
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασίλειος Κωτούλας – vaskotoulas@gmail.com –  

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 

 

mailto:vaskotoulas@gmail.com


Δομή παρουσίασης 

• Ρουτίνες 

• Βασικές θεωρήσεις 

• Ισορροπημένος γραμματισμός 

• Οργάνωση / Πλοήγηση 

 



ΣΕΝΑΡΙΑ 



Ρουτίνες… 

⁻ Βγάλτε τα τετράδιά σας να γράψτε την 
ορθογραφία σας. 

⁻ Όποιος τελειώνει φέρνει το τετράδιο στην 
έδρα. 

⁻ Ανοίξτε τα βιβλία σας. 

⁻ Διαβάζουμε με τη σειρά. Όλοι 
προσέχουμε και διορθώνουμε το λάθος. 

⁻ … 

 

⁻ Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με το 
ποίημα  του … με τίτλο… 

⁻ Τι νοιώθατε όταν το ακούγατε; 

⁻ Ακούσατε κάποια λέξη που σας έκανε 
εντύπωση; 

⁻ Μπορείτε να πείτε με δικά σας λόγια ό,τι 
έχετε καταλάβει. 

⁻ Ας συζητήσουμε στις διαφορετικές 
απόψεις. 

⁻ … 

 



Ρουτίνες… 

• Βοηθούν στην οργάνωση των 
ενεργειών αλλά και της σκέψης των 
παιδιών. 

• Δίνουν τη δυνατότητα να οργανωθεί η 
διδασκαλία σε διακριτές ενότητες / 
περιοχές. 

• Βοηθούν στον προγραμματισμό των 
ενεργειών που πρέπει να αναπτυχθούν 
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων 
των μαθητών/τριών. 

 

• Δεν μπορείς καθημερινά να διδάσκεις 
ακολουθώντας τα ίδια βήματα. 

• Ο απόλυτος προγραμματισμός 
περιορίζει τη δημιουργικότητα του 
εκπαιδευτικού. 

• Οδηγούν τα παιδιά σε άρνηση 
συμμετοχής στο μάθημα καθώς όλα 
είναι προβλέψιμα. 

• Περιορίζουν τη δημιουργικότητα σε 
όλα τα επίπεδα 

 



Θεωρητικό Πλαίσιο 

Συνδυαστικό 
Μοντέλο 

Αναλυτικοσυνθετική  
Μέθοδος 

Αναδυόμενος 
Γραμματισμός 

Ολιστική 
Προσέγγιση της 

Γλώσσας 



Βασικές θεωρήσεις  

• Αναλυτικοσυνθετική 

• Διδάσκουμε το αλφάβητο και τις γραφοφωνημικές 
αντιστοιχίες, στη συνέχεια τη σύνδεση των 
γραμμάτων σε συλλαβές και των συλλαβών σε 
λέξεις. 

• Όταν κάποιος κατακτήσει τη διαδικασία 
αποκωδικοποίησης – όταν δηλαδή μάθει να 
διαβάζει, τότε μπορεί να οδηγηθεί στην 
κατανόηση. 

• Αποκωδικοποίηση και κατανόηση πρέπει να 
διδάσκονται διακριτά.  

• Ολιστική προσέγγιση 

• Η ανάγνωση είναι μια φυσική διαδικασία παρόμοια 
με την εκμάθηση της ομιλίας. Τα παιδιά εκτίθενται 
σε ένα μεγάλο αριθμό αυθεντικών και συνδεμένων 
με τη διδασκαλία κειμένων και θα κατακτήσουν 
τον γραμματισμό με φυσικό τρόπο και χωρίς 
ανάγκη εντατικής διδασκαλίας στους κανόνες και 
τις συμβάσεις του κειμένου. 

• Εστιάζει στην εξαγωγή νοήματος κατά την 
ανάγνωση και στην έκφραση νοημάτων κατά τη 
γραφή. 

