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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Η παρούσα πρόταση µε τίτλο «ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ» αποσκοπεί στη
διευκόλυνση του διδακτικού έργου και της µαθησιακής διαδικασίας στο γλωσσικό µάθηµα,
ειδικότερα. Πρόκειται για πρόταση η οποία περιλαµβάνει, σαφώς κατά ενδεικτικό και όχι
εξαντλητικό τρόπο, διδακτικά εργαλεία για την κατανόηση και την παραγωγή προφορικών και
γραπτών κειµένων. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριµένη πρόταση αφορά τόσο σε µονοτροπικά
κείµενα (γλωσσικά, εικονικά, ηχητικά κ.ά.) όσο και σε πολυτροπικά κείµενα (κείµενα, δηλαδή,
τα οποία συνδυάζουν δύο ή και περισσότερους σηµειωτικούς τρόπους και πόρους, π.χ.,
γλώσσα και εικόνα, εικόνα και ήχο κ.ο.κ.), έντυπα ή και ψηφιακά.
Στο πλαίσιο παρουσίασης της όλης πρότασης, ως διδακτικά εργαλεία ορίζονται λειτουργικά
τα όποια διδακτικά τεχνάσµατα (π.χ., στρατηγικές, πρακτικές, διαµεσολαβήσεις,
παρεµβάσεις, παιδαγωγικά παιχνίδια) αξιοποιεί ο/η εκπαιδευτικός, στοχευµένα και ευέλικτα,
για να εµπλέξει ενεργά τον/τη µαθητή/µαθήτρια σε διαδικασίες που ευνοούν τη γλωσσική
ανάπτυξη και εκπαίδευση στον γραµµατισµό. Ο συγκεκριµένος ορισµός καλύπτει ισόρροπα
δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, περιλαµβανοµένων
και των «συµβατικών» δεξιοτήτων της ακρόασης, της οµιλίας, της ανάγνωσης και της γραφής.
Για τη διατύπωση της πρότασης έχουν αντληθεί ιδέες από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και
έρευνα. Ταυτόχρονα, έχουν αξιοποιηθεί, στον βαθµό που αυτό ήταν δυνατόν, γνώσεις,
απόψεις και εµπειρίες εκπαιδευτικών, για αποτελεσµατικότερη ευθυγράµµιση των πεδίων της
γλωσσοδιδακτικής και της γλωσσοδιδασκαλίας (θεωρίας και πράξης, και αντίστροφα).
Σηµειώνεται, περαιτέρω, ότι η συλλογή, η καταγραφή και η αξιοποίηση των προτεινόµενων
διδακτικών εργαλείων διέπονται από τις πιο κάτω παραδοχές:
-

Οι δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου διαπλέκονται µεταξύ τους. Κατά τη
διδασκαλία δεν µπορεί να διαχωρίζονται µεταξύ τους ή να λειτουργούν εντελώς
αυτόνοµα. Μέσω κάθε διδακτικού εργαλείου, εποµένως, οι συγκεκριµένες δεξιότητες
αναπτύσσονται παράλληλα. Εντοπίζεται διαδραστική σχέση µεταξύ κατανόησης και
παραγωγής λόγου. Αυτή η σχέση συµβάλλει στο να προσεγγίζονται τα κείµενα,
ταυτόχρονα, τόσο σε επίπεδο κατανόησης όσο και σε επίπεδο παραγωγής. Η
διερεύνηση του τρόπου δόµησης κειµένων και η γνώση που τα παιδιά διαµορφώνουν
για τα δοµικά τους στοιχεία ενισχύει την πολλαπλή δεξιότητά τους να κατανοούν και
να παραγάγουν κείµενα (και αντίστροφα). Υπογραµµίζεται, ωστόσο, ότι οι
διαφοροποιήσεις µεταξύ κατανόησης και παραγωγής λόγου είναι δεδοµένες (γεγονός
που τεκµηριώνεται και από τον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης της συγκεκριµένης
πρότασης).

-

Οι δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου, επίσης, προσεγγίζονται σφαιρικά,
ενιαία και πλαισιωµένα, µε βασική µονάδα διδασκαλίας τα κείµενα, όπως
χρησιµοποιούνται και λειτουργούν δυναµικά σε διάφορα συγκείµενα, αποκτώντας,
έτσι, νόηµα και αξία. Οι µαθητές/µαθήτριες καλούνται να διερευνήσουν το
περιεχόµενο ποικίλων κειµένων (π.χ., πληροφορίες, συγκείµενο), τη δοµή και την
οργάνωσή τους (π.χ., κειµενικές συµβάσεις) και τους σηµειωτικούς τρόπους και
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πόρους, µε βάση τους οποίους αυτά δοµούνται (π.χ., γλώσσα, εικόνα, φωτογραφία,
σύµβολα) και δοµούν τα νοήµατά τους.
-

Διδακτικοί στόχοι και διδακτικά εργαλεία αλληλοσυνδέονται και σχετίζονται µε την
εκάστοτε περίσταση µάθησης, η οποία µετασχηµατίζεται, αναδιαµορφώνεται, αλλά
και συνδιαµορφώνεται από εκπαιδευτικούς και παιδιά, σε συνάρτηση µε ποικίλες
παραµέτρους και διαστάσεις, όπως είναι, για παράδειγµα, οι εµπειρίες και οι
κοινωνικές γνώσεις εκπαιδευτικών-παιδιών, οι επιδιώξεις κάθε σχολικής µονάδας
κ.ο.κ. Ο/Η εκπαιδευτικός θέτει στόχους και επιλέγει διδακτικά εργαλεία που
εξυπηρετούν τους εκάστοτε στόχους της διδασκαλίας, σε συνάρτηση µε δείκτες
επιτυχίας και δείκτες επάρκειας, oι οποίοι µπορεί να ενσωµατώνονται σε αυτά, υπό
µία ευέλικτη και ανοικτή οπτική. Επίσης, ο/η εκπαιδευτικός συνδυάζει διδακτικά
εργαλεία για την επίτευξη ποικίλων στόχων που συγκαλύπτουν χρήση και λειτουργία
γλωσσικών δοµών, λειτουργία ποικίλων κειµενικών ειδών, κατανόηση, δόµηση και
κριτική διερεύνηση κειµένων, που τοποθετούνται σε διάφορα και διαφορετικά µεταξύ
τους κοινωνικοπολιτισµικά συγκείµενα, στη βάση µίας διευρυµένης θεώρησης της
γλώσσας και της διδασκαλίας της.

Σηµειώνεται, ακόµα, ότι, όσον αφορά στον τρόπο παρουσίασης και περιγραφής των
διδακτικών εργαλείων, κρίθηκε αποτελεσµατικότερο, για σαφώς τεχνητούς λόγους:
-

στην αρχή να παρουσιαστούν και να περιγραφούν, κατά τρόπο ενιαίο, ενδεικτικά
διδακτικά εργαλεία για την κατανόηση και την παραγωγή προφορικού λόγου και,
αµέσως µετά, να παρουσιαστούν: α) ενδεικτικά διδακτικά εργαλεία για την κατανόηση
γραπτού λόγου και β) ενδεικτικά διδακτικά εργαλεία για την παραγωγή γραπτού
λόγου.

Τα συγκεκριµένα εργαλεία κατανόησης και παραγωγής κειµένων ενδέχεται να εµφανίζουν
διακυµάνσεις, όσον αφορά στο εύρος αξιοποίησής τους (θεµατικό, διεπιστηµονικό,
διαθεµατικό) και να εφαρµόζονται µε ποικιλία παραλλαγών, εφόσον οι εκπαιδευτικοί
µετασχηµατίζουν ποικιλοτρόπως την κύρια ιδέα που αυτά υποστηρίζουν.
Με βάση τα πιο πάνω, οι επικαλύψεις, οι οποίες παρατηρούνται, κατά την παρουσίαση και
περιγραφή των εργαλείων, ενισχύουν και εδραιώνουν την εσωτερική συνοχή και ενότητα της
γλωσσικής διδασκαλίας καθεαυτής, αλλά και της γλωσσικής ανάπτυξης, γενικότερα.
Ακολούθως, η εν λόγω πρόταση εµπλουτίζεται µε την παρουσίαση και περιγραφή διδακτικών
εργαλείων αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στο
µάθηµα των Ελληνικών, τα οποία νοείται ότι αξιοποιούνται υποστηρικτικά για σκοπούς
κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου (διευκολυντική, για παράδειγµα,
µπορεί να είναι η συµβολή τους στην παραγωγή συγκεκριµένων κειµενικών ειδών) και,
παράλληλα, µπορεί να έχουν µία διακριτή δυναµική, στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης του
ψηφιακού γραµµατισµού.
Η αναφορά σε Πηγές και η παράθεση Ενδεικτικής Βιβλιογραφίας συνιστά σύµβαση του
παρόντος κειµένου, στο σύνολό του.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σύντοµη εισαγωγή
Η κατανόηση και η παραγωγή προφορικών κειµένων θεµελιώνεται σε πρακτικές, οι οποίες
συµβάλλουν στη διαµόρφωση κουλτούρας που µπορεί να υποστηρίξει τη γλωσσική ανάπτυξη
και εκπαίδευση και, ευρύτερα, τον γραµµατισµό.
Πρακτικές που συνδράµουν στην ανάπτυξη της ακουστικής µνήµης και ενισχύουν την
πρόσληψη, αποθήκευση και ανάκληση προφορικών πληροφοριών έχουν θετικό ρόλο στην
κατανόηση, κυρίως, προφορικών κειµένων.
Άλλες πρακτικές αφορούν στον εµπλουτισµό λεξιλογίου και στην αποσαφήνιση εννοιών. Ο
εµπλουτισµός λεξιλογίου και η αποσαφήνιση εννοιών επιτυγχάνονται, µεταξύ άλλων, µε την
εξοικείωση, π.χ., µε ειδικό λεξιλόγιο, ανάλογα µε τη θεµατική ή και το είδος ενός κειµένου
(όπως, είναι, για παράδειγµα, η αναδιήγηση ενός οικολογικού παραµυθιού). Επίσης, η
αποτελεσµατική χρήση, σε ποικίλα κειµένα και συγκείµενα διάφορων γλωσσικών δοµών,
συµβάλλει θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. Ενισχυτικά, επίσης, µπορεί να λειτουργήσει η
χρήση λεξικού, ο σχηµατισµός οικογενειών λέξεων, η ετυµολογία λέξεων κ.ο.κ.
Γενικά µιλώντας, η δηµιουργία «περιβάλλοντος ή κουλτούρας τάξης» που να συµβάλλει στη
γλωσσική ανάπτυξη και την εκπαίδευση στον γραµµατισµό προϋποθέτει την ύπαρξη πολλών
και διαφορετικών µεταξύ τους γλωσσικών ερεθισµάτων, µέσων και δραστηριοτήτων που να
στοχεύουν στη γλωσσική επικοινωνία. Η υπόδυση ρόλων, ο διάλογος, η συζήτηση, µε βάση
τις προσωπικές και κοινωνικές εµπειρίες των παιδιών, η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ
«µαθητή-µαθητή», «µαθητή-εκπαιδευτικού», «µαθητή-µαθητών», «µαθητών-µαθητών» κ.ο.κ.
µπορεί να έχουν έναν τέτοιο στοχοθετικό χαρακτήρα.
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σηµασία αποκτούν η ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης και οµιλίας
και, γενικότερα, κοινωνικών δεξιοτήτων όσο και στάσεων επικοινωνίας και σεβασµού προς
τον οµιλητή, τον ακροατή, τον συνοµιλητή, σε διαφορετικές περιστάσεις κοινωνικής επαφής.
Ενδεικτικά, οι κοινωνικές αυτές δεξιότητες περιλαµβάνουν στοχεύσεις όπως: «περιµένω τη
σειρά µου», «κοιτάζω αυτόν που έχει τον λόγο», «διατυπώνω την άποψή µου µε σαφήνεια»,
«συνεισφέρω στη συζήτηση προσθέτοντας και αξιοποιώντας όσα ακούω, αξιολογώ και κρίνω
όσα ακούω» κ.λπ. Σηµαντική είναι, επίσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την
κατανόηση της µη λεκτικής επικοινωνίας (λαµβανοµένων υπόψη εξωγλωσσικών και
1
παραγλωσσικών στοιχείων ).
Κρίσιµη είναι και η εξοικείωση µε ποικίλα προφορικά κείµενα τα οποία αναπτύσσονται σε
διάφορα συγκείµενα, όπως: επιχειρηµατολογίες, αναδιηγήσεις, συνεντεύξεις, οδηγίες κ.ο.κ.
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Παραγλωσσικά στοιχεία: π.χ., ο ρυθµός, ο επιτονισµός, η ένταση της φωνής, οι εµφάσεις και ο τόνος της φωνής.
Εξωγλωσσικά στοιχεία: π.χ., εκφράσεις προσώπου, χειρονοµίες, κινήσεις σώµατος.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Παρουσίαση - Περιγραφή
t

Καταιγισµός ιδεών
Οι µαθητές/µαθήτριες ανακαλούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, καταθέτοντας τις
ιδέες τους σε υπό διερεύνηση ερωτήµατα. Αυτή η ανοικτού τύπου διαδικασία
προσφέρει την ευκαιρία για συνεισφορά, εκ µέρους όλων των µαθητών/τριών, στην
έκφραση απόψεων, εισηγήσεων κ.ο.κ.

t

Ο προφορικός λόγος της Δευτέρας / Παρασκευής
Στην αρχή ή στο τέλος της εβδοµάδας, δίνεται χρόνος σε κάθε µαθητή/µαθήτρια να
αφηγηθεί, π.χ., πώς πέρασε το Σαββατοκύριακό του/της ή να αναφέρει κάποιο
περιστατικό που έζησε, να σχολιάσει µία είδηση που τον/την απασχόλησε,
στεναχώρησε ή χαροποίησε κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσεται µία «ειδική»
κουλτούρα ανάµεσα στους/στις µαθητές/µαθήτριες, έτσι ώστε να µαθαίνουν να προσχεδιάζουν τον προφορικό τους λόγο, ανάλογα µε την περίσταση επικοινωνίας ή και
το ευρύτερο συγκείµενο. Το περιεχόµενο τέτοιων συζητήσεων µπορεί να αξιοποιηθεί
για παραγωγή προφορικού λόγου, µέσω εντοπισµού θεµάτων και εµπειριών των
παιδιών που θα ήθελαν τα ίδια να διευρευνήσουν περαιτέρω, για εµπλουτισµό της
µαθησιακής διαδικασίας.

t

Προβληµατισµός - Ερώτηµα και Απόψεις γύρω από αυτόν («Αλυσίδα»)
Τίθεται ένας προβληµατισµός µε τη µορφή ερωτήµατος. Ο/Η εκπαιδευτικός ή και
ένας/µία µαθητής/µαθήτρια «αρχίζει την αλυσίδα», δίνοντας τον λόγο στο πρώτο
παιδί που εκφράζει ελεύθερα την άποψή του. Αυτό δίνει τον λόγο στο επόµενο παιδί
και το συγκεκριµένο στο επόµενο, µέχρι που να ακουστούν οι απόψεις όλων των
παιδιών της τάξης. Ο λόγος δίνεται µόνο µία φορά σε κάθε παιδί.

t

Εκφράζω απορίες - Δέχοµαι απαντήσεις («Αστέρι»)
Παιδί που έχει απορία για ένα θέµα εκφράζει την απορία του και επιλέγει, «σαν να
είναι αστέρι που χρειάζεται φως», από ποιο παιδί θα δεχθεί απάντηση, διευκρίνιση,
επεξήγηση. Αν η απορία παραµένει, επιλέγεται και άλλο παιδί, «για να δώσει φως».
Με αυτό τον τρόπο, ενθαρρύνονται τα παιδιά να δίνουν λύσεις σε προβληµατισµούς
των συµµαθητών τους, ακούοντας προσεκτικά το ένα το άλλο, χωρίς να περιµένουν
έτοιµες απαντήσεις από τον/την εκπαιδευτικό. Όταν η απορία επιλυθεί, το παιδί που
την εξέφρασε, διατυπώνει µε δικά του λόγια αυτό που κατάλαβε.

t

Σηµειώσεις (Τaking notes)
Τα είδη των σηµειώσεων είναι πολλά. Υπάρχουν, για παράδειγµα, οι «ακατέργαστες»
σηµειώσεις, στις οποίες θα ανατρέξουν οι µαθητές/µαθήτριες, µετά από την ακρόαση
του κειµένου, προκειµένου να οργανώσουν τη σκέψη τους και την πορεία της
µάθησής τους. Εναλλακτικά, ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να δώσει, εκ των προτέρων,
π.χ., έναν κατάλογο από βοηθητικές φράσεις, τις οποίες τα παιδιά καλούνται να
συµπληρώσουν, όπως: Το πιο σηµαντικό είναι…, Μερικά από αυτά είναι…., Πρέπει
να ξέρετε ότι……, έτσι ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να επικεντρωθούν στις σηµαντικές
πληροφορίες του κειµένου που θα ακούσουν και να προχωρήσουν, αναλόγως, σε
τήρηση σηµειώσεων.

t

Δείχνω και λέω
Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να φέρουν κάποιο αντικείµενο (ένα ενθύµιο,
µία φωτογραφία κ.λπ.) από το σπίτι, σε σχέση µε το θέµα, τον προβληµατισµό κ.λπ.,
που καταπιάνεται η εκάστοτε γλωσσική διδασκαλία. Τα παιδιά περιγράφουν το
7	
  

	
  

αντικείµενο αυτό, αφηγούνται εµπειρίες τους, εκφράζουν σχετικά συναισθήµατα κ.ο.κ.
Τα παιδιά, διερχόµενα από τη φάση του α-συνεχούς λόγου (π.χ., µε την τήρηση
σηµειώσεων),
προ-ετοιµάζονται, έτσι ώστε να µιλήσουν σε συνεχή λόγο.
Ακολουθούν συζήτηση και ερωτήσεις.
t

Μονόλογος - Αυτοσχεδιασµός
	
  
Ο/H εκπαιδευτικός ετοιµάζει έναν κατάλογο από θέµατα (µέσω λέξης, φράσης,
πρότασης, µίας παροιµίας, ενός ρητού). Γράφει κάθε θέµα σε ένα χαρτάκι. Δίνει,
τυχαία, ένα χαρτάκι σε κάθε παιδί και το αφήνει µερικά λεπτά, για να προ-ετοιµαστεί,
τηρώντας σηµειώσεις, για παράδειγµα. Δίνει στον/στη µαθητή/µαθήτρια σύντοµο
χρόνο, για να εκφραστεί προφορικά για το θέµα. Ο/Η µαθητής/µαθήτρια χρειάζεται να
καλύψει όλον τον χρόνο του/της και να αποφύγει επαναλήψεις, δινοντας έµφαση στην
ποιότητα των ιδεών που εκφράζει.

t

Νοητικά διαγράµµατα - Εννοιολογικοί χάρτες - Οπτικές αναπαραστάσεις για
εστιασµένη ακρόαση
Νοητικά διαγράµµατα και εννοιολογικοί χάρτες µπορεί να αξιοποιούνται πριν ή µετά
από την ακρόαση, όπως ετοιµάζονται από τον/την εκπαιδευτικό ή όπως
κατασκευάζονται από τα παιδιά. Μπορεί να δίνονται, επίσης, σχεδιαγράµµατα, τα
οποία τα παιδιά καλούνται να συµπληρώνουν κατά τη διάρκεια µίας ακρόασης. Το
εργαλείο αυτό είναι ευέλικτο και δύναται να έχει συγκεκριµένη εστίαση, κατ’
αντιστοιχία µε το εκάστοτε προσδοκώµενο µαθησιακό αποτέλεσµα (π.χ., πίνακας
«Υπέρ-Κατά», πίνακας «Εντοπίζω τρεις διαφορετικές απόψεις για το θέµα» κ.ο.κ.).
Το εργαλείο αυτό, επίσης, µπορεί να χρησιµεύσει και για την τήρηρη σηµειώσεων.

t

Νοητικά διαγράµµατα - Εννοιολογικοί χάρτες - Οπτικές αναπαραστάσεις ως
στηρίγµατα οργάνωσης του παραγόµενου προφορικού λόγου:
Νοητικά διαγράµµατα, εννοιολογικοί χάρτες και οπτικές αναπαραστάσεις
αξιοποιούνται στοχευµένα από τον/την εκπαιδευτικό ή και από τα παιδιά, ώστε να
µπορούν να εξυπηρετούν την οργάνωση σκέψης και ιδεών, για σκοπούς παραγωγής
προφορικού λόγου, στη βάση των λειτουργιών των κειµένων και αναλόγως κειµενικού
είδους. Σχετικές είναι οι αναφορές που ακολουθούν:

