!