• Εστιάζει σε παράγοντες - κίνητρα του 
γραμματισμού, δίνοντας έμφαση στην αγάπη προς 
τα βιβλία και στα υλικά ανάλογα με το επίπεδο των 
μαθητών. 

 

 



Ισορροπημένος γραμματισμός 

• Συνδυάζει σαφή διδασκαλία γραφοφωνημικών 
αντιστοιχιών, κανόνων και διαδικασιών σε 
πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης 

• Επίσης συνδυάζει στοιχεία βασικής 
διδασκαλίας γραφής και ανάγνωσης σε ενιαίο 
πρόγραμμα. Οι αναγνωστικές δεξιότητες 
επηρεάζουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
γραφής και το αντίστροφο.  

• Περιλαμβάνει στοιχεία ασκήσεων πάνω στη 
λέξη, κατευθυνόμενη ανάγνωση, σιωπηρή 
ανάγνωση, διαδραστική γραφή, κανόνες 
γραμματικής και ορθογραφίας. 



Δεξιότητες ενσωματωμένες στον ισορροπημένο 
γραμματισμό  

Εργαστήριο ανάγνωσης / 
γραφής 
• Ανεξάρτητη ανάγνωση 
• Κατευθυνόμενη 

ανάγνωση 
• Μελέτη λογοτεχνικών 

κειμένων 
• Ανεξάρτητη γραφή 
• Κατευθυνόμενη γραφή 
• Έρευνα 

 

Γλώσσα / Διδασκαλία σε επίπεδο 
λέξης 
• Διαδραστική φωναχτή ανάγνωση 

• Διδασκαλία σε επίπεδο λέξης 

• Μοντελοποίηση ή μοιρασμένη 
ανάγνωση / γραφή 

• Θέατρο αναγνωστών/ 
Δραματοποίηση  

• Ομαδική ανάγνωση  (εν χορώ) 

• Ποίηση 

• Διαδραστική διόρθωση/Λεξιλόγιο  

• Αξιολόγηση ανάγνωσης/ γραφής 

Δεξιότητες και 
στρατηγικές που 
διδάσκονται κατά την 
ανάγνωση και τη γραφή 
• Φωνημική επίγνωση / 

Φωνολογική δομή  
• Ανάλυση-μελέτη 

λέξεων / Ορθογραφία  
• Γραφή κειμένου 
• Κατανόηση 
• Ευχέρεια 
• Λεξιλόγιο 





Οργάνωση / Πλοήγηση 



Οργάνωση του περιεχομένου 

Κάθε ενότητα αναπτύσσεται γύρω από: 
• Ένα είδος λόγου και κειμενικά είδη που ανήκουν σ΄ 

αυτό, ανάλογα και με το θέμα της ενότητας 
• Ένα βασικό και ορισμένα δευτερεύοντα ή 

επανερχόμενα γλωσσικά φαινόμενα (γραμματική) 



• Διατύπωση στόχων 
(μεταγνωστική 
στρατηγική) 

 

 

Προσανατολισμός ενδιαφερόντων / προοργανωτής 



Κείμενα και ερωτήσεις κατανόησης 



Πίνακας Αυτοαξιολόγησης 
(μεταγνωστική στρατηγική) 



Ορθογραφία - Όχι μόνο απομνημόνευση, αλλά και 
εύρεση λαθών, συμπλήρωση γραμμάτων, κτλ. 



Αντιγραφή -  Συνδέεται με την πλοκή & 
την ορθογραφία 



Γραμματικά φαινόμενα:  Επαγωγική 
συνειδητοποίηση του γραμματικού κανόνα μέσα 

από παρατήρηση παραδειγμάτων. 