-

Περιγραφή - Αφήγηση
Τα παιδιά καλούνται, για παράδειγµα,
να περιγράψουν µία διαδικασία έχοντας
µπροστά τους συγκεκριµένες οπτικές
αναπαραστάσεις (π.χ., σχεδιαγράµµατα
διαδικασίας),
ως
στήριγµά
τους.
Μπορεί, επίσης, να αναδιηγηθούν, µία
ιστορία µε τη βοήθεια πέντε εικόνων,
που
παρουσιάζουν
τα
κοµβικά
επεισόδια
της
πλοκής).
Η
δραστηριότητα µπορεί να ενισχυθεί µε
τη στοχευµένη παράθεση βοηθητικών
φράσεων και λέξεων. Για παράδειγµα,
µπορεί να δοθεί πίνακας µε χρονικές
επιρρηµατικές φράσεις (στην αρχή,
αµέσως µετά, στη συνέχεια κ.ο.κ.), αν
αυτό αποτελεί επιδιωκόµενο διδακτικό
στόχο.
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-

Διαγράµµατα/εννοιολογικοί
επιχειρηµάτων

χάρτες

καταγραφής

ιδεών,

απόψεων,

Τίθεται ένας προβληµατισµός που
αφορά σε συγκεκριµένο κείµενο. Οι
µαθητές/µαθήτριες
καλούνται
να
καταγράψουν (ατοµικά ή οµαδικά) τις
ιδέες
τους,
γύρω
από
τον
προβληµατισµό, µε την αξιοποίηση
διαγράµµατος, ώστε να είναι έτοιµοι/ες
να τις αναπτύξουν στην ολοµέλεια. Στη
συνέχεια,
οι
σκέψεις
αυτές
ανακοινώνονται στην ολοµέλεια, µε
ανάλογη τεκµηρίωση, και ακολουθεί
συζήτηση.
t

Χάρτης της αφήγησης
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και
αναδιηγούνται την ιστορία, σχηµατίζοντας
τον χάρτη της αφήγησης µε ένα κουβάρι
νήµατος. Πιο αναλυτικά, δίνεται το
κουβάρι σε ένα παιδί και αρχίζει την
αναδιήγηση
της
ιστορίας.
Αφού
ολοκληρώσει, πετάει το κουβάρι σε
κάποιο άλλο παιδί, κρατώντας το νήµα.
Επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία µε όλα
τα παιδιά. Ο/Η εκπαιδευτικός µπορεί να
δώσει
υποβοηθητικά
γλωσσικά
στηρίγµατα στα παιδιά (αυτούσιες λέξεις/
φράσεις από το κείµενο, χρονικούς
δείκτες, επιρρήµατα κ.ά.).

t

Κύκλος αφήγησης
Τα παιδιά, στον «κύκλο της αφήγησης», «χτίζουν» οµαδικά µία ιστορία (αναδιήγηση
γνωστής ιστορίας ή παραγωγή πρωτότυπης ιστορίας). Κάθε παιδί διατυπώνει µίαδυο αφηγηµατικές προτάσεις, µε βάση τον λόγο των προηγουµένων, µέχρι να
ολοκληρωθεί η ιστορία. Η διαδικασία µπορεί να ενισχυθεί µε γλωσσικά στηρίγµατα
που δίνει ο/η εκπαιδευτικός (π.χ., χρήση συνδέσµων, χρονικών επιρρηµάτων κ.ο.κ.).

t

Σταθµοί αφήγησης - αναδιήγησης προφορικής αφήγησης
Έναρξη
Άρχισε να αναδιηγείσαι το κείµενο, ανακαλώντας σηµαντικές πληροφορίες από το
κείµενο.
Εστίαση
Πρόσθεσε περισσότερες λεπτοµέρειες σε όσα είπε ο/η προηγούµενος/η.
Αναδροµή
Επίλεξε ένα σηµείο που ειπώθηκε ήδη και άρχισε την ιστορία από αυτό. Ανάφερε
σηµαντικές πληροφορίες που, κατά την προσωπική σου άποψη, δεν ακούστηκαν.
Περίληψη
Επανάλαβε περιληπτικά όσα ακούστηκαν µέχρι τώρα.
Επέκταση
Πρόσθεσε προσωπικά σου σχόλια, αντιδράσεις, κρίσεις για το κείµενο.
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t

Δίνω οδηγίες
Ένα παιδί δίνει σαφείς οδηγίες (σε ζευγάρια, σε οµάδα ή στην ολοµέλεια της τάξης),
για τον σχεδιασµό µίας κατασκευής, την εκτέλεση µίας διαδικασίας, την εκτέλεση µίας
διαδροµής κ.λπ. Οι υπόλοιποι (εκπαιδευτικός, µερικά ή όλα τα παιδιά) εκτελούν τις
οδηγίες αυτές. Αξιολογείται τόσο η ακρίβεια των οδηγιών, ώστε να παραχθεί το
αναµενόµενο αποτέλεσµα, όσο και η κατανόηση των οδηγιών από τους υπόλοιπους.

t

Κύκλος επιχειρηµάτων
Σε κύκλο, µέσω ενός αντικειµένου (π.χ., µίας µπάλας), µεταφέρεται ο λόγος από το
ένα παιδί στο άλλο, έτσι ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις. Ο λόγος δίνεται µόνο
µία φορά σε κάθε παιδί, µε έµφαση στην έκφραση άποψης, σε σχέση µε το τι έχει
ακουστεί από τους προηγούµενους. Αν κάποιο παιδί δεν επιθυµεί να εκφράσει
άποψη, δίνει την µπάλα αµέσως στο επόµενο. Έτσι, συνοψίζονται βασικά
επιχειρήµατα γύρω από τον προβληµατισµό και επαναφέρονται ανάλογο λεξιλόγιο
και εκφραστικά µέσα επιχειρηµατολογίας. Επιπρόσθετα, µπορεί να δοθούν
βοηθητικές ηµιτελείς φράσεις (π.χ., «Το πιο σηµαντικό είναι…», «Πρέπει να ξέρετε
ότι…»), έτσι ώστε τα παιδιά να επικεντρωθούν στις πιο σηµαντικές πληροφορίες.

t

Προετοιµασία και παρουσίαση κειµένου µε βάση εικόνα/εικόνες
Δίνεται στις οµάδες εικόνα που προβάλλει µία ενδιαφέρουσα οπτική ενός, επίσης,
ενδιαφέροντος θέµατος. Δίνεται, παράλληλα, µία «δέσµη ερωτήσεων» που
κατευθύνει τα παιδιά σε κάποιες πτυχές εστίασης και διερεύνησης της εικόνας. Οι
οµάδες ετοιµάζουν ένα συνεχές προφορικό κείµενο, για παρουσίαση της εικόνας στην
ολοµέλεια. Η προσοχή εστιάζεται στοχευµένα σε παραµέτρους - κριτήρια όπως:
θέµα, επικοινωνιακό πλαίσιο, οπτική του θέµατος, προσωπική άποψη και
τεκµηρίωση, συµπέρασµα, µέσω των οποίων διερευνώνται και κατανοούνται τα
νοήµατα των κειµένων. Παραλλαγές αυτής της πρακτικής ακολουθούν:

-

«Μιλούµε στην Ολοµέλεια»
Τα παιδιά εντοπίζουν και περιγράφουν τον διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο οι δύο
εικόνες (δηλαδή οπτικά κείµενα) προβάλλουν µία διαφορετική οπτική του θέµατος.
Ως επέκταση, µπορούν να εκφράσουν τεκµηριωµένη άποψη, υπέρ ή κατά της µίας
οπτικής.

-

«Μιλώ µε το ζευγάρι µου»
Δίνονται παρόµοιες εικόνες σε κάθε παιδί, οι οποίες
έχουν κάποιες διαφορές σε λεπτοµέρειες. Το κάθε
παιδί κρατά την εικόνα του µε τρόπο που να εµποδίζει
το ζευγάρι του να δει την εικόνα του. Το ένα παιδί
περιγράφει τη δική του εικόνα και το άλλο παιδί ακούει
και αντιπαραβάλλει τις πληροφορίες αυτές, σε σχέση
µε τη δική του εικόνα, εντοπίζοντας οµοιότητες και
διαφορές ανάµεσα στις εικόνες.

t

Πολυδιάστατες ερωτήσεις κατανόησης
Το ρεπερτόριο των ερωτήσεων που υποβάλλονται από τον/την εκπαιδευτικό ή και τα
ίδια τα παιδιά ποικίλλει, έτσι ώστε αυτές να περιλαµβάνουν συµπερασµατικέςεπαγωγικές, αλλά και αξιολογικές-κριτικές ερωτήσεις. Η ποικιλία αυτή αυξάνει τις
ευκαιρίες ανάπτυξης προφορικού λόγου (τεκµηρίωση, υπόθεση, διαφωνία).
Μετά από κάθε ερώτηση (κυρίως ανοικτού τύπου), δίνεται χρόνος στα παιδιά να
διαµορφώνουν την απάντησή τους. Δίνοντας, για παράδειγµα, χρόνο 7΄΄-10΄΄,
διασφαλίζεται ότι: α) περισσότερα παιδιά θα εµπλακούν στη διαδικασία
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προβληµατισµού και διαµόρφωσης άποψης και β) οι απαντήσεις τους θα είναι πιο
επαρκείς, ολοκληρωµένες και ποιοτικές.
Για παράδειγµα, τα παιδιά ακούν µία ηχογραφηµένη ιστορία ή παραµύθι (από τον/την
εκπαιδευτικό, συµµαθητές/συµµαθήτριες ή και άλλους/ες) ή παρακολουθούν µία
τηλεοπτική εκποµπή. Ακολούθως, ανταποκρίνονται σε ερωτήσεις που ενέχουν
διάφορες διαστάσεις (εφόσον µπορεί να αφορούν σε πληροφορία, συµπέρασµα,
αξιολόγηση) και αξιοποιούνται σε επικοινωνιακές περιστάσεις, όπως, π.χ., σε µία
συζήτηση, µία διαλογική αντιπαράθεση, κ.ο.κ.. Σηµειώνεται ότι είναι σηµαντικό η
ποικιλία διαστάσεων στις ερωτήσεις να χαρακτηρίζει και την προσέγγιση που
ακολουθείται σε όλες τις τάξεις, µικρές και µεγάλες.
Αµέσως πιο κάτω, σκόπιµα γίνεται αναφορά σε διάφορες και διαφορετικές µεταξύ
τους διαστάσεις των ερωτήσεων, αντί σε διάφορα και διαφορετικά µεταξύ τους
επίπεδα, εφόσον προσδίδεται παράλληλη και ισότιµη έµφαση σε όλα τα είδη
ερωτήσεων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του προφορικού λόγου:
Πληροφοριακές

ΣυµπερασµατικέςΕπαγωγικές

-Εντοπισµός και εξαγωγή
πληροφορίας.

-Κατανόηση και ερµηνεία
προφορικού κειµένου.

-Οι µαθητές/µαθήτριες
απαντούν στις ερωτήσεις,
αξιοποιώντας πληροφορίες
που εντοπίζονται ρητά στο
προφορικό κείµενο.

-Οι µαθητές/µαθήτριες
καλούνται να απαντήσουν
σε εωτήσεις, των οποίων οι
απαντήσεις συµπεραίνονται
από τα συµφραζόµενα,
αλλά δεν δηλώνονται ρητά
µέσα στο κείµενο.

Αξιολογικές-Κριτικές
-Προβληµατισµός και
αξιολόγηση, αναφορικά µε
το ύφος και το περιεχόµενο
του προφορικού κειµένου.
-Οι µαθητές/µαθήτριες
απαντούν στις ερωτήσεις,
αναπτύσσοντας αξιολογικές
κρίσεις σε σχέση µε ό,τι
ακούν. Συσχετίζουν µε
περίσταση επικοινωνίας,
«κοινωνικό πλαίσιο ή και
«ευρύτερο
προβληµατισµό».
Εκφράζουν προσωπικές
απόψεις και καταθέτουν
νέες ιδέες.

Οι πολλές και ποικίλες διαστάσεις των ερωτήσεων αναδεικνύονται και µέσα από τους
τρόπους εισαγωγής και διατύπωσής τους, που µπορεί να αξιοποιηθούν σε όλες
ανεξαιρέτως τις τάξεις:
-

-

Συγκεκριµένες - Περιγραφικές: Ποιοι; Πού; Πότε; Τι; Πού αναφέρει ότι…
Ερµηνευτικές: Γιατί; Πού φαίνεται ότι…
Συγκριτικές: Σε τι µοιάζει ή διαφέρει αυτό το σηµείο του κειµένου µε/από ένα
άλλο σηµείο του κειµένου;Σε τι µοιάζει ή διαφέρει αυτό το κείµενο µε/από ένα
άλλο;
Αξιολογικές-Κριτικές: Συµφωνείς µε την άποψη του συγγραφέα; Ποια η δική
σου; Γιατί; Πώς σχετίζεται µε τη δική σου εµπειρία; Πώς σχετίζεται µε την
εµπειρία άλλων ανθρώπων (ποιων); Εντοπίστε παραδοχές, αξίες, πεποιθήσεις
του τρόπου που παρασκευάζεται η πραγµατικότητα. Πώς θα αλλάζατε την οπτική
γωνία του κειµένου; (µετασχηµατισµοί γλώσσας, σηµειωτικών τρόπων κ.λπ.).
Υποθετικές: Τι θα γινόταν αν ... κ.λπ.
Λύσης Προβλήµατος: Πώς θα κάνατε το κείµενο πιο αποτελεσµατικό ως προς
τον σκοπό συγγραφής του συγκεκριµένου κειµένου;

Ο/Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους/τις µαθητές/µαθήτριες να διατυπώνουν δικές τους
ερωτήσεις σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας, ζητώντας διευκρινίσεις,
επαναλήψεις και παραδείγµατα, προκειµένου να κατανοήσουν τον λόγο του/της
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συνοµιλητή/τριάς τους. Η διατύπωση ποικίλων ερωτήσεων από τα ίδια τα παιδιά
προωθεί την κατανόηση, αλλά και την παραγωγή προφορικού λόγου, όπως αυτό
φαίνεται στο παράδειγµα που ακολουθεί:
Παράδειγµα:
Παραγωγή Προφορικού Λόγου µε βάση πολυδιάστατες ερωτήσεις
Η απάντηση σε διαφορετικές διαστάσεις ερωτήσεων στηρίζεται σε συγκεκριµένες
γλωσσικές δοµές, τις οποίες οι µαθητές/µαθήτριες ανακαλύπτουν, εµπλουτίζουν
και χρησιµοποιούν στον προφορικό λόγο τους.
Ενδεικτικά:
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

t

Συγκεκριµένες

συγκεκριµένα, στο κείµενο αναφέρει ότι...

Ερµηνευτικές

φαίνεται πώς… γιατί, επειδή, διότι, µια και, µια που,
αφού, καθώς...

Συγκριτικές

Συγκρίνοντας/αντιπαραβάλλοντας σηµεία του ίδιου
κειµένου, συγκρίνοντας, µε βάση τα δύο κείµενα,
διαβάζοντας τα δύο κείµενα παρατηρούµε ότι, µία
διαφορά, µία οµοιότητα… αντίθετα, από την άλλη, ενώ…

Αξιολογικές/Κριτικές

κατά τη γνώµη µου, πιστεύω ότι, είµαι της γνώµης πως,
συµφωνώ επειδή, διαφωνώ διότι...

Υποθετικές

εάν, αν, είναι πιθανόν να…

Λύσης
προβλήµατος

θα µπορούσαµε να, ώστε να, για να…

Ζευγάρια: Σκέψου, Συνεργάσου, Ανακοίνωσε
Δίνεται ένας προβληµατισµός. Τα παιδιά διαµορφώνουν σιωπηρά µία άποψη για το
θέµα (ή ανακαλούν µία σχετική εµπειρία). Μοιράζονται διαδοχικά, σε ζευγάρια, τις
απόψεις, σκέψεις ή εµπειρίες τους. Στη συνέχεια, γίνεται ανακοίνωση της άποψης
των παιδιών στην ολοµέλεια της τάξης.

t

Jigsaw Puzzle - Οµάδες ειδικών
Δίνεται µία προβληµατική κατάσταση στις
οµάδες, µε στόχο την εκπόνηση σχεδίου
δράσης ή τη σφαιρική διερεύνηση του θέµατος
και τη διαµόρφωση άποψης.
Σε κάθε µαθητή/µαθήτρια δίνεται διαφορετικό
χρώµα καρτέλας. Κάθε χρώµα αντιστοιχεί σε
συγκεκριµένο ρόλο ή διαφορετική οπτική του
υπό
διερεύνηση
θέµατος.
Τα
παιδιά
αναλαµβάνουν διαφορετικούς ρόλους (π.χ.,
ρόλο διοργανωτών εκδήλωσης, γονέων) ή
εστιάζουν σε µία πτυχή του προβλήµατος,
ανάλογα µε το χρώµα της καρτέλας τους (π.χ., στα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας,
µειονεκτήµατα, αίτια, συνέπειες). Σε ένα δεύτερο στάδιο, οι µαθητές/µαθήτριες
οµαδοποιούνται, έτσι ώστε όσοι/ες έχουν το ίδιο χρώµα να βρεθούν στην ίδια οµάδα
και να ανταλλάξουν σηµειώσεις και πληροφορίες, εµπλουτίζοντας το αρχικό τους
κείµενο. Τέλος, οι µαθητές/µαθήτριες επιστρέφουν στην αρχική τους οµάδα και
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µοιράζονται «µε τους/τις συµµαθητές/τριές τους των άλλων χρωµάτων» το
αναθεωρηµένο-εµπλουτισµένο κείµενό τους. Τα τελικά κείµενα των οµάδων
ανακοινώνονται στην ολοµέλεια.
t

Μουσικές καρέκλες
Ζευγάρια καρεκλών τοποθετούνται αντικριστά στον χώρο της τάξης. Τίθεται
συγκεκριµένος προβληµατισµός και δίνεται χρόνος στους/στις µαθητές/µαθήτριες να
σκεφτούν σιωπηρά και να διαµορφώσουν σχετική προσωπική άποψη. Στη συνέχεια,
οι µαθητές/µαθήτριες κινούνται ελεύθερα στον χώρο, ακούγοντας µουσική. Μόλις η
µουσική σταµατήσει, κάθονται στην πλησιέστερη τους καρέκλα, έχοντας απέναντί
τους κάποιον/α συµµαθητή/συµµαθήτριά τους. Ο/Η κάθε µαθητής/µαθήτρια, µε τη
σειρά, εκφράζει ελεύθερα τη γνώµη του/της σχετικά µε τον προβληµατισµό, εντός
καθορισµένου χρόνου. Το απέναντι παιδί ακούει µόνο, παραµένοντας
ανέκφραστος/η. Στη συνέχεια, τα παιδιά ανταλλάζουν ρόλους για ακόµα ένα λεπτό. Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται, µέχρι που κάθε µαθητής/µαθήτρια έρθει σε επαφή µε
ποικίλες απόψεις, γύρω από τη συζήτηση.

t

Fishbowl - Οµόκεντροι κύκλοι
Τα παιδιά κάθονται/στέκονται σε δύο οµόκεντρους κύκλους, το ένα απέναντι στο
άλλο, και εναλλάσσουν ρόλους «οµιλητή-ακροατή». Ακολούθως, ο ένας κύκλος
περιστρέφεται, έτσι ώστε να επικοινωνήσουν µεταξύ τους όσο το δυνατόν
περισσότερα παιδιά. Έτσι, µε βάση ένα ερώτηµα ή προβληµατισµό δίνεται η ευκαιρία
στον/στην κάθε µαθητή/µαθήτρια να έρθει σε επαφή µε ποικιλία απόψεων και θέσεων
γύρω από ένα θέµα.

t

Γωνιές άποψης
Ο χώρος της τάξης «χωρίζεται σε τέσσερις
γωνιές». Κάθε γωνιά διασυνδέεται µε µια «ετικέτα»:
1) «Συµφωνώ», 2) «Δεν ξέρω», 3) «Το σκέφτοµαι
ακόµη», και 4) «Διαφωνώ». Ακολούθως, διαβάζεται
µεγαλόφωνα ένας προβληµατισµός. Τα παιδιά
παίρνουν θέση σε µία από τις γωνιές, αναλόγως µε
το αν συµφωνούν, αν δεν έχουν γνώµη, αν
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να σκεφτούν ή
αν
διαφωνούν.
Έπειτα,
καλούνται
να
δικαιολογήσουν τη θέση τους. Αφού ακούσουν τις
απόψεις των άλλων, µπορούν να αλλάξουν γνώµη
και θέση, µετακινούµενοι/ες, ανάλογα, στον χώρο
της τάξης. Σε αυτήν την πρακτική, ενσωµατώνονται
διάφορες παραλλαγές της όπως η ακόλουθη:
-

