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Πέτρος Κλιάπης



Βασικές αρχές

•Ευελιξία ως προς :

• την επεξεργασία κειμένων, 
• τις ασκήσεις, 
• την κατανομή ωρών, 
• την ορθογραφία-αντιγραφή 
ανάλογα με τις ανάγκες τα 
ενδιαφέροντα και το επίπεδο 
της τάξης.

• Αυτό συνεπάγεται 
αλλαγή στη στάση του 
εκπαιδευτικού ο οποίος 
φροντίζει να ακολουθεί το 
ρυθμό, τις δυνατότητες και 
τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών της τάξης.



Δομή

• Διατύπωση
στόχων
(μεταγνωστική
στρατηγική)



Προοργανωτής

(κινητοποίηση σχετικά με τη 
θεματική της ενότητας…)



Κείμενα και 
ερωτήσεις 
κατανόησης



Επιλογή και 
επεξεργασία 
κειμένων

Κείμενα τεχνητά 
(επεξεργασία 
γραμματικού 
φαινομένου ή 
εξέλιξη της 
πλοκής…)



ή αυθεντικά 
(εξοικείωση 

με χαρακτηριστικά 
του είδους)

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΪ-
ΒΑΣΙΛΗ

Όταν ο αδελφός μου κι εγώ
ήμασταν μικρά παιδιά, κάθε παραμονή της
Πρωτοχρονιάς μάς επισκεπτόταν ο Αϊ-
Βασίλης. Ναι, δε σας λέω ψέματα. 
Ερχόταν ο ίδιος με την κατακκόκινη στολή
του, τις γυαλιστερές του μπότες και τ’
άσπρα γένια και μουστάκια του που
γέμιζαν το καλοκάγαθο πρόσωπό του. 
Είχε και μια μεγάλη σακούλα κρεμασμένη
πίσω στον ώμο του και, αφού έσκυβε στα
κρεβάτια μας και μας χάιδευε, άφηνε τα
δώρα μας δίπλα στο προσκέφαλό μας.

Γιωργία Ανεζίνη-Λεράκη, «Η τελευταία
επίσκεψη του Αϊ-Βασίλη», εκδ. 
«Κέδρος».



• Επαφή με όλα τα είδη λόγου (αναφορικός / κατευθυντικός) 
• και είδη κειμένου (περιγραφικά, αφηγηματικά, 
επεξηγηματικά κτλ)=> αύξηση επικοινωνιακής ικανότητας 

• Σύνδεση με γραμματικά φαινόμενα
• Κείμενα εκτενή ή συντομότερα
• Βασικός στόχος: συνολική κατανόηση του κειμένου μέσω 
υποθέσεων



Δραστηριότητες – Σχέδια δράσης

οδηγούν το παιδί αφενός να δράσει με 
αυτόνομο τρόπο εκτός τάξης, αφετέρου να 
χρησιμοποιήσει με λειτουργικό τρόπο σε 
αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας ό,τι 
έχει μάθει στην τάξη, προκειμένου να 
διεπιδράσει με τους συνομιλητές του 
(κοινωνική διάσταση της χρήσης της 

γλώσσας)





Επεξεργασία γραμματικών 
φαινομένων

• Επαγωγική
συνειδητοποίηση του 
γραμματικού κανόνα 
μέσα από παρατήρηση 
παραδειγμάτων. 
Ελάχιστη μεταγλώσσα.



Ασκήσεις
• (Προσφέρονται για 
εμπέδωση 
γραμματικών 
κανόνων, 
παραγωγή 
προφορικών και 
γραπτών κειμένων)



Παραγωγή
γραπτού 
κειμένου

Εμπέδωση
γραμματικής



Παραγωγή γραπτού 
κειμένου με 
υποβοήθηση



Πίνακας Αυτοαξιολόγησης (μεταγνωστική
στρατηγική)



Όχι μόνο 
απομνημόνευση, 
αλλά και εύρεση 

λαθών, 
συμπλήρωση 
γραμμάτων, 

κτλ.

Ορθογραφία





Αντιγραφή

• Αντιγραφή με 
παιγνιώδη 
τρόπο που 
συνδέεται με 
την εξέλιξη 
της πλοκής 
του βιβλίου

Ο αφηρημένος τυπογράφος τύπωσε μερικές προσκλήσεις λάθος. 
Μπορείς να υπογραμμίσεις τα λάθη και να γράψεις σωστά στο τετράδιό
σου το πότε και το πού;

Άσκηση

Σας καλούμε στην κοπή της βασιλόπιτας
του Συλλόγου Χειμερινών Κολυμβητών «Ο μπάτης»
που θα γίνει Φεβρουάριος την 13 Παρασκευή 2003
Ακτή Μπάτη στις 9 μ.μ.

Σας προσκαλούμε στην ομιλία που θα κάνει ο συγγραφέας
κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου με θέμα «Παιδικά Εικονογραφημένα
βιβλία» Μαρτίου 19 Τρίτη την 2003 στην αίθουσα
της Στέγης Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας στις 7 μ.μ.



Στρατηγική διάσταση

• Γλωσσικές στρατηγικές: τεχνικές αναλογικού 
σχηματισμού γραμματικών τύπων, μνημονικές 
τεχνικές, τεχνικές κατανόησης κειμένων 

• Στρατηγικές που ενδυναμώνουν τη συνεργασία:
εναλλαγή ρόλων, ομαδικός τρόπος εργασίας 

• Μεταγνωστικές στρατηγικές: αναλογική σκέψη, 
δημιουργία υποθέσεων, αιτιολόγηση, σύγκριση 



Χρήση λεξικού

• Εξοικείωση με το σχολικό λεξικό (Ενότητα 11)
• Στρατηγικές χρήσης λεξικού
• Δημιουργία αναγκών αναζήτησης λέξεων
• Δημιουργία προσωπικού λεξικού

Ανθολόγιο

Σύνδεση με ανθολόγιο