Εμπέδωση του 
γραμματικού φαινομένου 



Κείμενα για επεξεργασία 
γραμματικού φαινομένου 



Κείμενα για διδασκαλία γραμματικού 
φαινομένου 



Παραγωγή γραπτού λόγου -Ι 

• Η παραγωγή λόγου, γραπτού ή προφορικού, γίνεται αντικείμενο 
συστηματικής διδασκαλίας 

• Ο λόγος που ζητείται από τον μαθητή ανήκει σε ένα από τα βασικά είδη 
που διδάσκονται: αναφορικός (αφήγηση, περιγραφή) κατευθυντικός 
λόγος και σε ορισμένο κειμενικό είδος (λ.χ. επιστολή, κανόνες 
παιχνιδιού)  

• Τα γνωρίσματα του ζητούμενου κειμενικού είδους (γραμματικά στοιχεία, 
δομή) διδάσκονται στην αντίστοιχη ενότητα 

• Το ζητούμενο κείμενο έχει ορισμένο, πραγματικό ή φανταστικό και, σε 
κάθε περίπτωση, πιθανό αποδέκτη και σκοπό. Από αυτά προκύπτουν 
χαρακτηριστικά όπως η έκταση και το ύφος. 

• Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση του παραγόμενου κειμένου γίνεται 
με βάση τα ζητούμενα της εκφώνησης. 



Παραγωγή γραπτού λόγου -ΙΙ 

• Οι μαθητές καθοδηγούνται για ή και κατά τη σύνθεση κειμένου.  

• Η καθοδήγηση θα πρέπει να είναι φθίνουσα, ώστε  ο μαθητής να 
είναι (σταδιακά και κατά το δυνατόν) σε θέση να ελέγχει ο ίδιος το 
γραπτό του και να διορθώνει τον προφορικό λόγο του. 

• Η παραγωγή λόγου μπορεί να καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό, 
ιδιαίτερα αν «εκμεταλλεύεται» μία επίκαιρη περίσταση της 
σχολικής ή της εξωσχολικής ζωής. 

• Κείμενα με πλήρες νόημα και επικοινωνιακό-λειτουργικό 
χαρακτήρα  
• Α’ δημοτικού: λέξεις, λεζάντες, φράσεις, σύντομες ιστορίες 

• Β’ δημοτικού: κόμικς, λεζάντες, λίστες, ετικέτες προϊόντων, 
περιγραφή, αφήγηση, ρεπορτάζ, παραμύθι, οδηγίες 

 



Διδακτικές τεχνικές 

1. Προσδιορισμός χαρακτηριστικών κειμένου (τεχνικών-μορφολογικών) 

2. Παραγωγή με υποβοήθηση 

3. Ελεύθερη παραγωγή 



Προσδιορισμός χαρακτηριστικών & 
παραγωγή με υποβοήθηση 



Διδασκαλία δομής κειμένου  
(Ενότητα 7, ΤΕ) 



Παραγωγή γραπτού λόγου με 
υποβοήθηση & φθίνουσα καθοδήγηση 



Μήνυμα… 



Περιγραφή… 



Χρήση λεξικού 

• Εξοικείωση με το σχολικό λεξικό (Ενότητα 11) 

• Στρατηγικές χρήσης λεξικού 

• Δημιουργία αναγκών αναζήτησης λέξεων 

• Δημιουργία προσωπικού λεξικού 



Αλφαβήτιση 



Χρήση του λεξικού (1) 



Χρήση του λεξικού (2) 



Λεξιλόγιο 

• Προσωπικό λεξικό / τετράδιο ευρετήριο /Πίνακες δύσκολων λέξεων 

• Λεξικό τάξης 

• Γλωσσάρι 

• Διαισθητική κατανόηση και χρήση λεξικού 

• Συνώνυμα-Αντίθετα 

• Παγιωμένες εκφράσεις 



Χρήση του λεξικού (3) 



Νέες λέξεις από κείμενο… 



Νέες λέξεις… 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
Ευχές για μια ήρεμη και ανέφελη 

σχολική χρονιά! 
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