Ερωτήσεις προέκτασης:
§
§
§
§

t

Τι σας έκανε εντύπωση από αυτήν τη δραστηριότητα;
Γιατί νοµίζετε πως οι άλλοι είχαν διαφορετικές απόψεις;
Σας επηρέασε, µήπως, η άποψη κάποιου άλλου στο να αλλάξετε τη θέση
σας; Γιατί νοµίζετε;
Υπάρχει «σωστή θέση»; Πώς µπορούµε να ξέρουµε ποια θέση είναι
«σωστή»;

Μέθοδος 1-2-4
H σαφήνεια του λόγου µπορεί να δοµείται σταδιακά, µέσα από τη µέθοδο 1-2-4
(σκέφτεται ο ένας ατοµικά, συζητά και δοµεί λόγο µε άλλους δύο και στο τέλος
δοµείται η τελική απάντηση - διαµορφώνεται άποψη στους τέσσερις). Είναι σηµαντικό
να µην επαναλαµβάνεται η ίδια απάντηση «από στάδιο σε στάδιο», αλλά οι
µαθητές/µαθήτριες να «χτίζουν» πάνω στις ιδέες των άλλων, ώστε να βελτιώνουν, να
επεκτείνουν και να αποσαφηνίζουν / ξεκαθαρίζουν την απάντησή τους. Ενθαρρύνεται
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και η τελική ιεράρχηση των απόψεων, θέσεων, επιχειρηµάτων, µε βάση συγκεκριµένη
κατεύθυνση και έµφαση.
Παράδειγµα: Κείµενο «Σπίτι µας είναι η Γη» (Βιβλίο Μαθητή Στ΄, Τεύχος Α΄, σ. 81)
και «Ιεράρχηση επιχειρηµάτων κειµένου, µε βάση την άποψη του ατόµου, της
δυάδας, της οµάδας»:

t

Διαλογική αντιπαράθεση (Debate)
Οι µαθητές/µαθήτριες, οµαδικά, µελετούν κείµενα και διατυπώνουν επιχειρήµατα,
υπέρ ή κατά µίας κατάστασης. Στη συνέχεια, οι οµάδες µπαίνουν σε διαλογική
αντιπαράθεση, αξιοποιώντας τα επιχειρήµατα που άντλησαν από τα κείµενα, αλλά
και δικά τους, για να υποστηρίξουν τη θέση της οµάδας τους. Ο/Η εκπαιδευτικός
µπορεί να δώσει συγκεκριµένο υποστηρικτικό λεξιλόγιο (π.χ., αιτιολογικούς
συνδέσµους, λέξεις που εκφράζουν άποψη κ.ο.κ).
Δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να παίρνουν θέση, µε βάση µία «κλίµακα συνεχούς»
(π.χ., «διαφωνώ απόλυτα», «διαφωνώ λίγο», «ούτε διαφωνώ ούτε συµφωνώ»,
«συµφωνώ λίγο», «συµφωνώ απόλυτα»), αναδεικνύοντας ότι, τις περισσότερες
φορές, µία άποψη δεν κινείται απόλυτα στο «ναι/όχι», στο «συµφωνώ/διαφωνώ», στο
«ορθό/λάθος» κ.λπ.:
«Κλίµακα συνεχούς»

Διαφωνώ απόλυτα

t

Ούτε διαφωνώ ούτε συµφωνώ

Συµφωνώ απόλυτα

Αξιοποίηση θεατρικών συµβάσεων
-

Εκπαιδευτικός - παιδιά σε ρόλο

Ο/Η εκπαιδευτικός υιοθετεί κάποιον ρόλο (π.χ., υποδύεται τον/την πρόεδρο µίας
εταιρείας) και υποβάλλει αντίστοιχους ρόλους στα παιδιά (τα οποία υποδύονται, π.χ.,
το υπαλληλικό προσωπικό, τους κατοίκους µιας κοινότητας, κ.ο.κ.), σε συγκεκριµένο
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συγκείµενο, εµπλέκοντάς τους σε προβληµατικές καταστάσεις που χρήζουν
επίλυσης (π.χ., «Ήρθαµε σήµερα εδώ για να αποφασίσουµε σχετικά µε το πρόβληµα
που προέκυψε…»).
-

Forum Theatre

Δύο παιδιά (ή, εναλλακτικά, εκπαιδευτικός και παιδί) κάθονται σε δύο καρέκλες και
αναπτύσσουν έναν αυτοσχέδιο διάλογο, γύρω από µία προβληµατική κατάσταση
(συνήθως οι δύο καρέκλες αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές και αντικρουόµενες
«φωνές» γύρω από ένα θέµα). Σε κάποιο σηµείο, δίνεται η δυνατότητα σε
µαθητές/µαθήτριες, που µέχρι στιγµής παρακολουθούσαν, να καθίσουν στη θέση
ενός εκ των δύο, υιοθετώντας έτσι τον αντίστοιχο ρόλο και συνεχίζοντας τον διάλογο,
φέρνοντας, παράλληλα, νέες ιδέες και επιχειρήµατα στην επιφάνεια, τα οποία δεν
είχαν αναφερθεί προηγουµένως.
-

Καυτή καρέκλα

Ένα παιδί υποδύεται κάποιον ρόλο και, καθισµένο στην «καυτή καρέκλα», δέχεται
ποικίλων διαστάσεων ερωτήσεις από τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία µπορεί, επίσης,
να υποδύονται κάποιον ρόλο. Η έµφαση µπορεί να δοθεί στις αξιολογικές - κριτικές
ερωτήσεις.
-

Διάδροµος σκέψης

Οι µαθητές/µαθήτριες στέκονται σε δύο παράλληλες σειρές και δηµιουργούν έναν
διάδροµο. Οι δύο σειρές παιδιών εκπροσωπούν δύο αντικρουόµενες απόψεις σε µια
προβληµατική κατάσταση. Καθώς ο/η χαρακτήρας που αντιµετωπίζει ένα δίληµµα ή
πρόβληµα κινείται ανάµεσά τους, οι δύο σειρές των παιδιών ζωντανεύουν τις
αντικρουόµενες σκέψεις του/της ή, ενδεχοµένως, διατυπώνουν µια συµβουλή,
σύµφωνα µε την άποψη που εκπροσωπούν.

-

Μανδύας του ειδικού

Οι µαθητές/µαθήτριες αναλαµβάνουν ρόλους (που προκύπτουν ή είναι παρεµφερείς
µε ένα κείµενο, µε ένα θέµα), µέσα από τους οποίους παρουσιάζονται να έχουν
ειδική γνώση ή εµπειρία. Έτσι, αναλαµβάνουν την επίλυση αποριών των
συµµαθητών/τριών τους, ή και παρουσίαση θεµάτων για τα οποία είναι «ειδικοί»
στους/στις συµµαθητές/ συµµαθήτριές τους.
-

Χορικά

Μία οµάδα µαθητών/τριών αναπαριστά θεατρικά µία επίµαχη σκηνή (είτε
αυτοσχεδιάζοντας είτε βασιζόµενοι/ες σε ένα κείµενο). Οι υπόλοιποι/ες
µαθητές/µαθήτριες οργανώνονται σε οµάδες και αναλαµβάνουν τον ρόλο «του
σχολιαστή της δράσης», η οποία εξελίσσεται την ίδια στιγµή. Τα χορικά
αντιπαρατίθενται, είτε µεταξύ τους είτε µε τον πρωταγωνιστή της δράσης, για να
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δηµιουργήσουν εντάσεις και συγκρούσεις, που θα διευρύνουν τον προβληµατισµό
και θα αναδείξουν νέες οπτικές.
-

Δίκη

Με αφορµή ένα υπό διερεύνηση θέµα, οι µαθητές/µαθήτριες τάσσονται υπέρ ή κατά
µίας θέσης. Στο πλαίσιο ενός πλασµατικού σεναρίου που «στήνεται» για την
περίσταση, ένας/µία µαθητής/µαθήτρια σε ρόλο «κατηγορουµένου», οδηγείται στο
δικαστήριο. Οι υπόλοιποι/ες αναλαµβάνουν ποικίλους ρόλους (ρόλο δικαστή,
ενόρκων, συνήγορου υπεράσπισης κ.λπ.). Μαθητές/µαθήτριες, ατοµικά ή οµαδικά
(ανάλογα µε τον ρόλο που ανέλαβαν), προετοιµάζουν τα επιχειρήµατά τους και τις
κατάλληλες λεκτικές διατυπώσεις. «Διεξάγεται η δίκη», όπου αναδεικνύονται ποικίλες
και αντικρουόµενες οπτικές του θέµατος, µέσα από πλούσιο επιχειρηµατολογικό
λόγο.
-

Οµαδική γλυπτική

Μία οµάδα ή ένα άτοµο από µια οµάδα υιοθετεί τον ρόλο του γλύπτη και
µεταµορφώνει τους ηθοποιούς σε αγάλµατα που έχουν συγκεκριµένη στάση ή
σχήµα. Το σχήµα αυτό, ρεαλιστικό ή αφαιρετικό, εκφράζει µία συγκεκριµένη πτυχή
ενός θέµατος ή µίας ιδέας που συζητήθηκε. Η συλλογική δηµιουργία του αγάλµατος
ενθαρρύνει τα µέλη της οµάδας να δώσουν τη δική τους ερµηνεία για τα γεγονότα
που διαδραµατίζονται στο δράµα.
-

Ρόλος στον τοίχο - στο πάτωµα

Ένας ρόλος αναπαρίσταται µε µια φιγούρα που σχεδιάζουµε µέσα στην οποία
µπορούν τα παιδιά να γράψουν φράσεις κλειδιά, ιδέες ή συναισθήµατα για τον
χαρακτήρα. Πληροφορίες µπορούν να προστεθούν καθώς το δράµα προχωρά και
εξελίσσεται.
-

Παγωµένη εικόνα

Οι συµµετέχοντες/ουσες χρησιµοποιούν το σώµα τους για να δηµιουργήσουν µια
εικόνα αντιπροσωπευτική µίας στιγµής στο δράµα. Μπορεί να γίνει συνδυασµός µε
τη σύµβαση του «σάουντρακ» ή της ανίχνευσης σκέψεων, για να εξελίξει τη
διερεύνηση στο δράµα. Επίσης, µπορεί να συνοδεύεται από τη σύµβαση της
αφήγησης για να αποστασιοποιεί τους/τις συµµετέχοντες/ουσες από το δράµα.
t

Έκφωνη (µεγαλόφωνη) Σκέψη
Ο/Η εκπαιδευτικός, αρχικά, και τα παιδιά, σε κατοπινό στάδιο, περιγράφουν
µεγαλόφωνα τη σκέψη τους, κατά τη διάρκεια επίλυσης κάποιου προβλήµατος ή
εκτέλεσης µιας δράσης. Με τον τρόπο αυτό ο/η οµιλητής/τρια µπορεί ταυτόχρονα να
περιγράφει τα στάδια µίας διαδικασίας, να σχολιάζει, να εξηγεί (πιθανές προεκτάσεις,
συνέπειες µιας δράσης) και να αναστοχάζεται. Ουσιαστικά, µοντελοποιείται ο τρόπος
σκέψης, µέσω της «µεγαλόφωνης σκέψης», και αναδεικνύονται οι γλωσσικές
επιλογές που εξυπηρετούν συγκεκριµένους στόχους, ανάλογα µε την επικοινωνιακή
περίσταση (π.χ., «Το συγκεκριµένο επίθετο µού δίνει την εντύπωση ότι ο συγγραφέας
είναι υπέρ της τεχνολογίας. Αν, άραγε, άλλαζα το επίθετο πώς θα άλλαζε το νόηµα
του κειµένου;» κ.ο.κ.).

t

Ηχογράφηση λόγου- Γωνιά ακρόασης
Στην αίθουσα διδασκαλίας υπάρχει µία γωνιά ακρόασης όπου, µε τη βοήθεια των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), τη χρήση, για παράδειγµα,
Η/Υ, διαδραστικού πίνακα, µαγνητοφώνου, ηλεκτρονικών πηγών µε αφήγηση
ιστοριών κ.ά., οι µαθητές/µαθήτριες ακούν προφορικά κείµενα που σχετίζονται µε
κάποιο θέµα και ενθαρρύνονται να ηχογραφούν δικά τους προφορικά κείµενα.
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Ο λόγος των µαθητών/τριών ηχογραφείται, για σκοπούς αυτοαξιολόγησης ή και
ετεροαξιολόγησης. Σχολιάζεται π.χ., το λεξιλόγιο, το ύφος, η ένταση της φωνής,
ανάλογα µε το είδος του κειµένου και την περίσταση επικοινωνίας.
t

«Τηλέφωνο»
Το κλασικό αυτό παιχνίδι αξιοποιείται για παιδιά, ειδικά µικρών ηλικιών, ως άσκηση
ακουστικής µνήµης και για σκοπούς κατανόησης. Για παράδειγµα, ο/η εκπαιδευτικός
ή ένας/µία µαθητής/µαθήτρια λέει λέξεις, αλλά και προτάσεις, οι οποίες
αναµεταδίδονται από στόµα σε στόµα. Τόσο οι λέξεις όσο και οι προτάσεις µπορεί να
σχετίζονται µε συγκεκριµένο θέµα, που ενδιαφέρει τα παιδιά ή εξυπηρετεί
συγκεκριµένο διδακτικό σκοπό.
Όταν το παιχνίδι αυτό παίζεται από µεγαλύτερα παιδιά, οι λέξεις ή οι προτάσεις θα
µπορούσαν να αντικατασταθούν µε ένα µικρό κείµενο. Αν το κείµενο διαθέτει και
χιουµοριστικά στοιχεία, τότε πιθανόν να ελκύσει περισσότερο το ενδιαφέρον των
µαθητών/µαθητριών, έτσι ώστε να µπορέσουν ευκολότερα να ανακαλέσουν στη
µνήµη τους το περιεχόµενο του κειµένου. Το παιχνίδι θα µπορούσε να πραγµατωθεί
ως εξής: «Τέσσερα παιδιά βγαίνουν έξω από την τάξη. Φωνάζουµε το πρώτο παιδί
και του διαβάζεται το κείµενο από τον/την εκπαιδευτικό ή ένα µαθητή. Τότε, καλούµε
το δεύτερο παιδί που βρίσκεται έξω να µπει στην τάξη. Το πρώτο παιδί θα αφηγηθεί
το κείµενο στο δεύτερο παιδί µε όσες πιο πολλές πληροφορίες µπορεί να θυµηθεί.
Ακολούθως, εισέρχεται στην τάξη το τρίτο παιδί. Το δεύτερο παιδί, θα διηγηθεί το
κείµενο που άκουσε από το πρώτο παιδί, µε όσες πιο πολλές πληροφορίες µπορεί να
θυµηθεί, στο τρίτο παιδί. Στο τέλος, η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε το τρίτο παιδί να
αφηγείται ό,τι θυµάται από όσα άκουσε από το δεύτερο παιδί, στο τέταρτο παιδί.
Στόχος του παιχνιδιού είναι το τέταρτο παιδί να αφηγηθεί όσα πιο πολλά γλωσσικά
στοιχεία του κειµένου είχαµε από πριν καθορίσει, χωρίς να το γνωρίζουν τα παιδιά
(π.χ., δέκα επίθετα του κειµένου τα οποία είναι γραµµένα σε διαφορετικούς βαθµούς,
εξυπηρετώντας π.χ., τη διδασκαλία των παραθετικών των επιθέτων). Φυσικά,
µπορούµε να εµπλέξουµε και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης, µε ποικίλους τρόπους
(π.χ., να κρατούν αντίγραφο του κειµένου ώστε να ελέγχουν την αναδιήγηση των
συµµαθητών τους) ή να παίξουµε το παιχνίδι µε περισσότερες τετράδες, ώστε να
υπάρχει συναγωνισµός µεταξύ τους, καθώς και ανάδειξη νικητή».

t

Ακρόαση κειµένων (αφηγηµατικών, ποιητικών, µουσικών κ.ά.)
Τα παιδιά ακούν ενδιαφέροντα προφορικά κείµενα, όπως ένα παραµύθι, ένα ποίηµα,
ένα µουσικό απόσπασµα κ.ά., για σκοπούς κατανόησης και αισθητικής απόλαυσης.

t

Μετασχηµατισµοί - «Πες το αλλιώς»
Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει ένα ενδιαφέρον σηµείο του κειµένου και καλεί τα παιδιά
να το επαναδιατυπώσουν, αξιοποιώντας εναλλακτικές γλωσσικές επιλογές. Οι νέες
διατυπώσεις µπορούν να συγκριθούν µεταξύ τους, προκειµένου να διαφανεί ο
εννοιολογικός µετασχηµατισµός που υφίσταται ένα κείµενο, ως προς τις γλωσσικές
επιλογές του συγγραφέα. Αναµένεται έτσι να διαφανεί η οπτική γωνία µε την οποία
αναπτύσσει το θέµα ο συγγραφέας.

t

Αλλαγή οπτικής γωνίας
Τα παιδιά αναδιηγούνται µέρος ενός κειµένου από άλλη οπτική γωνία. Η αναδιήγηση
αυτή µπορεί να γίνει από την οπτική κάποιου ήρωα της ιστορίας, πέρα από τον
πρωταγωνιστή (π.χ., αναδιήγηση του παραµυθιού της Σταχτοπούτας από την
πλευρά της µητριάς).

t

Δεξαµενή χρήσιµου λεξιλογίου (Word wall) - Γλωσσικά στηρίγµατα
Ο/Η εκπαιδευτικός αναρτά σε πινακίδα συχνόχρηστο λεξιλόγιο, το οποίο λειτουργεί
υποστηρικτικά στο πλαίσιο συζήτησης, διατύπωσης άποψης κ.ο.κ. Το λεξιλόγιο
µπορεί να αφορά σε φράσεις που εκφράζουν άποψη, συνδετικές λέξεις, ειδικό
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λεξιλόγιο ενότητας. Το συχνόχρηστο λεξιλόγιο είναι καλό να εµπλουτίζεται συνεχώς
από τα ίδια τα παιδιά, σε συνεργασία µε τον/την εκπαιδευτικό.
[...]

18	
  
	
  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σύντοµη εισαγωγή
Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι αναµφίβολα µια πολύπλοκη όσο και σύνθετη διαδικασία.
Στην πραγµατικότητα, αφορά σε συλλειτουργούσες διαδικασίες δόµησης νοηµάτων, όπου
εµπλέκονται τόσο το κείµενο όσο και ο/η αναγνώστης/στρια. Το κείµενο παρέχει πληροφορίες
που αναµένεται να γίνουν κατανοητές από τον/την αναγνώστη/στρια, ο/η οποίος/α και
καλείται να αλληλεπιδράσει µε το κείµενο.
Η κατανόηση γραπτού λόγου δεν περιορίζεται στην αποκωδικοποίηση κειµένων, αλλά
εκτείνεται και στη σηµασιολογική προσέγγισή τους. Με τον τρόπο αυτό, αναδύονται και
αναδεικνύονται, κάθε φορά, (τα) νοήµατα κάθε κειµένου, µε την ταυτόχρονη ενεργοποίηση και
της προϋπάρχουσας γνώσης του/της αναγνώστη/στριας.
Η γνώση αυτή µπορεί να αφορά τόσο στο πώς λειτουργεί το γλωσσικό σύστηµα, αλλά και στο
τι κάθε παιδί αποκτά µέσα από την κοινωνική του εµπειρία (προσωπικές εµπειρίες, κοινωνική
γνώση). Αυτό σηµαίνει ότι η δόµηση του νοήµατος στηρίζεται στη γνώση του θέµατος και τη
σχετική κοινωνική γνώση, στις γνώσεις σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους δοµούνται
τα κείµενα και µε τους οποίους διασυνδέονται µεταξύ τους γλωσσικές και νοηµατικές µονάδες.
Νοουµένου ότι η κατανόηση ενέχει και αλληλεπίδραση µε το κείµενο, προσλαµβάνει
πολλαπλές διαστάσεις και µπορεί να περιλαµβάνει:
-

-

τον εντοπισµό πληροφοριών στο κείµενο
τη χρήση βασικών γλωσσικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένου του αλφαβητικού
κώδικα, γραµµατικοσυντακτικών συµβάσεων, κειµενικών ειδών κ.ο.κ.).
τη γενική / σφαιρική / συνολική κατανόησή του
τη συσχέτιση στοιχείων από διάφορα / διαφορετικά µέρη
την ερµηνεία που προκύπτει από την τοποθέτηση των πληροφοριών του σε
συγκεκριµένο πλαίσιο
την αναγνώριση των παραµέτρων που το διαµορφώνουν (όπως είναι, για
παράδειγµα, οι κοινωνικοί σκοποί, οι προθέσεις του/της συγγραφέα, τα ρητά ή και τα
υπόρρητα νοήµατα κ.ο.κ.)
την κριτική διερεύνηση, µέσω, π.χ., της επισήµανσης επιχειρηµάτων και
συλλογισµών, όπως και του τρόπου µε τον οποίο δοµούνται πραγµατικότητες,
αναδεικνύονται ή αποσιωπούνται εµπειρίες και αποτυπώνονται κοινωνικές σχέσεις.

Η ανάγνωση µε κατανόηση επιδιώκεται στο πλαίσιο σχολικών και µη πρακτικών. Πιο κάτω,
περιγράφονται ποικίλα εργαλεία κατανόησης γραπτού λόγου, τα οποία µπορεί να
αξιοποιηθούν, λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο, τη δοµή και τη γλώσσα ενός ή
περισσότερων κειµένων, πριν, κατά και µετά την ανάγνωση, χωρίς αυτό, όµως, να
καθορίζεται αυστηρά ή µε στατικό τρόπο.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Παρουσίαση - Περιγραφή
t

Προβλέψεις

-

Πολυδιάστατη Πρόβλεψη
Αξιοποιούνται πληροφορίες του κειµένου για τη διατύπωση τεκµηριωµένων
προβλέψεων αναφορικά µε το θέµα, το είδος, το περιεχόµενο του κειµένου και τις
διακειµενικές σχέσεις που το αφορούν (υπό την εξής λογική: υπόθεση - επαλήθευση).
Για σκοπούς πολυδιάστατης πρόβλεψης, µπορεί να αξιοποιηθεί ο πιο κάτω πίνακας:

-

«Μαντεύω την ιστορία…»
Διατυπώνονται προβλέψεις (ατοµικά, οµαδικά, στην ολοµέλεια, προφορικά ή και
γραπτώς) για το «τι µπορεί να λέει η ιστορία», αν πρόκειται για αφηγηµατικό κείµενο,
οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή διάφορων κειµενικών εκδοχών.
Παράδειγµα (βασισµένο στο κείµενο το «Μηχάνηµα», του Ευγένιου Τριβιζά):
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-

Προβλέψεις µε βάση την προεπισκόπηση σηµειωτικών τρόπων
Αρχικά, προβάλλονται οι σηµειωτικοί τρόποι του κειµένου, εκτός του γλωσσικού
κώδικα (γλώσσας). Ακολούθως, τα παιδιά κάνουν προβλέψεις για το κείµενο µε
βάση, π.χ., την/τις εικόνα/ες του. Στη συνέχεια, µπορεί να προστεθεί άλλος
σηµειωτικός τρόπος, π.χ., ήχος, και ακολουθούν, κάθε φορά, νέες προβλέψεις. Οι
προβλέψεις των µαθητών/τριών σχολιάζονται και αποτελούν αντικείµενο συζήτησης.
Γίνεται ανάγνωση ολόκληρου του κειµένου και εξάγονται τα νοήµατα του κειµένου.
Ακολουθεί αναστοχασµός µεταξύ των µαθητών/τριών και γίνεται σύγκριση και
επαλήθευση των προβλέψεών τους µε βάση «το τι λέει το κείµενο».

t

Καταιγισµός ιδεών - Ιδεοθύελλα
Αξιοποιείται η προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών και προωθείται η ανακάλυψη λύση απαντήσεων/προβληµάτων, αντίστοιχα. Έτσι, τα παιδιά ενθαρρύνονται να
συµβάλουν, µέσω της προϋπάρχουσας γνώσης τους, στα ερωτήµατα που τους
τίθενται. Τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς να έχουν αναστολές, αν πουν κάτι
που δεν ισχύει, γιατί δεν θα κριθούν. Η ιδεοθύελλα µπορεί να εµπλουτιστεί µε λέξεις/
φράσεις/ σχέδιο κατά τη διάρκεια ενασχόλησης µε το συγκεκριµένο θέµα.

t

Τι γνωρίζω - Τι θέλω να µάθω - Τι έµαθα (Know-Want-Learn)
Καταγράφονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών για ένα συγκεκριµένο θέµα,
αλλά και οι προσδοκίες τους σε ό,τι αφορά στο θέµα αυτό. Με άλλα λόγια,
αξιοποιούνται γνώσεις των παιδιών που απορρέουν από γνωστικές δεξιότητές τους
αλλά και όπως φιλτράρονται µέσα από τις κοινωνικές εµπειρίες τους. Έτσι, τα παιδιά
ενθαρρύνονται να επικεντρωθούν σε συγκεκριµένες πτυχές του υπό διερεύνηση
θέµατος. Με το πέρας της ενασχόλησης µε το συγκεκριµένο θέµα, σηµειώνονται αυτά
που τα παιδιά θεωρούν ότι έχουν µάθει, κατά τη µελέτη του θέµατος (το εργαλείο
αυτό αξιοποιείται και µετά από την ανάγνωση κειµένου/κειµένων). Στο πλαίσιο αυτό,
προτείνεται ο ακόλουθος πίνακας:

t

Τοποθέτηση
κειµένου
κοινωνικοπολιτισµικό)

σε

πλαίσιο

(θεµατικό

–

επικοινωνιακό

–

Αναγνωρίζεται η «πηγή» (συγγραφέας) και το κοινωνικοοικονοµικό/πολιτισµικό
συγκείµενο, εντός του οποίου το κείµενο έχει συγγραφεί (αναπτυχθεί). Διερευνάται η
οπτική, υπό την οποία ο/η συγγραφέας εκθέτει τις ιδέες του/της και γίνεται ερµηνεία
και κριτική διερεύνηση των ιδεών αυτών, µε την αναζήτηση και µελέτη περισσότερων
πηγών. Σε αυτό το πλαίσιο, το κειµενικό είδος και οι γλωσσικές επιλογές
προσεγγίζονται µε έµφαση στη λειτουργική τους διάσταση.
-

Διερεύνηση επικοινωνιακού συγκειµένου (= περίσταση επικοινωνίας)
Διερευνώνται οι παράµετροι που δοµούν το περιστασιακό συγκείµενο - την
περίσταση επικοινωνίας, όπως αυτό/ή πραγµατώνεται στο κείµενο (πού/ πότε, ποιος/
οι, γιατί..., βάσει των πιο κάτω παραµέτρων):
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§
§
§
§
§
§
§
§

-

το χωροχρονικό πλαίσιο
οι συµµετέχοντες/ουσες
οι στόχοι/ οι επιδιώξεις
οι πράξεις λόγου και το θέµα αναφοράς
το ύφος
τα µέσα επικοινωνίας, οι γλωσσικοί και οι εξωγλωσσικοί κανόνες
οι κοινωνικές και οι πολιτισµικές νόρµες
το είδος λόγου.

Διερεύνηση κοινωνικοπολιτισµικού συγκείµενου
Σε συνέχεια της διερεύνησης του περιστασιακού συγκείµενου (σχέση κειµένου συγκείµενου της περίστασης), µπορεί να διερευνηθεί και το ευρύτερο πολιτισµικό
συγκείµενο. Ως εκ τούτου, το κειµενικό είδος διδάσκεται ως έννοια που ενέχει
λειτουργική ποικιλία, όπου οι τρεις µεταλειτουργίες (του πεδίου/ «τι», του τόνου/
«ποιος» και του τρόπου/ «πώς») συνιστούν µεταβλητές µε καθοριστικό ρόλο (όπως
και ο κειµενικός σκοπός). Για παράδειγµα, οι αφηγήσεις ή οι περιγραφές µπορεί να
προέρχονται από ποικίλα πεδία και να δηλώνουν ποικιλία σχέσεων (π.χ., λιγότερο ή
περισσότερο οικεία, σοβαρή). Για σκοπούς διερεύνησης του κοινωνικοπολιτισµικού
συγκείµενου µπορεί να αξιοποιηθεί, ανάµεσα σε άλλες διδακτικές πρακτικές, και η
συνεξέταση / αντιπαραβολή κειµένων.

t

Aναγνώριση δοµικών στοιχείων του γραπτού λόγου
Στο κείµενο εµπεριέχεται ποικιλία γλωσσικών επιλογών (π.χ., λέξεων, φράσεων) και
άλλων κειµενικών στοιχείων (π.χ., παραγράφων), τα οποία βοηθούν τους/τις
αναγνώστες/αναγνώστριες να το κατανοήσουν. Ο «χωρισµός των παραγράφων»
δίνει έναν προσανατολισµό για τη δοµή του κειµένου. Λέξεις όπως «καταρχάς», «στη
συνέχεια», «τέλος» προδιαθέτουν για τη δοµή του κειµένου. Επίσης, ο/η
µαθητής/µαθήτρια, δίνοντας προσοχή σε ορισµένες λέξεις και εκφράσεις, «µπορεί να
σχηµατίσει καλύτερη εικόνα για το περιεχόµενο του κειµένου». Για παράδειγµα, αν δει
τη λέξη «επειδή», µπορεί να συµπεράνει ότι θα ακολουθήσει κάποια επεξήγηση για
ό,τι αναφέρθηκε προηγουµένως.

t

Ανακάλυψη / Διερεύνηση της «γλώσσας ή της γραµµατικής του κειµένου»
(= λειτουργική γραµµατική)
Διερευνάται η (λειτουργική) γλώσσα ή γραµµατική του κειµένου στο ευρύτερο πλαίσιο
των συµβάσεών του.
Ενδεικτικά:
§
§
§
§

χρήση χρόνων ρήµατος
επιλογή εγκλίσεων
αξιοποίηση ειδών πρότασης
χρήση φράσεων, συνδέσµων και επιρρηµάτων που δηλώνουν χρόνο, τόπο,
τρόπο, χρήση αξιολογικών επιθέτων, ρηµάτων σε ενεργητική ή σε παθητική φωνή.

t

Στοχευµένη ανάγνωση κειµένου µε ποικίλες στρατηγικές

-

Γρήγορη ανάγνωση - Εστίαση της προσοχής για τον εντοπισµό της γενικής
ιδέας του κειµένου
Eπιχειρείται µία πρώτη, γρήγορη ανάγνωση του κειµένου, µε σκοπό τον εντοπισµό
της γενικής ιδέας ή και κάποιων συγκεκριµένων στοιχείων του. Με την πρώτη
ανάγνωση, οι µαθητές/µαθήτριες εξοικειώνονται µε το θέµα και το περιεχόµενο του
κειµένου, πριν να εµβαθύνουν περισσότερο σε αυτό, µέσω µιας δεύτερης ή ίσως και
τρίτης ανάγνωσης.
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-

Μεγαλόφωνη ανάγνωση - Ερµηνεία κειµένου
Γίνεται µεγαλόφωνη ανάγνωση κειµένου, π.χ., από τον/την εκπαιδευτικό και
ακολουθεί:
§
§
§
§

-

υποβολή ερωτήσεων και απαντήσεις σε αυτές από τα ίδια τα παιδιά
δόµηση νέων ερωτήσεων από τον/την εκπαιδευτικό, στη βάση των απαντήσεων
των παιδιών
συνοικοδόµηση του νοήµατος του κειµένου, µέσα από τις δικές τους οπτικές
µετατόπιση από το κυριολεκτικό στο ερµηνευτικό και στο κριτικό νόηµά του.

«Επιλεκτική προσοχή» (εστίαση) σε συγκεκριµένες/ειδικές πληροφορίες που
αφορούν στη δοµή του κειµένου (ως αποτέλεσµα µίας «δεύτερης» ανάγνωσης)
Επιδιώκεται η επισήµανση, αναγνώριση και διάκριση, ανάµεσα σε άλλες,
συγκεκριµένων πληροφοριών, µέσω, π.χ., της υποβολής (συγκεκριµένων)
ερωτήσεων κατανόησης που απαιτούν επιλεκτική προσοχή (π.χ., «ποια είναι τα
δοµικά στοιχεία ενός αφηγηµατικού κειµένου;»).

-

Λεπτοµερής ανάγνωση
Προκειµένου να κατανοήσουν σε βάθος το κείµενο, τα παιδιά προβαίνουν σε µία
ουσιαστική και λεπτοµερή ανάγνωση, κατά την οποία θα πρέπει να είναι απόλυτα
προσηλωµένα στο κείµενο. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάγνωσης, «αποκτάται
ξεκάθαρη εικόνα του περιεχοµένου του κειµένου». Εκτός, όµως, από τα εµφανή
στοιχεία του κειµένου, το παιδί θα πρέπει να αντιληφθεί και άλλα στοιχεία που δεν
είναι εµφανή, όπως είναι, για παράδειγµα, η άποψη του συγγραφέα για το θέµα που
παρουσιάζει, τα συναισθήµατα των πρωταγωνιστών κ.ο.κ.

-

Καθοδηγούµενη ανάγνωση - Καθοδηγούµενη Σκέψη
O/Η εκπαιδευτικός διαβάζει ένα αφηγηµατικό κείµενο αποσπασµατικά, επιλέγοντας
σηµεία-κλειδιά του κειµένου, όπου και σταµατά για να υποβάλει ερωτήσεις ανοικτού
τύπου, να ζητήσει τις προβλέψεις των παιδιών, να προκαλέσει τις κριτικές τους
απόψεις και αξιολογικές θέσεις. Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες:
§
§
§

Ποια είναι η άποψή σου;
Μπορείς να στηρίξεις τη γνώµη σου;
Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας έπραξαν σωστά ή λάθος;».

Έτσι, ο/η εκπαιδευτικός εµπλέκει άµεσα τους/τις µαθητές/µαθήτριες στην
αναγνωστική διαδικασία, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας την κριτική τους
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ενηµερότητα. Πιθανά σηµεία, κατά τα οποία ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να
σταµατήσει, ειδικά για ένα µυθοπλαστικό αφηγηµατικό κείµενο, είναι τα ακόλουθα:

t

Σηµειώσεις
Καταγράφονται σηµειώσεις στο κείµενο κατά τη διάρκεια των αναγνώσεών του
(γενικής ή και επιλεκτικής εστίασης), µε ποικιλία τρόπων, όπως υπογράµµιση,
τοποθέτηση σε κύκλο, σκίαση ή χρωµάτισµα λέξεων ή και φράσεων κ.ο.κ. Τα παιδιά
εντοπίζουν σηµαντικά στοιχεία (νέες πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες που είναι
ασαφείς) καθώς διαβάζουν, έτσι ώστε να τα επεξεργάζονται, πριν ολοκληρώσουν την
ανάγνωση του κειµένου. Συµπληρωµατικά, θα µπορούσε να συµφωνηθεί ένας κοινός
κώδικας σηµείων ανάµεσα στα παιδιά και στον/στην εκπαιδευτικό, που να
αντιπροσωπεύει συγκεκριµένες υποδείξεις. Το ακόλουθο παράδειγµα είναι ενδεικτικό:
Παράδειγµα:

t

«Στρατηγική 3, 2, 1»
Κατά την ανάγνωση του κειµένου (από τον/την εκπαιδευτικό, από µαθητές/µαθήτριες,
χαµηλόφωνα ή µεγαλόφωνα), ζητείται από τους/τις µαθητές/µαθήτριες να εντοπίσουν
συγκεκριµένο αριθµό σηµείων-στοιχείων-προβληµατισµών. Οι αριθµοί 3 - 2 - 1 είναι
απλά ενδεικτικοί και δύναται να αντικατασταθούν από άλλους, ανάλογα µε τους
στόχους της διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, τα σηµεία-στοιχεία-προβληµατισµοί που
ζητούνται κάθε φορά προσαρµόζονται στους εκάστοτε στόχους.
Παράδειγµα:
3
2
1

«σηµεία - κλειδιά που βρήκα στο κείµενο»
«πράγµατα που είναι πολύ ενδιαφέροντα»
«ερώτηµα που µε απασχολεί ακόµη».

t

Πολυδιάστατες ερωτήσεις κατανόησης

-

Πληροφοριακές Ερωτήσεις (Literal):
Εντοπισµός και εξαγωγή πληροφοριών που εντοπίζονται ρητά στο κείµενο.

-

Συµπερασµατικές- Επαγωγικές Ερωτήσεις (Inferential):
Κατανόηση και ερµηνεία κειµένου.
Αξιοποιείται η προϋπάρχουσα γνώση και συσχετίζεται µε πληροφορίες του κειµένου.
Εξάγονται συµπεράσµατα.

-

Aξιολογικές-Κριτικές Ερωτήσεις (Evaluative-Critical):
Προβληµατισµός και αξιολόγηση επί του περιεχοµένου, της δοµής και της γλώσσας
του κειµένου.
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Αναπτύσσονται αξιολογικές κρίσεις, σε σχέση µε το κείµενο. Συσχετισµός µε
περίσταση επικοινωνίας, «κοινωνικό πλαίσιο ή και «ευρύτερο προβληµατισµό».
Εκφράζονται προσωπικές απόψεις και κατατίθενται νέες ιδέες.
t

Κριτική διερεύνηση και ανάλυση κειµένων (µε έµφαση στην ποικιλία, στη
διαλογικότητα και στην πολυφωνία των κειµένων)
Προτείνεται η υποβολή και εξέταση προβληµατισµών - ερωτηµάτων, µε βάση ένα
θέµα, µε στόχο την ανάδυση νοηµάτων που νοούνται ή και υπονοούνται. Σηµαντική
είναι η ενασχόληση µε πολλά κείµενα ποικίλων µορφών, τα οποία πραγµατεύονται
την ίδια θεµατική, καθώς και κείµενα που έχουν νόηµα για τους/τις µαθητές/µαθήτριες
και πηγάζουν από τις εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους:

-

Γραµµή της Ενότητας
Πρόκειται για γραµµή η οποια αποτελείται από δύο αντίθετους άξονες που
υποδηλώνουν διαφορετικές οπτικές. Επιχειρείται η κριτική τοποθέτηση των κειµένων,
µε βάση τον θεµατικό προβληµατισµό µίας ενότητας, στην ευθεία των αξόνων, χωρίς
να αποκλείεται και η ενδιάµεση τοποθέτηση.
Παράδειγµα:

-

Διακειµενικές διασυνδέσεις
Γίνονται διασυνδέσεις µε ήδη υπάρχουσες εµπειρίες, γνώσεις και πραγµατικότητες µε
άλλα κείµενα και τα νοήµατά τους, ως εξής:
Κείµενο-εαυτός (Text_to self):
Σύνδεση µέρους ή ολόκληρου του κειµένου µε προσωπικές εµπειρίες των παιδιών
(π.χ., οι δράσεις ενός ήρωα, το αποτέλεσµα ενός επιστηµονικού πειράµατος).
Κείµενο-κείµενο/α [Text to text(s)]:
Αναφορά σε ένα άλλο κείµενο ίδιου ή και διαφορετικού είδους και τύπου που θυµίζει
το κείµενο που διαβάζεται (π.χ., τοποθεσία, πρόβληµα).
Κείµενο-κόσµος (Text to world):
Συνδέσεις µε περισσότερο επαγωγικό χαρακτήρα, γιατί χρειάζεται να γίνουν
συσχετίσεις πέρα από το κείµενο, το αποτέλεσµα των οποίων συναρτάται µε το
ηλικιακό επίπεδο των µαθητών/τριών.

-

Πλέγµα κειµένων
Δηµιουργείται ένα πλέγµα, όπου περιλαµβάνονται κείµενα που θα συνεξεταστούν και
καταγράφονται π.χ., ερωτήσεις που χρειάζεται να απαντηθούν, σε ατοµικό ή οµαδικό
επίπεδο, για να αναδειχθούν διάφορες οπτικές, αναφορικά µε ένα θέµα. Με βάση το
θέµα, την ενότητα, την έννοια που εξετάζεται, ο/η εκπαιδευτικός καταγράφει στο
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πλέγµα αυτό ερωτήσεις, κατηγορίες, χαρακτηριστικά κ.λπ., τα οποία χρειάζεται να
µελετηθούν.
Έτσι:
§

§
§
§

Tα παιδιά χρησιµοποιούν το πλέγµα, ατοµικά ή οµαδικά, καθώς διαβάζουν
διάφορα κείµενα του σχολικού εγχειριδίου ή και κείµενα που έχουν επιλεχθεί
ως κατάλληλα, στο πλαίσιο συµπληρωµατικού/εναλλακτικού διδακτικού
υλικού.
Παράλληλα, ο/η εκπαιδευτικός συµπληρώνει το «πλέγµα της τάξης».
Ανάλογα µε το θέµα, ίσως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που αναδύονται
από κείµενο σε κείµενο, εντοπίζονται και συζητούνται.
Οι µαθητές/µαθήτριες χρειάζεται να αντιληφθούν τις διαφορετικές οπτικές
θεώρησης της πραγµατικότητας, µέσα από τη συνεξέταση κειµένων.

Παράδειγµα (βασιζόµενο σε σχετικά µε την τεχνολογία κείµενα):
«Πώς η τεχνολογία επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου;»

-

Βέννειο Διάγραµµα
Αντιπαραβάλλονται κείµενα και καταγράφονται οι οµοιότητες και οι διαφορές τους σε
ό,τι αφορά στο περιεχόµενο, στη δοµή, στη γλώσσα, στους σηµειωτικούς τρόπους
και πόρους τους, όπως ενδεικτικά φαίνεται πιο κάτω:
Παράδειγµα:
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-

Δίκτυο Συζήτησης
Οργανώνεται συζήτηση, µε θετικά ή αρνητικά επιχειρήµατα, γύρω από ένα κεντρικό
ερώτηµα, σε δυάδες, οµάδες, ατοµικά (προφορικά ή και γραπτά), έτσι ώστε, µέσα
από την πολυφωνία, να προκύψουν καταληκτικά συµπεράσµατα.
Παράδειγµα:

Προτεινόµενα στάδια-βήµατα δικτύου συζήτησης:

-

§

Τα παιδιά προετοιµάζονται µε την ενεργοποίηση της προϋπάρχουσάς τους
γνώσης. Εγείρονται ερωτήµατα και ζητούνται οι προβλέψεις τους.

§

Διαβάζουν µέρος ή ολόκληρο το κείµενο και στη συνέχεια παρουσιάζεται το
«δίκτυο συζήτησης». Καλούνται, σε ζευγάρια πρώτα, να ανταποκριθούν
θετικά ή αρνητικά στο κεντρικό ερώτηµα. Ταυτόχρονα, στο ίδιο «δίκτυο»,
συµπληρώνουν τις δύο στήλες «Ναι» - «Όχι», αιτιολογώντας την άποψή τους
(µε λέξεις-κλειδιά και φράσεις). Γίνεται προσπάθεια οι απαντήσεις να έχουν
τον ίδιο αριθµό στις δύο στήλες.

§

Στη συνέχεια, οι δυάδες µπαίνουν σε µεγαλύτερες οµάδες για να συζητήσουν
και να συγκρίνουν τις ιδέες τους. Ενθαρρύνεται η διαφωνία και η πολυφωνία.
Έντονες διαφωνίες µπορεί να συζητηθούν στην ολοµέλεια της τάξης.

§

Δίνεται χρόνος στις οµάδες «για να αποφασίσουν ποιο είναι το συµπέρασµά
τους» και «ποιο από τα επιχειρήµατα το υποστηρίζει καλύτερα». Επιλέγεται
ένα µέλος της οµάδας, «για να παρουσιάσει την άποψη της οµάδας».

§

Μετά από τη συζήτηση στην ολοµέλεια της τάξης, δίδεται η ευκαιρία στα
παιδιά να γράψουν, ατοµικά, τις απαντήσεις/ αντιδράσεις τους στη συζήτηση
που προηγήθηκε. Στην πινακίδα ή αλλού παρουσιάζονται οι ατοµικές
απαντήσεις στο ερώτηµα, «για να διαβαστούν από όλους/ες».

Σηµειώσεις Τ
Με βάση το κείµενο ή κείµενα σηµειώνονται θέσεις, επιχειρήµατα υπέρ ή εναντίον
διαφόρων απόψεων και προβληµατισµών. Ακολούθως, ατοµικά ή οµαδικά, τα παιδιά
εκφράζουν την προσωπική τους άποψη, επιχειρηµατολογώντας.
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Παράδειγµα:

t

Αποδόµηση και αναδόµηση κειµένων στη βάση σχετικά σταθερών κειµενικών
συµβάσεων (ενδεικτικά, στη συνέχεια, σε σχέση µε αφηγηµατικά κείµενα)

-

Αναδιήγηση της αφήγησης- Ανάκληση στοιχείων του κειµένου (µε στοιχεία
περίληψης)
Τα παιδιά, µε τυχαία σειρά, ακολουθούν τις πιο κάτω οδηγίες:
Έναρξη
Άρχισε να αναδιηγείσαι το κείµενο.
Εστίαση
Πρόσθεσε περισσότερες λεπτοµέρειες σε όσα είπε ο/η προηγούµενος/η.
Αναδροµή
Επίλεξε ένα σηµείο που ειπώθηκε ήδη και άρχισε την ιστορία από αυτό.
Περίληψη
Επανάλαβε περιληπτικά όσα ακούστηκαν µέχρι τώρα.
Επέκταση (µπορεί να ακουστούν περισσότερο από ένας/µία µαθητής/µαθήτρια)
Πρόσθεσε προσωπικά σου σχόλια, αντιδράσεις, κρίσεις για το κείµενο.

-

Χρονική γραµµή της (λογοτεχνικής) Αφήγησης (Story line)
Αποδίδεται σχηµατικά (µε εικόνα, µε σύµβολο, µε διάγραµµα) η διαδοχική/
χρονολογική σειρά των επεισοδίων-γεγονότων του αφηγηµατικού κειµένου, όπως:
Παράδειγµα:
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-

Γραµµατική της (λογοτεχνικής) Αφήγησης (Story grammar)
Συµπληρώνεται πίνακας, µε βάση τα δοµικά στοιχεία του αφηγηµατικού κειµένου
(= κειµενικές συµβάσεις αφήγησης), όπως:

-

Το βουνό της (λογοτεχνικής) αφήγησης (Story mountain)
Αποδίδεται σχηµατικά (µε διάγραµµα) η αναπτυξιακή πλοκή του αφηγηµατικού
κειµένου, (π.χ., η ανάπτυξη της αφηγηµατικής πλοκής µπορεί να διασυνδεθεί, στη
συνέχεια, µε την ανάπτυξη των συναισθηµάτων ή και την εξέλιξη της
συναισθηµατικής κατάστασης του/της πρωταγωνιστή/στριας της ιστορίας), όπως
στην περίπτωση του παραµυθιού «Η Σταχτοπούτα»:

Η	
  ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ	
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t

«Σχεδίασέ το για να το ερµηνεύσεις»
Παραδείγµατα:

-

Σχεδιάζονται και περιγράφονται τα επεισόδια µίας ιστορίας:

-

Σχεδιάζεται και περιγράφεται αξιολογικά η πιο σηµαντική ή ενδιαφέρουσα
«στιγµή» της ιστορίας:

-

Σχεδιάζονται και περιγράφονται, κατά τρόπο αξιολογικό - κριτικό, τα
«πορτρέτα» (=ήθος/ χαρακτήρας) των ηρώων µίας ιστορίας:
Τα παιδιά, για παράδειγµα, µπορεί να συγκρίνουν τον τρόπο που το ήθος ή ο
χαρακτήρας ηρώων µίας ιστορίας αναπαρίστανται και συζητούν πώς αυτό µπορεί να
προδιαθέτει τον/την αναγνώστη/στρια. Μπορεί, επίσης, να επιχειρήσουν να
συγκρίνουν τα πορτρέτα µε εµπειρίες διαφορετικών ηρώων ή και των ίδιων, αλλά και
να σχεδιάσουν εκ νέου τους ήρωες, για να παρουσιάσουν τη δική τους ή µία άλλη
οπτική.	
  

t

Οπτικές Aναπαραστάσεις
Οι οπτικές αναπαραστάσεις συνδέονται και µε την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη
µαθησιακή διαδικασία, εφόσον, π.χ., ένας σηµασιολογικός χάρτης µπορεί να
κατασκευαστεί µε τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραµµα Kidspiration Inspiration.
Ακολουθεί ενδεικτική αναφορά και περιγραφή ορισµένων οπτικών αναπαραστάσεων:
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-

Σηµασιολογικοί χάρτες:
Παρουσιάζουν οργανωµένα τις σχέσεις που συνδέουν τις γενικές µε τις ειδικές
πληροφορίες του κειµένου και συµβάλλουν τόσο στον προσδιορισµό όσο και στη
συσχέτιση των βασικών ιδεών ενός ή περισσότερων κειµένων. Σε έναν
σηµασιολογικό χάρτη, για παράδειγµα, µπορεί να διακρίνονται, το «κεντρικό θέµα»,
οι «υποάξονες», τα «στηρίγµατα» κ.ο.κ.
Στην πραγµατικότητα, οι σηµασιολογικοί χάρτες είναι σχήµατα που παρουσιάζουν
οργανωµένα, και µε ιεραρχικό τρόπο, τις σχέσεις που συνδέουν τις γενικές µε τις
επιµέρους έννοιες του κειµένου. Επίσης, βοηθούν τα παιδιά στο να προσδιορίσουν
τις βασικές ιδέες των κειµένων και πώς αυτές «δένουν» µεταξύ τους.
Ένας σηµασιολογικός χάρτης έχει τα πιο κάτω τρία βασικά χαρακτηριστικά:
Κεντρικό ερώτηµα- κεντρικό θέµα
Καθορίζει την κεντρική εστίαση του «χάρτη». Όλα τα υπόλοιπα ερωτήµατα
σχετίζονται µε αυτό.
Υποάξονες
Περιλαµβάνουν ιδέες, σκέψεις των παιδιών που διευκρινίζουν το ερώτηµα ή
επεξηγούν το θέµα.
Στηρίγµατα
Αφορούν σε λεπτοµέρειες, αναφορές, συσχετίσεις που υπάγονται στους υποάξονες.
Επεξηγούν και διακρίνουν τους υποάξονες, τον έναν από τον άλλον.
Παράδειγµα:

-

Οργανωτές µε βάση τη δοµή και τα νοήµατα µερών ή και του όλου του
κειµένου (Ιnternal structure)
Παραδείγµατα:
Διαγράµµατα ροής
Διαγραµµατική απεικόνιση για κείµενα ακολουθίας/διαδικασίας (όπως, πρωινό
ξύπνηµα, πεπτικό σύστηµα, κύκλος του νερού) ή και κείµενα κατευθυντικού λόγου
(π.χ., οδηγίες συναρµολόγησης, συνταγή):
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Διαγραµµατική απεικόνιση για κείµενα που εµπεριέχουν σύγκριση/αντιπαραβολή ή
και για σύγκριση/ αντιπαραβολή κειµένων:

Διαγραµµατική απεικόνιση για περιγραφικά κείµενα (π.χ., προσώπου, τόπου):

Διαγραµµατική απεικόνιση για αφηγηµατικά
συµβάντα/περιστατικά σε χρονολογική σειρά:

κείµενα

που

χρησιµοποιούν

Διαγραµµατική απεικόνιση για κείµενα που προβάλλουν το σχήµα αιτία αποτελέσµατα:
t
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t

«Κατάλαβα - Δεν κατάλαβα»
Αφορά σε διαδικασία που µπορεί να ακολουθήσει την πιο κάτω «διαδροµή»:
Διαβάζεται το κείµενο και τα παιδιά σηµειώνουν, σε ένα απλό έντυπο, «τι κατάλαβαν»
και, παράλληλα, «τι δεν κατάλαβαν», σε δύο στήλες (δεξιά στήλη και αριστερή στήλη,
αντίστοιχα).
Μετά από µία «δεύτερη» ανάγνωση του κειµένου, αναµένεται η µεταφορά κάποιων
σηµειώσεών τους, από την αριστερή στη δεξιά στήλη.
Γίνεται συζήτηση, σε δυάδες, σε οµάδες, αλλά και στην ολοµέλεια της τάξης, γύρω
από το «τι δεν έχουν ακόµα καταλάβει» και επιλύονται σχετικές απορίες.

t

-

Μετασχηµατισµοί κειµένων
Μετασχηµατισµός των κειµενικών ειδών και των γραµµατικών-γλωσσικών
δοµών του κειµένου
Γίνεται αλλαγή του τρόπου οργάνωσης της γλώσσας του κειµένου, γεγονός που
µπορεί να συνεισφέρει στην περαιτέρω κατανόηση της λειτουργικής γραµµατικής του
κειµένου και στην εξαγωγή ανάλογων συµπερασµάτων.

-

Μετα-κείµενα
Δηµιουργούνται «νέα κείµενα» µετά από αλλαγές (δηµιουργικούς µετασχηµατισµούς
και «παρεµβάσεις») στο περιεχόµενο, στην έκφραση, στη γλώσσα του
«πρωτογενούς» κειµένου. Κάθε φορά συζητείται το τι προ-οπτικές δηµιουργεί το νέο
κείµενο και πώς αυτό επιδρά, µε διαφορετικό τρόπο, στον/στην αναγνώστη/στρια.
Παράδειγµα:
Όσον αφορά σε ένα ηµερολόγιο:
t

Συγγραφή ηµερολογίου µίας ηµέρας/ ενός µήνα πριν και µίας ηµέρας/ ενός
µήνα µετά.

t

Αλλαγή τέλους/αρχής, συγγραφή ανάδροµης πορείας κειµένου.

t

Μετατροπή ηµερολογίου σε ηµερολόγιο τοίχου, σε άρθρο στην εφηµερίδα.

Υπογραµµίζεται και πάλι η σηµαντικότητα µίας επακόλουθης συζήτησης, γύρω από
το τι αλλάζει στο περιεχόµενο, στη δοµή, στη γλώσσα του «πρωτογενούς» κειµένου.
-

Πολυτροπική σύνθεση κειµένου
Επιχειρείται η µετατροπή µονοτροπικού κειµένου σε πολυτροπικό µε την αξιοποίηση
περισσότερων του ενός σηµειωτικών τρόπων και µε κριτική εκτίµηση του ρόλου που
αυτοί διαδραµατίζουν (και αντίστροφα).

-

Ανασυνδυασµός
Αναπλαισιώνονται «γνωστές» γλωσσικές δοµές, ανάλογα µε το επικοινωνιακό
πλαίσιο ή και το ευρύτερο συγκείµενο, προφορικά και γραπτώς. Αφορά στην
ικανότητα του παιδιού να χρησιµοποιεί γνωστές δοµές και να τις αναπροσαρµόζει,
κατασκευάζοντας µεγαλύτερες σε έκταση προτάσεις, ακόµη και αν κάνει λάθη. Για
παράδειγµα, το παιδί διαβάζει κάποιο κείµενο και στη συνέχεια παράγει γραπτό ή
προφορικό λόγο, χρησιµοποιώντας λεξιλόγιο ή φράσεις που έµαθε από το κείµενο
αυτό.	
   Επιπλέον, µπορεί να συζητηθεί το κατά πόσον η αναπλαισίωση που έχει
επιχειρηθεί είναι κατάλληλη και αποτελεσµατική, λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα
χαρακτηριστικά του πλαισίου και του ευρύτερου συγκειµένου.
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t

Ανάλυση σηµειωτικών τρόπων του κειµένου

-

Ανάλυση πολυτροπικού κειµένου
Αναγνωρίζονται οι σηµειωτικοί τρόποι που αφορούν σε ένα κείµενο και γίνεται κριτική
αποτίµηση του ρόλου που διαδραµατίζουν, όσον αφορά στη δόµηση των νοηµάτων
του.

-

Δυνάµει µονοτροπική σύνθεση κειµένου
Επιχειρείται η µετατροπή πολυτροπικού κειµένου σε µονοτροπικό και αξιολογείται ο
ρόλος που κάθε σηµειωτικός τρόπος διαδραµατίζει, όσον αφορά στη δόµηση των
νοηµάτων του.

-

Διερεύνηση της εκφραστικής του συγγραφέα του κειµένου
Η προσοχή εστιάζεται στις γλωσσικές επιλογές (π.χ., πρόσωπα και χρόνοι ρηµάτων)
του κειµένου και στο «πώς αυτές διαφοροποιούνται µεταξύ των παραγράφων»,
αναδεικνύοντας τη λογοτεχνική αξία του κειµένου.

t

Παιχνίδια Κατανόησης
Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και παίζουν παιχνίδια, όπως είναι ενδεικτικά τα
ακόλουθα:

-

«Ποιος θέλει να γίνει εκατοµµυριούχος»:
Δίνονται απαντήσεις σε ερωτήσεις του κειµένου, µε διαβαθµισµένο βαθµό δυσκολίας.
Οι ερωτήσεις µπορούν να δοθούν από τον/την εκπαιδευτικό ή να διατυπωθούν από
τα παιδιά.

-

«Βρες την ερώτηση»:
Δίνεται µία απάντηση και τα παιδιά καλούνται να βρουν την ερώτηση που αντιστοιχεί
στη συγκεκριµένη απάντηση.

-

«Σωστό - Λάθος»:
Επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται µια θέση, όπως αυτή προκύπτει µέσα από το κείµενο.

-

«Μάντεψε ποιος/ τι/ πώς;»:
Περιγράφεται ένας πρωταγωνιστής ή ένα γεγονός ή ένα πρόβληµα της ιστορίας και
τα άλλα παιδιά καλούνται να βρουν σε τι αναφέρεται. Μπορούν να δοθούν και λέξεις
«απαγορευτικές» ή λέξεις «κλειδιά».

-

t

Αινίγµατα (µε βάση το κείµενο, που είτε αφορούν στους ήρωες είτε σε γεγονότα είτε
σε θέσεις του κειµένου κ.ά.)
Αξιοποίηση θεατρικών συµβάσεων
Βλ. αντίστοιχη ενότητα που αφορά στην κατανόηση και παραγωγή προφορικών
κειµένων, µε προσαρµογές τέτοιες που να αφορούν στην κατανόηση γραπτών
κειµένων (σ.13).
[...]
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σύντοµη εισαγωγή
Η παραγωγή αποτελεσµατικού γραπτού λόγου δεν αφορά µόνο στην καταγραφή ιδεών, όπως
«αυτές έρχονται στο µυαλό». Στην πραγµατικότητα, η παραγωγή γραπτού λόγου συνιστά µία
σύνθετη διαδικασία που απαιτεί από τον/τη συγγραφέα να διερευνήσει το πλαίσιο και, ως εκ
τούτου, τον σκοπό της παραγωγής του κειµένου, και να σχεδιάσει «τι θα γράψει και πως θα
το γράψει», έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αποδέκτη σε συγκεκριµένο
συγκείµενο.
Οι δυσκολίες που σχετίζονται µε την παραγωγή γραπτών κειµένων δεν οφείλονται, κατ’
ανάγκη, στην άγνοια ή στην αδυναµία των παιδιών να εφαρµόσουν τους κανόνες του
γλωσσικού συστήµατος. Οφείλονται, κυρίως, στην απουσία επαρκούς εµπειρίας και άσκησης
γύρω από το πώς δοµείται ένα κείµενο εντός πλαισίου επικοινωνίας, λαµβάνοντας υπόψη
όλα τα γλωσσικά επίπεδα (µορφολογικό, συντακτικό, υφολογικό), µέσω «συµβατικών» και
πιο σύνθετων δεξιοτήτων.
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ερευνητικές τάσεις γύρω από τον γραπτό λόγο τονίζουν τη
γνωστική, επικοινωνιακή και κοινωνικοπολιτισµική διάστασή του, η οποία και αποτυπώνεται
σε αντίστοιχες γλωσσικές θεωρίες. Μέσα από τον συνδυασµό των θεωριών αυτών, η
παραγωγή γραπτού λόγου αναγνωρίζεται πλέον ως δυναµική διαδικασία, κατά την οποία ο/η
συγγραφέας επανέρχεται πολλές φορές για να βελτιώσει το γραπτό του/της, µε αποτέλεσµα η
διόρθωση να µη γίνεται µόνο εκ των υστέρων, αλλά και κατά τη διάρκεια της παραγωγής του,
µε τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού και των συµµαθητών/τριών του, µέσα από διάφορα
προσχέδια (drafts) πριν από το «τελικό κείµενο». Επιπλέον, σχετικές σύγχρονες
επιστηµονικο-παιδαγωγικές αντιλήψεις υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία της παραγωγής
γραπτού λόγου ενέχει και τη λειτουργία της συγγραφικής διαδικασίας, όχι µόνο του
συγγραφικού προϊόντος, η οποία συµβάλλει θετικά στην ανάπτυξη συγγραφικών δεξιοτήτων.
Κάθε κείµενο δοµείται και κατανοείται σε συνάρτηση µε το επικοινωνιακό και το ευρύτερο
συγκείµενο όπου αναπτύσσεται. Με τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος από την πρόταση στο
κείµενο και τη διδασκαλία της κειµενικής διάστασης της γραµµατικής, ένα κείµενο
χαρακτηρίζεται πλέον ως «αποτελεσµατικό ή µη» και όχι «ως σωστό ή λάθος». Στο πλαίσιο
αυτό, συνεξετάζονται και οι τρεις παράµετροι της παραγωγής γραπτού λόγου, δηλαδή:
συγγραφέας - κείµενο - αναγνώστης.
Επίσης, µε την πολυδιάστατη, πλέον, προσέγγιση του γραπτού λόγου, ζητήµατα που
αφορούν στην ορθογραφική και στη γραµµατική ενηµερότητα συνυφαίνονται µε γνώσεις και
δεξιότητες για τη γλώσσα, οι οποίες και αξιοποιούνται ως εργαλεία για τη δόµηση των
εκάστοτε νοηµάτων ποικίλων κειµένων, στη βάση µίας συνεχώς µεταβαλλόµενης
κοινωνικοπολιτισµικής πραγµατικότητας.
Σηµειώνεται, καταληκτικά, ότι η αποτελεσµατική παραγωγή γραπτού λόγου είναι απόρροια
της έκθεσης των παιδιών σε ποικίλες εµπειρίες ανάγνωσης και γραφής. Στη σχολική τάξη
µπορεί να δηµιουργηθούν αυθεντικά ή και πλασµατικά πλαίσια επικοινωνίας. Επίσης, να
λειτουργήσουν «κέντρα συγγραφής», µε τα παιδιά να κάνουν προσχέδια, να αναθεωρούν, να
επεξεργάζονται, να ετοιµάζουν τις δικές τους εκδόσεις και συνδιαλέγονται µε άλλα παιδιά και
εκπαιδευτικούς. Στον χώρο αυτό είναι δυνατόν να διατηρούνται αρχεία µε τίτλους θεµάτων,
ιδέες προς ανάπτυξη, κείµενα υπό εξέλιξη ή και ολοκληρωµένα, τα οποία ενδέχεται να
λειτουργούν ως στηρίγµατα / «βοήθειες» για τα παιδιά- συγγραφείς.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Παρουσίαση - Περιγραφή
t

Ιδέες

-

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης - Σύνδεση µε την κοινωνία και το
τοπικό πλαίσιο - Καταιγισµός ιδεών
Η ενεργοποίηση και η καταγραφή της γνώσης των παιδιών και των πληροφοριών
που συνεισφέρουν στην τάξη από τις τοπικές τους κοινότητες ή και από την ευρύτερη
κοινωνία, µέσω του γραπτού λόγου, έχει κοινωνιοκεντρικό χαρακτήρα. Το ίδιο και οι
ιδέες, οι οποίες κατατίθενται, συζητούνται, γίνονται δεκτές, απορρίπτονται κ.ο.κ.,
µέσω, π.χ., υποβολής ερωτηµάτων και προβληµατισµών.

-

Επιλογή θέµατος - Εύρεση της κεντρικής ιδέας και των επιµέρους στοιχείων
του θέµατος
Συναποφασίζεται το θέµα που ενδιαφέρει τα παιδιά - τη σχολική τάξη, το οποίο,
σταδιακά συγκεκριµενοποιείται, µε τα παιδιά να παραθέτουν σχετικές πληροφορίες
για αυτό, γενικές και πιο ειδικές. Για παράδειγµα, το «Διαδίκτυο» στην αρχή συνιστά
ένα γενικό θέµα, το «Facebook» αποτελεί υπόθεµά του και ειδικότερο θέµα ενδέχεται
να επιλεχθεί το «Πώς το Facebook επηρεάζει τη ζωή µας;». Για την εστίαση σε
επιµέρους σηµεία του γενικού θέµατος τίθενται ερωτήσεις που αναφέρονται σε
λεπτοµέρειες του ειδικότερου θέµατος, οι οποίες µπορεί να απαντηθούν γραπτώς.
Μπορεί, επίσης, προς τον σκοπό αυτό, να δοθούν κατάλογοι και διαγράµµατα προς
συµπλήρωση, να ζητηθεί από τα παιδιά να κρατήσουν σηµειώσεις κ.ο.κ.

-

Tεχνική της οµαδοποίησης
Τα παιδιά υποστηρίζονται στην παραγωγή και οργάνωση ιδεών, µέσω ενός
εννοιολογικού χάρτη, ενός οργανογράµµατος, µίας οπτικής αναπαράστασης κ.ο.κ. Η
τεχνική αυτή συµβάλλει και στην ανάπτυξη θεµατικού λεξιλογίου, εφόσον µία λέξη ή
φράση διασυνδέεται µε άλλες λέξεις ή φράσεις, εικόνες και συναισθήµατα.
Παραδείγµατα:
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t

Οργάνωση κειµένου

-

Σχεδιασµός της δοµής του κειµένου
Ο σχεδιασµός είναι δυνατόν να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:
t

τον καθορισµό του ειδικού θέµατος

t

τον καθορισµό του/των αποδέκτη/αποδεκτών του κειµένου

t

την πρόθεση του συγγραφέα (να διδάξει, να πληροφορήσει, να εκφράσει τη
γνώµη του κ.λπ.)

t

την κεντρική ιδέα του κειµένου

t

τις δευτερεύουσες ιδέες του κειµένου

t

το κειµενικό είδος (σηµείωµα, επιστολή, διήγηµα, ποίηµα, κινούµενα σχέδια,
εικονογραφηµένη ιστορία, παραµύθι κ.λπ.)

t

την οπτική του συγγραφέα (θετική, αρνητική, ουδέτερη παρουσίαση κ.λπ.)

t

το ύφος του κειµένου κ.ά.

Ο σχεδιασµός διαφοροποιείται µε βάση τον/τους τρόπο/τρόπους δόµησης του
εκάστοτε κειµενικού είδους, όπως ενδεικτικά φαίνεται ακολούθως:
-

Περιγραφές
Χρήση των πέντε αισθήσεων για ενεργοποίηση/συλλογή σχετικών ιδεών:
§
§
§
§
§
§

Τι είδα; Πώς έµοιαζε;
Τι ήχους άκουσα;
Τι άγγιξα;
Τι µπορούσα να µυρίσω;
Τι δοκίµασα;
Ποια συναισθήµατα µου προκάλεσαν τα πιο πάνω;

Αξιοποίηση οργανογραµµάτων (για οργάνωση πληροφοριών):
Επειδή οι πληροφορίες που αφορούν στις περιγραφές κινούνται στον χωρικό άξονα,
όπως, για παράδειγµα, από πάνω (κορυφή) προς τα κάτω (βάση) για αντικείµενα και
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από αριστερά προς τα δεξιά, βάσει µίας χωρικής ακολουθίας σηµείων για τόπους,
µπορεί να αξιοποιηθούν οργανογράµµατα, όπως τα ακόλουθα:
Παραδείγµατα:

-

Αφηγήσεις
Αξιοποίηση οργανογραµµάτων (για οργάνωση πληροφοριών, ιδεών κ.λπ.)
Επειδή οι πληροφορίες ή και οι ιδέες των αφηγήσεων (ή ιστοριών) κινούνται στον
χρονικό άξονα, µπορεί να αξιοποιηθούν τα εξής:

-

t

η χρονική γραµµή της αφήγησης (Story line)

t

η γραµµατική της (λογοτεχνικής) αφήγησης (Story grammar)

t

το βουνό της (λογοτεχνικής) αφήγησης (Story mountain)

Οδηγίες
Αξιοποίηση διαγραµµάτων ροής (για οργάνωση πληροφοριών)
Με τα διαγράµµατα αυτά οργανώνονται οι πληροφορίες της διαδικασίας, ως προς το
«τι πρέπει να γίνει, πότε και πώς» (όπως π.χ., «Οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία
εκτέλεσης µίας συνταγής»).
Παραδείγµατα:

	
  	
  
-

Επιχειρήµατα
Αξιοποίηση «stop» (για οργάνωση των επιχειρηµάτων)
t

Καταγράφω (suspend) την άποψή µου.

t

Παίρνω θέση κατά τη συζήτηση στην ολοµέλεια (take sides).
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t

Οργανώνω ιδέες - επιχειρήµατα (organize).

t

Φτιάχνω ένα πλάνο - σχεδιάγραµµα (plan) που θα αναπροσαρµόζεται καθώς
γράφω.

Aξιοποίηση διαγραµµάτων «αιτίας - αποτελέσµατος» (για οργάνωση επιχειρηµάτων)

t

Γλωσσικές και κειµενικές επιλογές

-

Πηγές
Συλλέγονται και αξιοποιούνται πληροφορίες από πηγές, µε τρόπους όπως οι
ακόλουθοι:
t

Αντιγραφή: Εισαγωγή λέξη προς λέξη πληροφοριών των κειµενικών πηγών.

t

Παράφραση πληροφοριών: Παράλειψη µίας ή δύο λέξεων από την αντίστοιχη
πρόταση της κειµενικής πηγής, χωρίς να αλλάζει το νόηµα της πρότασης.

t

Τροποποίηση πληροφοριών: Χρήση λεξιλογίου τέτοιου που δηλώνει
λεξιλογικές αλλαγές, χωρίς να αλλάζει το νόηµα της πρότασης.

t

Μετασχηµατισµός ή αναδιαµόρφωση των πληροφοριών: Αναδιαµόρφωση ή
ανασύνθεση πληροφοριών, διατηρώντας το σηµασιολογικό τους περιεχόµενο
και απόδοσή τους µε τρόπο που να επιτυγχάνεται η σύνδεση µε
προηγούµενα ή επόµενα µέρη του κειµένου του

t

Γενίκευση: Σύνοψη πληροφοριών ενός θέµατος σε µία πρόταση που
αποδίδει το νόηµα του εν λόγω θέµατος.

t

Επινόηση: Δηµιουργία περιεχοµένου που προέρχεται από τη συσχέτιση
κεκτηµένων γνώσεων του/της συγγραφέα µε περιεχόµενο από τα κείµενα
που έτυχαν µελέτης, επεξεργασίας, διερεύνησης.

Οι πηγές στις οποίες µπορούν να ανατρέξουν οι µαθητές/µαθήτριες, εκτός από τα
κείµενα του διδακτικού υλικού τους, είναι λεξικά, κατάλογοι λέξεων, βιβλία
γραµµατικής κ.ο.κ.
-‐

Σηµασιολογικοί χάρτες (δίκτυα λέξεων)
Η κατάκτηση νέου λεξιλογίου είναι σηµαντική. Στηρίζεται στην εισαγωγή νέων λέξεων
σε προηγούµενα δίκτυα λέξεων και στη χρήση των λέξεων από τους/τις
µαθητές/µαθήτριες, που ανακαλύπτουν τις λεξικές σηµασίες και δεν είναι απλώς
αποδέκτες ενός ορισµού που τους δίνεται.
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Παράδειγµα:

-‐

Προσαρµογή του θέµατος (και του µηνύµατος) στις γλωσσικές γνώσεις των
µαθητών/µαθητριών
Επιτυγχάνεται µε την παράλειψη µερικών πληροφοριών, την απλοποίηση των ιδεών
ή µε το να διατυπώνεται κάτι λίγο διαφορετικό από ό,τι αρχικά είχαν πρόθεση οι
µαθητές/µαθήτριες, για την υπερπήδηση των όποιων γλωσσικών περιορισµών τους
στο γράψιµο.

-‐

Απόδοση έµφασης - «Προσοχή»
Ο/Η µαθητής/µαθήτρια εστιάζει την προσοχή του είτε στη γενική ιδέα της
συγγραφικής δραστηριότητας (γενική προσοχή) είτε επιµέρους στοιχεία της
(επιλεκτική προσοχή). Η εστίαση της προσοχής σε επιµέρους στοιχεία, όσον αφορά
στο γράψιµο, µπορεί να αφορά στο να αποφασιστεί εκ των προτέρων σε ποιες
πτυχές θα πρέπει να δοθεί έµφαση κάθε φορά (π.χ., στη δοµή, το περιεχόµενο, το
ύφος, τη φραστική δοµή, το λεξιλόγιο, τη στίξη ή τις ανάγκες του αποδέκτη).

-‐

Επιλογές σε µικρο-επίπεδο (γλωσσικές δοµές) και µακρο-επίπεδο (κειµενικές
συµβάσεις)
Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1: Είδη κειµένων και βασικά στοιχεία της δοµής
τους), έγινε προσπάθεια να καταγραφούν ορισµένα χαρακτηριστικά (συµβάσεις) της
δοµής κάθε είδους κειµένου. Κάποια από αυτά θα ισχύουν σε κείµενα του ίδιου είδους
και κάποια όχι. Ένα κείµενο δεν µπορεί να παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά του
είδους του. Κείµενα τα οποία προβάλλουν πιο «έντονα» τα χαρακτηριστικά που
περιλαµβάνει µία στοχευµένη διδασκαλία, αναλόγως και µε την τάξη όπου η
διδασκαλία οργανώνεται, µπορεί να επιλεχθούν για να αποτελέσουν αντικείµενο
διερεύνησης που θα αναδείξει και τις υπό έµφαση µικροδοµές ή και µακροδροµές:
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Πίνακας 1: Είδη κειµένων και βασικά στοιχεία της δοµής τους
Μικροεπίπεδο – Μικροδοµές

Μακροεπίπεδο - Μακροδοµές
Περιγραφές

Ενεστώτας (σε α΄ ή γ΄ πρόσωπο)

Χωρική ή χρονική συσχέτιση

Ρήµατα «είµαι» και «έχω»

Σχολιασµός από τον συγγραφέα
(προσωπικές σκέψεις)

Χρήση γνωστικών ρηµάτων
Αισθητηριακές παραστάσεις
Χρήση ρηµάτων δράσης
Πληροφοριακά στοιχεία
Χρήση ρηµάτων περιγραφής,
κατηγοριοποίησης

Βασικά στοιχεία περιγραφής (σχήµα, µέγεθος
κ.λπ.)

Χρήση επεξηγηµατικών φράσεων
Χρήση επιθέτων, επιρρηµάτων, αριθµητικών
κ.λπ.

Αρχική ονοµασία και κατηγοριοποίηση και
στη συνέχεια αναφορά σε εξειδικευµένα
χαρακτηριστικά ή ιδιότητες
Παράθεση ορισµών

Χρήση µεταφοράς, παροµοίωσης,
προσωποποίησης και παρήχησης
Χρήση αντωνυµιών (προσωπικών, αόριστων,
δεικτικών κ.λπ.)
Απάντηση σε ερωτήσεις (Τι; Πού; Πότε; Γιατί;
Πώς;)
Μελλοντικοί χρόνοι για έκφραση ελπίδας,
απειλής ή βεβαιότητας
Παρελθοντικοί χρόνοι για έκφραση
ρεµβασµού, ροµαντικής διάθεσης και τάσης
φυγής στο παρελθόν
Επικεφαλίδα - Τίτλος που δηλώνει ένα θέµα

Αφηγήσεις
Παράθεση
εξέλιξη

δραστηριοτήτων

σε

χρονική

Πρόλογος (περίληψη) - Xωροχρονικό πλαίσιο
Ήρωες

Συγκρούσεις που προκαλούνται
Ρήµατα δράσης και έκφρασης σκέψεων,
συναισθηµάτων κ.λπ.
Περιγραφικά ουσιαστικά και επίθετα

Περιγραφή µίας αρχικής κατάστασης Εµφάνιση ενός προβλήµατος που την
ανατρέπει
Παρεµβολή εµποδίων στην επίλυση του
προβλήµατος

Χρήση χρονικών συνδέσµων και χρονικών
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επιρρηµάτων

Αντιδράσεις ηρώων στα προβλήµατα

Τρόπος έναρξης και κλεισίµατος της ιστορίας

Κορύφωση της δράσης

Σηµεία στίξης

Λύση του προβλήµατος

Χρήση πλάγιου λόγου,
εσωτερικού µονολόγου

διαλόγου

και

Επιµύθιο – Επίλογος

Χρήση αορίστου και ιστορικού ενεστώτα
Χρήση χρονικών και αιτιολογικών δεικτών
σύζευξης
Επιχειρήµατα
Ρήµατα σε ενεστώτα και αόριστο που
δηλώνουν γνώµη, διαπίστωση, αµφισβήτηση,
διάψευση και συµπερασµό (πιστεύω, νοµίζω,
θεωρώ, υποθέτω κ.λπ.)

Εισαγωγή
Λογικός συλλογισµός/Λογική αιτιολόγηση
Έκφραση θέσης

Ρήµατα σε γ’ πρόσωπο παθητικής φωνής
(πιστεύεται, θεωρείται κ.λπ.)
Σύνδεση παραγράφων µε λέξεις που
εκφράζουν σύγκριση, αντίθεση, παράφραση
κ.ο.κ., όπως: παροµοίως, αντιθέτως, δηλαδή,
µ’ άλλα λόγια, συµπερασµατικά κ.λπ.

Αντιπαράθεση θέσης - αντίθεσης
Χρήση συγκρίσεων - αντιθέσεων
Εκφράσεις αιτίας - αποτελέσµατος
Διαλεκτική σύνθεση θέσης και αντίθεσης

Παράγραφοι που αρχίζουν από λέξεις που
δηλώνουν λογική συνέχεια (δηλαδή,
συνεπώς κ.λπ.)
Χρήση δεικτών σύζευξης όπως: και, επίσης,
πρώτο, δεύτερον, από τη µια, από την άλλη,
αφενός και αφετέρου, επειδή, διότι, αφού,
αλλά, ωστόσο κ.λπ.

Παράθεση δεδοµένων
Παράθεση αρχών επικύρωσης θέσης αντίθεσης
Αναφορά σε πηγές
Συµπεράσµατα

Μεγάλες προτάσεις µε πολλές
δευτερεύουσες
Ευρεία χρήση σηµείων στίξης (παρενθέσεις,
παύλες, εισαγωγικά κ.λπ.)
Χρήση ερωτήσεων
Χρήση ονοµατοποιήσεων
Λέξεις που εκφράζουν συµπέρασµα: άρα,
εποµένως, οπότε κ.λπ.
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Οδηγίες
Σαφής τίτλος και ξεκάθαρος λόγος ύπαρξης
του κειµένου

Χρονική ή λογική αλληλουχία

Χρήση ρηµάτων δράσης

Περιγραφή σταδίων (βηµάτων) µίας
διαδικασίας

Χρήση ρηµάτων που δηλώνουν εξελικτικές
διαδικασίες

Χρήση επισηµάνσεων, προειδοποιήσεων και
επεξηγήσεων

Χρήση αντωνυµιών

Ακρίβεια και σαφήνεια λόγου

Χρήση παθητικής σύνταξης

Περιγραφή, ιστορία, χρήση και σχολιασµός

Χρήση οριστικής ενεστώτα

Όροι - προϋποθέσεις

Χρήση προστακτικής ενεστώτα

Χρήση παραδειγµάτων

Απαρίθµηση υλικών ή βηµάτων
Χρήση χρονικών συνδέσµων
Χρήση υποθετικών συνδέσµων
Χρήση τροπικότητας
Χρήση τροπικών επιρρηµάτων
Συχνή χρήση αρνητικής σύνταξης [µη(ν), δεν]
Αποφυγή ερωτηµατικής σύνταξης

Ανάλογα µε την περίπτωση

Μεικτά Κείµενα
Στοιχεία από διάφορα κειµενικά είδη
Άξονας οργάνωσής τους η χρηστική αξία του
κειµένου

t

Προβολή θέσεων για το υπό συζήτηση - διερεύνηση θέµα
Οι µαθητές/µαθήτριες µέσα από τα γραπτά τους κείµενα µπορεί να αναδυθούν, ως
κοινωνικοί δράστες, αφού δύναται να διαπραγµατευτούν και να διατυπώσουν τη δική
τους θέση για το υπό συζήτηση / διαπραγµάτευση θέµα, ανάµεσα στο πλήθος των
νοηµάτων που ποικίλα κείµενα, οι συµµαθητές/συµµαθήτριές τους, ο/η εκπαιδευτικός
και άλλα µέλη της κοινωνίας προτείνουν. Στο πλαίσιο αυτό, π.χ., µελετούν και
επανεξετάζουν το κείµενό τους, για να συζητήσουν ή και να διευκρινίσουν πώς αυτό
συµβάλλει στη διερεύνηση ενός θέµατος, προβλήµατος, προβληµατισµού κ.ο.κ.,
συγκρίνουν τη δική τους πρόταση µε άλλων συµµαθητών/τριών τους και, γενικότερα,
άλλων συγγραφέων, εξετάζουν τις επιδιώξεις καθενός/καθεµίας, αλλά και το τι µπορεί
να επιτευχθεί µέσω διαφορετικών, µεταξύ τους, κειµένων κ.λπ. Αυτό που, ανάµεσα
σε άλλα, ενδιαφέρει στην παραγωγή γραπτού λόγου είναι να αναπτυχθεί ο διάλογος
των παιδιών µε τα κείµενα και όχι η απλή αναπαραγωγή τους.
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Aνατροφοδότηση

-‐

Διορθωτική ανατροφοδότηση
Η διορθωτική ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου, τα οποία και
απεγκλωβίζονται από την όποια µονοδιάστατη, π.χ., παραδοσιακή προσέγγισή τους,
µπορεί να λάβει τις εξής µορφές:
t

παροχή του ορθού γλωσσικού τύπου

t

µία ένδειξη ότι διαπράχθηκε ένα λάθος (το οποίο µπορεί να αφορά σε
γνωστικές δοµές, άρα να πρόκειται για γραµµατικό ή και ορθογραφικό
λάθος, αλλά και που µπορεί να προκύπτει από τον τρόπο που αξιοποιούνται
ή όχι συµβάσεις κειµενικών ειδών, καθώς και πληροφορίες για το
επικοινωνιακό πλαίσιο και σκοπό, βάσει των οποίων παράγεται το λάθος)

t

µεταγλωσσική πληροφόρηση για τη φύση του λάθους

t

οποιοδήποτε συνδυασµό των πιο πάνω.

Ειδικότερα, στην εφαρµογή της διορθωτικής ανατροφοδότησης στον γραπτό λόγο
των µαθητών/µαθητριών, µπορεί να συµβούν τα ακόλουθα:
t

Άµεση διορθωτική ανατροφοδότηση (Direct corrective feedback):
Ο/H εκπαιδευτικός δίνει στον µαθητή την καταλληλότερη, σε συνάρτηση µε
πλαίσιο, σκοπό, δοµές του κειµένου, γλωσσική διατύπωση

t

Έµµεση διορθωτική ανατροφοδότηση (Ιndirect corrective feedback):
Ο/Η εκπαιδευτικός υποδεικνύει το λάθος, αλλά δεν δίνει τον ορθό τύπο

t

Μεταγλωσσική διορθωτική ανατροφοδότηση:
Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει µεταγλωσσικές πληροφορίες για τη φύση του
γλωσσικού λάθους

t

Eστιαζόµενη ή µη εστιαζόµενη διορθωτική ανατροφοδότηση (Focused or
unfocused corrective feedback):
Ο/Η εκπαιδευτικός είτε διορθώνει όλα τα λάθη των µαθητών/τριών (εκτενής
διόρθωση) είτε επικεντρώνεται σε συγκεκριµένους τύπους λαθών κατά τη
διόρθωση (εµβάθυνση)

t

Hλεκτρονική ανατροφοδότηση (Εlectronic feedback):
Ο/H εκπαιδευτικός υποδεικνύει ή διορθώνει ένα λάθος, µέσα από την
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. (π.χ., χρήση Track Changes στη ΜS Word)

Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος τύπος διόρθωσης που να µπορεί
να χαρακτηριστεί ως «περισσότερο αποτελεσµατικός». Οι διάφοροι τύποι διόρθωσης
λειτουργούν συνδυαστικά και ανα-προσαρµόζονται στις εκάστοτε ανάγκες των
παιδιών-συγγραφέων. Η αξιοποίησή τους, µε βάση τις αρχές της διαφοροποιηµένης
διδασκαλίας, είναι αναγκαία. Η ανατροφοδότηση στα λάθη του γραπτού λόγου, και
στις πολλές όσο και ποικίλες διαστάσεις που αυτά προσλαµβάνουν, έχει
εξατοµικευµένο χαρακτήρα και πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες µαθησιακές
ανάγκες των µαθητών/µαθητριών.
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Αυτοαξιολόγηση
Οι µαθητές/µαθήτριες αξιολογούν τις υπάρχουσες γνώσεις τους (γλωσσικές και
εννοιολογικές) σχετικά µε το θέµα πριν από την έναρξη της συγγραφικής
δραστηριότητας. Επίσης, αξιολογούν τµήµατα της συγγραφικής δράσης τους, µετά το
πέρας της διαδικασίας (δηλαδή, εξετάζουν το ύφος που χρησιµοποίησαν, την
επάρκεια του περιεχοµένου και των επιχειρηµάτων, τη δοµή και την καταλληλότητα
του κειµένου, σε σχέση µε τον αποδέκτη του) και καταγράφουν τη σταδιακή πρόοδο
που σηµειώνουν.

t

Επεξεργασία - Αναθεώρηση κειµένων

-‐

Μέσω Αλληλεπίδρασης – Ανατροφοδότησης
Ανατροφοδότηση σε ζευγάρια ή οµαδικά
Το παιδί-συγγραφέας διαβάζει το κείµενo µεγαλόφωνα. Τα παιδιά της οµάδας
κρατούν σηµειώσεις για οτιδήποτε δεν καταλαβαίνουν, για τα σηµεία που χρειάζονται
περισσότερες πληροφορίες και παρέχουν ανατροφοδότηση («peer revising»).
Συνεδρίες αναθεώρησης γραπτών κειµένων
Παρέχεται ανατροφοδότηση στην ολοµέλεια της τάξης ή µέσα από αλληλεπίδραση
εκπαιδευτικού - µαθητή. Ενδεικτικές δραστηριότητες µπορεί να είναι:
t

Η καρέκλα του συγγραφέα
Ο/Η συγγραφέας κάθεται σε µία καρέκλα και διαβάζει µεγαλόφωνα το γραπτό
κείµενό
του/της.
Ακολουθεί
αναστοχασµός-ανατροφοδότηση
από
συµµαθητές/συµµαθήτριες (ετεροαξιολόγηση) και ο/η συγγραφέας παίρνει
σηµειώσεις, και συζητά µε τους υπόλοιπους.

t

Τυχαία επιλογή ή προεπιλογή κειµένων για επεξεργασία – αναθεώρηση
Η επιλογή γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό, στη βάση συγκεκριµένου
στόχου. Τα κείµενα διαβάζονται στην ολοµέλεια, µε απώτερο σκοπό οι
µαθητές/µαθήτριες να πάρουν σηµειώσεις για λάθη, παραλείψεις, δυνατά
σηµεία και για να κάνουν εισηγήσεις για βελτίωση του κειµένου. Μπορεί να
σχολιάσουν, να επεξεργαστούν και να αναθεωρήσουν τις επιλογές που
έχουν να κάνουν µε το περιεχόµενο, το κειµενικό είδος, το ύφος, θέµατα
συνοχής και συνεκτικότητας του κειµένου, γραµµατικοσυντακτικές δοµές,
λεξιλόγιο, ορθογραφία.

t

Αντιπαραβολική επεξεργασία κειµένων - Συλλογική αναδιατύπωση
-‐
-‐
-‐
-‐

-‐

Επιλογή κειµένων που τα παιδιά έγραψαν, µε προκαθορισµένα κριτήρια.
Ανάγνωση κειµένου στην τάξη
Προβολή και καταγραφή κειµένου στον µισό πίνακα ή σε µισή
φωτοτυπηµένη σελίδα
Αναθεώρηση αρχικού κειµένου, µε την επαναδιατύπωση των σηµείων,
που παρουσιάζουν αδυναµίες. Συζήτηση για τις διάφορες βελτιωτικές
προτάσεις για τη συγκεκριµένη επικοινωνιακή ανάγκη
Διορθώσεις, τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες που γίνονται στο υπό
επεξεργασία κείµενο
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-‐
-‐
t

Καταγραφή του τελικού κειµένου, που προκύπτει στο υπόλοιπο µισό του
πίνακα ή της φωτοτυπηµένης σελίδας
Συγκριτική µελέτη αρχικού και τελικού κειµένου.

Διατύπωση σχολίων για διάφορα στοιχεία του κειµένου
-

-

Οργάνωση των σχολίων σε κατηγορίες
Εντοπισµός των παραµέτρων, στις οποίες τα σχόλια αυτά παραπέµπουν
[αναφορά σε ήρωες, σύνδεση γεγονότων, διάκριση πληροφοριών σε
ενότητες (π.χ., παραγραφοποίηση)]
-Επαναδιατύπωση του κειµένου, µε βάση την επιλογή µίας παραµέτρου
(π.χ., επαναδιατύπωση ηρώων µε στόχο τη δηµιουργία µίας κατανοητής
αφήγησης).

t

Άλλα υποστηρικτικά διδακτικά εργαλεία για την παραγωγή γραπτών κειµένων

-‐

Περιγραφές
Δείξε και πες
Τα παιδιά περιγράφουν γραπτώς κάτι που έφεραν από το σπίτι, διαβάζουν το κείµενό
τους και τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν σχετικές ερωτήσεις.
Έκθεση...
Δηµιουργούνται εκθέσεις αντικειµένων. Τα αντικείµενα/ εκθέµατα ονοµατίζονται και
περιγράφονται για προβολή τους σε κοινό.
Ποιοι είµαστε
Δηµιουργείται ένα βιβλίο στο οποίο το κάθε παιδί περιγράφει τον εαυτό του. Το βιβλίο
κοινοποιείται στους γονείς και σε παιδιά άλλων τάξεων.
Συν-δηµιουργούνται και εκτίθενται διαγράµµατα µε λέξεις που τα παιδιά
χρησιµοποιούν στις προφορικές και γραπτές περιγραφές αντικειµένων, ανθρώπων,
γεγονότων κ.ο.κ. Οι λέξεις αυτές κατηγοριοποιούνται, κάτω από τίτλους όπως:
«ποιοι», «πότε», «συναισθήµατα». Το διάγραµµα συµπληρώνεται «όποτε προκύπτει
νέος όρος». Ο/Η εκπαιδευτικός αξιοποιεί λέξεις από αυτά τα διαγράµµατα όταν
«µοντελοποιεί αντίστοιχες στρατηγικές».
Συλλέγονται λέξεις που περιγράφουν το πρόσωπο, γεµίζοντας τον χώρο που
δηµιουργείται στο χαρτόνι «από το περίγραµµα ενός παιδιού». Ακολούθως οι λέξεις
οργανώνονται σε διάφορες κατηγορίες (π.χ., εξωτερική εµφάνιση, συµπεριφορά
κ.ο.κ.).
Προφίλ χαρακτήρων
Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά µία φωτογραφία/εικόνα ενός χαρακτήρα µίας
ιστορίας και τα παιδιά καλούνται να φτιάξουν ένα απλό προφίλ που να βασίζεται σε
έναν αριθµό χαρακτηριστικών.
Αξιοποιείται το προφίλ χαρακτήρων το οποίο περιγράφεται στα εργαλεία παραγωγής
περιγραφικών κειµένων µε απώτερο στόχο να προστεθεί το συγκεκριµένο προφίλ
στην ιστορία, ώστε αυτή να γίνει πιο ενδιαφέρουσα.
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Αφηγήσεις
Σειρά γεγονότων
Τα παιδιά, σε µικρές οµάδες, ανακαλούν µία κοινή τους εµπειρία. Τα παιδιά κάθε
οµάδας γράφουν τα γεγονότα σε διάφορα χαρτόνια και, ακολούθως, τα παιδιά άλλης
οµάδας βάζουν τα γεγονότα σε σειρά.
Χρονική σειρά
Τίθενται σε χρονική σειρά εικόνες που αναπαριστούν µία ιστορία. Ακολούθως,
καταγράφονται σε κάθε εικόνα τα γεγονότα που αυτή απεικονίζει. Τέλος,
καταγράφονται συνδετικές λέξεις που συνδέουν τις εικόνες/γεγονότα.
3 «Π» (Πού; Πότε; Ποιοι;) και «2 ΤΙ» (Τι; Γιατί;)
Για το κάθε σηµείο καταγράφεται µια λίστα εναλλακτικών επιλογών (φράσεις,
προτάσεις, συνδετικές λέξεις) που µπορούν να αξιοποιηθούν αργότερα στην
παραγωγή του αντίστοιχου συνεχούς κειµένου.
Συνηθισµένες λέξεις/προτάσεις
Τα παιδιά:
§

§
§

διαλέγουν λέξεις που χρησιµοποιούνται πολύ συχνά στα αφηγηµατικά κείµενά
τους (π.χ., «είπε», «πράγµα») και εισηγούνται, µέσω ιδεοθύελλας,
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες καταγράφονται σε λίστα που αναρτάται στην
τάξη
δηµιουργούν νέες προτάσεις, χρησιµοποιώντας λέξεις από τη λίστα των
εναλλακτικών επιλογών
συγκρίνουν την αρχική πρόταση µε τη νέα πρόταση.

Συνδετικές λέξεις
Τα παιδιά:
§
§
§

ελέγχουν τα αφηγηµατικά κείµενά τους για να βρουν συνδετικές λέξεις (π.χ.,
και, αλλά, όταν)
γράφουν κάθε συνδετική λέξη σε µια κάρτα και την παρουσιάζουν
φτιάχνουν προτάσεις για να δουν τις συνδετικές λέξεις σε χρήση ή και
συµπληρώνουν ηµιτελείς προτάσεις του/της εκπαιδευτικού.
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π.χ., Πήγα στο νοσοκοµείο…… και/αλλά/γιατί/ενώ…
Σκυταλοδροµία
§
§

§

§

Ένα παιδί της οµάδας γράφει την πρώτη πρόταση της ιστορίας, θέτοντας το
σκηνικό (τόπος, χρόνος) και ονοµάζοντας δύο χαρακτήρες
Το παιδί αµέσως διπλώνει το µέρος του χαρτιού, στο οποίο έγραψε την
πρότασή του, ώστε να µην µπορούν τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας να δουν τι
έγραψε. Ακολούθως, δίνει το χαρτί στο επόµενο παιδί, το οποίο καλείται από
τον/την εκπαιδευτικό να γράψει µία πρόταση, αρχίζοντας από τη λέξη
«Ξαφνικά…» και έπειτα να διπλώσει το χαρτί, προτού το δώσει στο επόµενο
παιδί
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας γράφουν νέες
προτάσεις, οι οποίες αρχίζουν από άλλες λέξεις/φράσεις που δίνονται από
τον/την εκπαιδευτικό π.χ., «Αυτή είπε…», «Αµέσως µετά…», «Στο τέλος…»
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από όλα τα µέλη της οµάδας, τότε το χαρτί
ξεδιπλώνεται και η οµάδα διαβάζει την «ιστορία» της, καταλήγοντας σε
συγκεκριµένα συµπεράσµατα για τον/τους τρόπο/τρόπους δόµησης µιας
ιστορίας.

Το τρενάκι
Τα παιδιά συµπληρώνουν τα βαγόνια του τρένου, βάζοντας τα γεγονότα σε χρονική
σειρά. Στους κρίκους, που συνδέουν τα βαγόνια, τοποθετούν χρονικούς συνδέσµους
για να συνδέσουν τα βαγόνια/γεγονότα.
Τα βήµατα

Το χέρι

Μετασχηµατισµοί ιστορίας
§

Προσθήκη ενός (ή και περισσότερων) ενδιαφερόντων σηµείων ή ανατροπών
στην ιστορία, ώστε αυτή να γίνει πιο ενδιαφέρουσα
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§
§
§
§
t

Αφήγηση της ιστορίας «από την οπτική ενός άλλου ήρωα, αντί του
πρωταγωνιστή»
Αλλαγή προσώπου αφήγησης (π.χ., πρωτοπρόσωπη σε τριτοπρόσωπη
αφήγηση)
Αλλαγή τέλους ιστορίας
Αλλαγή αποδέκτη ιστορίας.

Oδηγίες
Κοµµατιάζω...
Συζητούνται τα διάφορα µέρη µίας διαδικασίας, τα οποία ακολούθως ονοµατίζονται.
Λέξεις-κλειδιά
Δηµιουργούνται σχεδιαγράµµατα µε τις λέξεις που κυριαρχούν στα κείµενα οδηγιών.
Τι κάνω / Τι γίνεται κάθε µέρα
Γίνεται αναδιήγηση καθηµερινών διαδικασιών.
Η συνταγή της τάξης
Συγγράφεται µία απλή διαδικασία, σε επίπεδο τάξης, της οποίας τα διάφορα βήµατα
ηχογραφούνται.
Σειροθέτηση εικόνων
Τοποθετούνται σε σειρά εικόνες που απεικονίζουν τα βήµατα τα οποία εµπλέκονται
σε µια απλή διαδικασία. Γράφουν τις οδηγίες της διαδικασίας µε τη σειρά.
Αντιστοίχιση εικόνας και τίτλου
Συζητείται το τι συµβαίνει σε κάθε εικόνα και συνδέεται µε τον αντίστοιχο τίτλο.
Δηµιουργία παιχνιδιού
Ο/Η εκπαιδευτικός απλώνει στο πάτωµα ποικίλες οδηγίες και τα παιδιά επιλέγουν
τρεις, για να φτιάξουν το δικό τους παιχνίδι. Γράφουν τις οδηγίες του παιχνιδιού µε τη
σειρά.
Χαµένες Οδηγίες
Ο/Η εκπαιδευτικός µοιράζει στις οµάδες επιτραπέζια παιχνίδια και ενηµερώνει τα
παιδιά «ότι χάθηκαν οι οδηγίες». Τα παιδιά πρέπει να γράψουν πώς παίζεται το
παιχνίδι της οµάδας τους, για να ενηµερώσουν σχετικά τα υπόλοιπα παιδιά της
τάξης. Αν θέλουν, γράφουν δικές τους, νέες οδηγίες για να παίζονται τα παιγνίδια
αλλιώς.
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Επιχειρήµατα
Ο κύκλος
Μεταφέρεται στην οµάδα το θέµα της επιχειρηµατολόγησης (pass argument around
the group). Αφού τεθεί σε κάθε οµάδα το θέµα για ανάπτυξη επιχειρηµάτων,
µεταφέρεται στον κύκλο της οµάδας, όπου το κάθε παιδί πρέπει να πει/να γράψει ένα
επιχείρηµα υπέρ. Όταν η µεταφορά του θέµατος αλλάξει φορά/κατεύθυνση, τότε το
κάθε παιδί πρέπει να πει/να γράψει ένα επιχείρηµα εναντίον.
Τέσσερις γωνιές
Τίθεται το θέµα για ανάπτυξη επιχειρηµάτων και ακολούθως τα παιδιά, ανάλογα µε τη
θέση που υιοθετούν, επιλέγουν «να πάνε σε µία από τις τέσσερις γωνιές της τάξης»
που διακρίνονται ως εξής: «Συµφωνώ», «Διαφωνώ», «Συµφωνώ έντονα», «Διαφωνώ
έντονα». Ανάλογα µε τη γωνιά που επέλεξαν, δικαιολογούν τη θέση τους γράφοντας
αντίστοιχα επιχειρήµατα.
Υπεράσπιση χαρακτήρων
Τα παιδιά επιλέγουν «ποιον χαρακτήρα γνωστής τους ιστορίας να διαγράψουν και µε
ποιον χαρακτήρα να τον αντικαταστήσουν». Ακολούθως, πρέπει να στηρίξουν την
άποψή τους, αναπτύσσοντας σχετικά επιχειρήµατα.
Επίσηµες και ανεπίσηµες αντιπαραθέσεις / «Άδραξε τη στιγµή»
Αξιοποιούνται τρέχοντα θέµατα για παροχή αυθεντικών λόγων αντιπαράθεσης
(debate).
Ακολουθεί
συλλογή,
επιλογή
και
παρουσίαση
σχετικών
πληροφοριών/επιχειρηµάτων. Τέλος, γίνεται αναστοχασµός για το ποια ήταν τα
καλύτερα επιχειρήµατα και γιατί.
Παράδειγµα:

Γραµµή «συγκρουσιακών» θεµάτων
Καταγράφονται απόψεις ή και γλωσσικές επιλογές (π.χ., «νοµίζω ότι», «είναι
πιθανό», «είναι αδιαµφισβήτητο» κ.ο.κ.) σε διάφορες θέσεις στη γραµµή, ανάλογα µε
τα νοήµατα που εκφράζονται.
Παράδειγµα:
Θα πρέπει να βλέπουµε τηλεόραση;
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Εργαλεία για ανάπτυξη διάφορων (εγκάρσιων) δεξιοτήτων παραγωγής
γραπτών κειµένων

-

Jigsaw Puzzle-Οµάδες ειδικών
Τα παιδιά αναλαµβάνουν διαφορετικούς
ρόλους ή εστιάζουν σε µία πτυχή του
υπό
διερεύνηση
θέµατος,
για
παραγωγή
αντίστοιχου
γραπτού
κειµένου [το διαφορετικό χρώµα της
καρτέλας τους δηλώνει και τον ρόλο
που
διαδραµατίζουν
(π.χ.,
πλεονεκτήµατα
της
τεχνολογίας,
µειονεκτήµατα, αίτια, συνέπειες κ.λπ.)].
Σε ένα δεύτερο στάδιο οι µαθητές/τριες
οµαδοποιούνται, έτσι ώστε όσοι/ες
έχουν το ίδιο χρώµα να βρεθούν στην ίδια οµάδα και να ανταλλάξουν σηµειώσεις /
πληροφορίες, εµπλουτίζοντας το αρχικό τους κείµενο. Τέλος, οι µαθητές/τριες
επιστρέφουν στην αρχική τους οµάδα και µοιράζονται µε τους/τις συµµαθητές/τριές
τους (των άλλων χρωµάτων) το αναθεωρηµένο-εµπλουτισµένο κείµενό τους. Τα
τελικά κείµενα των οµάδων ανακοινώνονται στην ολοµέλεια.

-

Πίνακας Τ
Παράδειγµα:
Μου αρέσουν...

Δεν µου αρέσουν...

	
  

-

Γράφω δηµιουργικά
Παρέχονται ευκαιρίες για δηµιουργικές δραστηριότητες γραφής παραγράφων,
προτάσεων (π.χ., «γράφω µε χιούµορ», «γράφω αρχίζοντας µε το ‘Εγώ’...»).

-

Δυνάµει πολυτροπική σύνθεση κειµένου
Επιχειρείται η µετατροπή µονοτροπικού κειµένου σε πολυτροπικό µε την αξιοποίηση
περισσότερων του ενός (πολλαπλών) σηµειωτικών τρόπων και κριτική εκτίµηση του
ρόλου που διαδραµατίζουν, όσον αφορά στη δόµηση των νοηµάτων του.

-

Μετασχηµατισµοί
Σχηµατίζονται προτάσεις, «τοποθετώντας τους ανακατεµένους όρους της πρότασης
στη «σωστή» σειρά, ανάλογα µε το πού δίνεται η έµφαση».
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Από την εικόνα στο κείµενο
Καταγράφεται πρόταση, λεζάντα, τίτλος για δοσµένη εικόνα ή σχέδιο των ίδιων των
παιδιών.

t

Ενδεικτικά εργαλεία για ανάπτυξη
ενηµερότητας και συναφών δεξιοτήτων

ορθογραφικής

και

γραµµατικής

Τα παιδιά που παρουσιάζουν έντονη δυσκολία στην εκµάθηση της ορθογραφίας δεν
µπορούν να αναπτύξουν βελτιωτικά τις δεξιότητές τους που αφορούν στην
ορθογραφική και την γραµµατική ενηµερότητά τους και, ευρύτερα, τη µεταγλωσσική
ενηµερότητά τους, µόνο µε την επανάληψη ή την εξάσκηση. Αυτό που πραγµατικά
χρειάζονται τα παιδιά είναι να εξοικειωθούν µε τεχνικές εµπέδωσης των
ορθογραφικών κανόνων, όπως αυτές που ενδεικτικά ακολουθούν ή και να µάθουν να
αξιοποιούν αποτελεσµατικά και άλλα «γραµµατικά και ορθογραφικά εργαλεία», όπως
αυτά που επίσης παρουσιάζονται και περιγράφονται στη συνέχεια:
-‐

Τεχνικές εφαρµογής και εµπέδωσης ορθογραφικών και γραµµατικών κανόνων
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Δηµιουργία οπτικών εικόνων
Μνηµονικές τεχνικές
Επαγωγικές διαδικασίες διατύπωσης και εκµάθησης κανόνων
Κατάτµηση λέξης και µελέτη µορφηµάτων
Γραφή άγνωστων λέξεων κατ’ αναλογία µε γνωστές λέξεις
Πρόσθεση προσφυµάτων σε ρίζες/θέµατα: συνδυασµός ρίζας/θέµατος µε
παραγωγικές ή και κλιτικές καταλήξεις, προθέσεις, άλλες ρίζες/θέµατα.
Εξελικτική αυτοδιόρθωση (συλλογική, οµαδική, δυαδική, ατοµική διόρθωση
κειµένων)
«Συλλογές» συχνόχρηστων λέξεων / λέξεων µε «υψηλό βαθµό δυσκολίας», 	
  
κατασκευή καταλόγων λέξεων (θεµατικό λεξιλόγιο, οικογένειες λέξεων κ.ά.)
Χρήση λεξικών και άλλων βιβλίων αναφοράς.

Ακολουθούν παραδείγµατα για συγκεκριµένες τεχνικές ή και τεχνικές που
απορρέουν από τον συνδυασµό συγκεκριµένων τεχνικών:
Δηµιουργία οπτικών εικόνων
Τα παιδιά ζωγραφίζουν αυτό που λέει η λέξη και, µε έναν ευφάνταστο τρόπο, η λέξη
ενσωµατώνεται στην εικόνα. Η οπτική αναπαράσταση ή το «εικονογράφηµα» της
λέξης µπορεί να συνεισφέρει στη δηµιουργία µνηµονικού συνδέσµου µεταξύ της
εικόνας και της φόρµας της λέξης. Η εικόνα µπορεί να ζωγραφίζεται στο τετράδιο κι
εξηγείται σύντοµα η σηµασία της λέξης, µε το κάθε παιδί να δηµιουργεί, έτσι, το δικό
του «υλικό αναφοράς».
Παραδείγµατα:
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Επαγωγικές διαδικασίες διατύπωσης και εκµάθησης κανόνων
Ζητείται από τα παιδιά να εντοπίσουν όλα τα ρήµατα ενός κειµένου και να τα
κατηγοριοποιήσουν µε δικά τους κριτήρια, όπως:
-εύω

	
  

µαγειρεύω
χορεύω

-µαι

-αίνω

κάθοµαι

βγαίνω

λούζοµαι

πηγαίνω

	
  
Έπεται παρατήρηση και συζήτηση, έτσι ώστε τα παιδιά να διατυπώσουν επαγωγικά
τους ορθογραφικούς κανόνες που απορρέουν από την εν λόγω διαδικασία. Μπορεί,
κατ’ επέκταση, να δηµιουργήσουν οµοιοκατάληκτους στίχους, αξιοποιώντας τις
καταλήξεις ρηµάτων, τους οποίους και απαγγέλουν ή και υπαγορεύουν στην τάξη,
ενώ οι συµµαθητές/συµµαθήτριές τους γράφουν, για να εξασκηθούν, «παίζοντας»,
στις ρηµατικές καταλήξεις, γενικεύοντας, παράλληλα, τον κανόνα που τα ίδια
διατύπωσαν.
Παράδειγµα
Από το σπίτι βγαίνω,
βόλτα πηγαίνω.
Κατάτµηση λέξης και µελέτη µορφηµάτων (η µικρότερη σηµασιολογική µονάδα λόγου).
Παράδειγµα:
Συµ\πρωτ\αγων\ιστής
ΣυµΠρόθηµα συν. Κατ’ αναλογία µε τα: συνταξιδεύουµε, συνπόρευση, συνοδοιπόρος,
συντρέχω κ.λ.π.
§ -πρωτΕπίθετο «ο, η, το πρώτος, η, ο»
§ -αγωνΟυσιαστικό «(ο) αγώνας»
§ -στής
Κατάληξη αρσενικών ουσιαστικών, όπως «ανθρωπιστής», «ιδεαλιστής» κ.λπ.
§

Γραφή άγνωστων λέξεων κατ’ αναλογία µε γνωστές λέξεις, σε συνδυασµό µε
πρόσθεση προσφυµάτων σε ρίζες/θέµατα
Παράδειγµα:
τύχη: τυχερός, τυχερή, ευτυχία, ευτυχισµένος, ευτυχής, ευτυχισµένη, δυστυχής,
δυστυχία, δύστυχος, δύστυχη...
-‐

Άλλα «ορθογραφικά / γραµµατικά εργαλεία»
Αλφαβήτες
Τα παιδιά γράφουν δικές τους λέξεις, σε αλφαβητική σειρά, δηµιουργώντας, το
καθένα, µία ή και περισσότερες δικές του «ορθογραφηµένες αλφαβήτες».
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Δύσκολες λέξεις
Επιλέγουν λέξεις που συχνά τις πραγµατώνουν ανορθόγραφα και τις γράφουν. Στη
συνέχεια, χρωµατίζουν τα «σηµεία» που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία για τα ίδια.
Αυτές τις λέξεις τις χρησιµοποιούν στη συνέχεια, στο πλαίσιο µίας ευφάνταστης
δηµιουργικής εργασίας που µπορεί να αφορά σε ποίηµα, χιουµοριστικό διάλογο
κ.λ.π.
Ενικός - Πληθυντικός
Μετατρέπουν ένα σύντοµο κείµενο από τον έναν αριθµό στον άλλο και σχολιάζουν το
αποτέλεσµα, από άποψη ορθογραφίας αλλά και νοήµατος.
Αλλαγή της θέσης των λέξεων
Γράφουν µία πρόταση πολλές φορές, αλλάζοντας κάθε φορά τη θέση των λέξεων της
και σχολιάζουν, αναλόγως, το αποτέλεσµα.
Από τις λέξεις στο κείµενο
Γράφουν λέξεις σε διαφορετικά χρώµατα χαρτιού, διακρίνοντάς τες σε ρήµατα,
ουσιαστικά, επίθετα κ.λπ. Επιλέγουν, στη συνέχεια, λέξεις, και δηµιουργούν µε αυτές
σύντοµα ορθογραφηµένα κείµενα, µε νόηµα.
Κόβω και κολλώ
Βρίσκουν λέξεις σε περιοδικά και εφηµερίδες, οι οποίες «ανταποκρίνονται σε
γνωστούς ορθογραφικούς ή και γραµµατικούς κανόνες», τις κόβουν και τις κολλούν
φτιάχνοντας «λεξο-κολάζ». Συζητούν και δικαιολογούν τις επιλογές τους στην
ολοµέλεια της τάξης.
Γίνοµαι συγγραφέας
Χρησιµοποιούν συγκεκριµένες «λέξεις της ορθογραφίας» και δηµιουργούν µιία µικρή
ιστορία (πραγµατική, φανταστική ή ακόµη και ανέκδοτο ή αίνιγµα), µε έµφαση τόσο
στη συγγραφική διαδικασία όσο και στο συγγραφικό αποτέλεσµα.
Γλωσσικά Παιχνίδια...
Αξιοποιούν τις «λέξεις της ορθογραφίας» σε γλωσσικά παιχνίδια, δηλαδή,
σταυρόλεξα,
κρυπτόλεξα,
σκάλες,
κρεµάλες,
αναγραµµατισµούς
που
«κατασκευάζουν» τα ίδια.
Τραγούδι
Χωρίζονται σε οµάδες. Συµφωνούν τη µελωδία ενός τραγουδιού της αρεσκείας τους
και, αλλάζοντας τους στίχους του τραγουδιού, γράφουν δικούς τους, οι οποίοι
στοχεύουν στην αποµνηµόνευση γραµµατικών κανόνων µε τα παραδείγµατά τους.
[...]
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(Τ.Π.Ε.) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Παρουσίαση – Περιγραφή
t

Ενδεικτικά εργαλεία παραγωγής γραπτού λόγου, µέσω της αξιοποίησης των
Τ.Π.Ε.

-‐

Ιστολόγια (blogs)
Το ιστολόγιο είναι ένας ιστότοπος που δηµιουργείται και επικαιροποιείται εύκολα και
επιτρέπει στον/στη συγγραφέα να δηµοσιεύσει κείµενα στο διαδίκτυο άµεσα από
οποιαδήποτε σύνδεση. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι εµπλέκει τον
αναγνώστη σε σχολιασµό ιδεών. Ζητά από τον αναγνώστη να διαβάσει, να
αναστοχαστεί και να ανταποκριθεί, δηλαδή, τον καλεί σε διάδραση.
Ένα ιστολόγιο µπορεί να δηµιουργηθεί πολύ εύκολα µέσα από συγκεκριµένα βήµατα
που παρουσιάζονται σε ιστοσελίδες-οδηγούς (π.χ. http://www.blogger.com ή
http://wordpress.com). Μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένας ιστότοπος της τάξης, όπου οι
µαθητές/µαθήτριες παρουσιάζουν τις εργασίες τους και τα αποτελέσµατα από τις
συνεργατικές δραστηριότητές τους, ενώ οι συµµαθητές/συµµαθήτριές τους µπορούν
να σχολιάζουν σχετικά.

-‐

Wiki (εργαλείο συνεργατικής παραγωγής γραπτού λόγου)
Το Wiki είναι ένας ιστότοπος όπου κάθε εγγεγραµµένος χρήστης µπορεί να
παραθέσει πληροφορίες για κάποιο θέµα (όπως π.χ., σε µια εγκυκλοπαίδεια), και να
προσθέσει ή διορθώσει οτιδήποτε, οποτεδήποτε θέλει. Το πιο γνωστό εργαλείο
συνεργατικής παραγωγής γραπτού λόγου είναι η Wikipedia, η οποία περιγράφεται ως
διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια στην οποία ο οποιοσδήποτε µπορεί να συνεισφέρει. Το
Wiki δηµιουργείται πολύ εύκολα µε µερικά κλικ του ποντικιού και µία διεύθυνση από
την οποία µπορεί κανείς να αρχίσει είναι η εξής: http://www.wikispaces.com ή η
http://pbworks.com/content/edu+overview, που είναι πιο προσανατολισµένη στην
εκπαίδευση.

t

Δηµιουργική γραφή µε το εργαλείο Storybird
Το Storybird δίνει τη δυνατότητα καλλιέργειας αποκλίνουσας σκέψης και δηµιουργικής
γραφής. Επιτρέπει τη δηµιουργία εικονογραφηµένου βιβλίου µε εξώφυλλο και αριθµό
σελίδων που θα επιλέξει το παιδί. Σε κάθε σελίδα το παιδί συνδυάζει εικόνα και
κείµενο. Η «γραµµή της αφήγησης» είναι ευέλικτη, καθώς το παιδί µπορεί να αφαιρεί,
να προσθέτει, να διορθώνει σελίδες καθώς εξελίσσεται η ροή της ιστορίας του. Οι
διαθέσιµες εικόνες στο εργαλείο αυτό είναι ποικίλες και µπορεί να δώσουν το
έναυσµα για δηµιουργική γραφή.
Το συγκεκριµένο, εποµένως, εργαλείο, διασυνδέεται µε εργαλεία που ήδη
παρουσιάστηκαν και περιγράφηκαν προηγουµένως. Μπορεί να συνδυαστεί µε ή να
αντικαταστήσει / επεκτείνει εργαλεία που στηρίζουν τόσο την κατανόηση όσο και τη
διαδικασία παραγωγής λόγου (π.χ., γραµµατικές αφήγησης, προσχέδια στην
παραγωγή κ.ο.κ.), γεγονός που τεκµηρώνει ακόµα µία φορά τον συνεκτικό χαρακτήρα
της όλης πρότασης.
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Αναλυτικότερα, ο/η εκπαιδευτικός κάνει δωρεάν εγγραφή στην ιστοσελίδα
http://storybird.com/. Μπορεί να «εγγράψει» τους µαθητές στον δικό του/της
λογαριασµό, χωρίς να απαιτείται να δοθεί λογαριασµός ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
των µαθητών. Οι µαθητές/µαθήτριες µπορεί να δώσουν κάποιο ψευδώνυµο, ώστε να
αποφύγουν την έκθεση οποιαδήποτε προσωπικών τους δεδοµένων.

	
  
Όλα αρχίζουν µε την επιλογή εικόνων, από µία τεράστια συλλογή πινάκων
ζωγραφικής. Δίνεται η δυνατότητα για συγγραφή εικονογραφηµένου βιβλίου
(περισσότερη εικόνα, λιγότερο κείµενο), ή κεφαλαίου (περισσότερο κείµενο, λιγότερη
εικόνα). Οι µαθητές/µαθήτριες µπορεί να εργαστούν ατοµικά, οµαδικά (δυάδες), ή σε
επίπεδο τάξης (για συγγραφή οµαδικής ιστορίας, όπου κάθε παιδί µπορεί να
συνεισφέρει αριθµό σελίδων της ιστορίας).
t

«Πολυτροπικό λεξικό» µε το εργαλείο Fotobabble
To Fotobabble επιτρέπει την ενσωµάτωση ήχου σε εικόνα. Δίνει επίσης τη
δυνατότητα στον χρήστη να γράψει ένα τίτλο στην εικόνα. Έτσι, µπορεί να
σχηµατιστεί ένα ηλεκτρονικό λήµµα µίας λέξης.
Ο/Η εκπαιδευτικός µπορεί εύκολα και γρήγορα να κάνει δωρεάν εγγραφή χρήστη
στην εξής ιστοσελίδα: http://www.fotobabble.com/. Στη σελίδα του/της εκπαιδευτικού
µπορούν οι µαθητές να δηµιουργούν τα ηλεκτρονικά τους «λήµµατα» για τις λέξεις
υπό έµφαση (π.χ. στα πλαίσια µιας θεµατικής ενότητας). Έτσι, δηµιουργείται το
«πολυτροπικό» λεξικό της τάξης, το οποίο µπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά
στην εκµάθηση λεξιλογίου και ορθογραφίας. Τα παιδιά µπορούν να εντοπίσουν µια
εικόνα/φωτογραφία που αντιπροσωπεύει τη λέξη-στόχο και, στη συνέχεια, να
«ανεβάσουν» τη φωτογραφία αυτή στη σελίδα του Fotobabble, που ανήκει στον/στην
εκπαιδευτικό. Ακολούθως, τα παιδιά ηχογραφούνται, καθώς διαβάζουν ή επεξηγούν
τη λέξη. Μπορεί, αν θέλουν, να διατυπώσουν και προσωπικά σχόλια για τη λέξη και
αυτό διασυνδέει το εν λόγω εργαλείο µε προαναφερθένται εργαλεία για την
ορθογραφία.
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Αξιοποίηση ψηφιακής φωτογραφίας µε το λογισµικό Photostory
Το Photostory είναι ένα εργαλείο, το οποίο o/η εκπαιδευτικός µπορεί να «κατεβάσει»
εύκολα και ταχύτατα από την ιστοσελίδα http://microsoft-photo-story.en.softonic.com/.
Είναι εύκολο στη χρήση, εφόσον δεν απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις χρήσης του
προγράµµατος.
Tα παιδιά επιλέγουν µια σειρά από φωτογραφίες (π.χ., από µία εκπαιδευτική
επίσκεψη) και τις σειροθετούν. Γράφουν τίτλους/λεζάντες, που ενσωµατώνονται στις
φωτογραφίες αυτές. Ηχογραφούν προφορικά κείµενα, τα οποία συνοδεύουν τις
φωτογραφίες τους. Η ηχογράφηση δεν απαιτεί εξειδικευµένο εξοπλισµό. Το εν λόγω
εργαλείο µπορεί να αξιοποιηθεί ατοµικά, οµαδικά, ή στην ολοµέλεια της τάξης.

t

Πολυτροπικές αφίσες µε το εργαλείο Glogster
Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει δωρεάν εγγραφή στην ιστοσελίδα http://edu.glogster.com/.
Μπορεί στο δικό του/της λογαριασµό να «εγγράψει» και τους µαθητές του/της.
Τα παιδιά δηµιουργούν αφίσες, συνδυάζοντας εικόνα, ήχο, βίντεο, κείµενο.

t

Παραγωγή γραπτού λόγου µε τις Ιδεοκατασκευές
Το λογισµικό αυτό υποστηρίζει τη συγγραφή αφηγηµατικών και περιγραφικών
κειµένων. Διευκολύνει την καταγραφή και οργάνωση ιδεών που στη συνέχεια
µπορούν να µετασχηµατιστούν σε γραπτό λόγο. Περιλαµβάνει µενού µε συνδετικές
λέξεις και φράσεις, τις οποίες οι µαθητές/µαθήτριες µπορεί να εισάγουν αυτόµατα στο
κείµενο που δηµιουργούν.
[...]
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