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Ποιοι είναι οι στόχοι της γλωσσικής 
διδασκαλίας:

•Η ενίσχυση της  γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας των 

μαθητών/τριών μέσω της ανάγνωσης, κατανόησης και 

παραγωγής του προφορικού και γραπτού λόγου

• Η ανάπτυξη διαδικασιών αναστοχασμού



Δεξιότητες που χρειάζεται να 
καλλιεργηθούν



Γιατί να αξιοποιήσουμε τις Βιωματικές Δράσεις;
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Εστιάζουν  στην πρωτογενή 

πρόληψη, στην αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων και στην 

ενδυνάμωση των μαθητών  

ενισχύοντας έτσι τη σχολική και 

ψυχοκοινωνική προσαρμογή, 

την ψυχική ανθεκτικότητά τους 

και τη συνολική ευεξία της 

σχολικής κοινότητας 

Ενισχύεται σημαντικά ο 

ρόλος του σχολείου στη 

διαδικασία συστηματικής 

καλλιέργειας δεξιοτήτων 

ζωής στους μαθητές και 

συνεπώς ενδυναμώνεται ο 

διευρυμένος σύγχρονος 

ρόλος των εκπαιδευτικών

Καλλιεργούνται 

συστηματικά οι κοινωνικές 

και οι συναισθηματικές 

δεξιότητες των παιδιών 

βελτιώνοντας τη σχολική 

τους επίδοση, τις 

κοινωνικές τους σχέσεις, τη 

συνεργατικότητα και την 

υπευθυνότητά τους

Τα παιδιά, προσεγγίζοντας 

τον εσωτερικό τους κόσμο 

και θέματα που αφορούν 

στις σχέσεις τους με τους 

άλλους, αποφορτίζονται 

από εσωτερικές 

συγκρούσεις και 

δυσάρεστα συναισθήματα

Δίνεται η ευκαιρία στους 

εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές να επεξεργαστούν 

και να αξιοποιήσουν με ένα 

διαφορετικό τρόπο την 

παιδαγωγική σχέση και να 

λειτουργήσουν στο πλαίσιο 

μίας ομάδας



Θεματικές ενότητες των Βιωματικών Δράσεων:

•Επικοινωνώντας με τους άλλους 

•Τα συναισθήματά μας 

•Γνωριμία με τον εαυτό μας 

•Αντιμετωπίζοντας το άγχος 

•Οι σχέσεις μεταξύ μας 

•Διαχειρίζομαι συγκρούσεις - Βάζω όρια 

•Σχολείο και διαφορετικότητα 

•Αξίες και κοινωνικές συμπεριφορές στην ομάδα 

•Φροντίζω τον εαυτό μου 

•Το σχολείο ως κοινότητα 



Συνδυάζοντας τη  

διδασκαλία της 

γλώσσας με τις 

βιωματικές δράσεις 

Πρόταση 
διδασκαλίας

. 



Θα 
χρειαστώ: 

. 



Τι επιδιώκω για τους 

μαθητές και μαθήτριες μου;

• Να ενταχθούν σταδιακά  στην ομάδα της 

τάξης ανταλλάσσοντας ποικίλα μηνύματα.

• Να εξοικειωθούν με ποικιλία κειμένων, 

επικοινωνιακών πλαισίων, γλωσσικών 

δομών.

• Να παραγάγουν γραπτό  και προφορικό 

λόγο σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό 

πλαίσιο.



Επικοινωνία: μήνυμα - πομπός –

δέκτης – τρόποι - εμπόδια01

Στόχοι 1ης ενότητας:

Τα είδη των προτάσεων  ανάλογα με τα 

συστατικά και την ερμηνεία τους.02

Ένταξη στην ομάδα της τάξης03

Παραγωγή γραπτού και 

προφορικού λόγου04



Your Text Here

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal 

to your Presentations. I hope and I believe that this Template will your 

Time, Money and Reputation. You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your Presentations. You can simply 

impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. You can simply impress your audience and add a unique 

zing and appeal to your Presentations. I hope and I believe that this 

Template will your Time, Money and Reputation.

I hope and I believe that this Template will your Time, Money and 

Reputation. You can simply impress your audience and add a unique zing 

and appeal to your Presentations. 

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. 

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed.

Τι χρειάζεται 
να διδαχθεί 
στην 1η

Ενότητα



Στο σχολείο





Ας θυμηθούμε λίγο τα είδη των 
προτάσεων!!!!

Μπορείς να αναγνωρίσεις το είδος των 
προτάσεων που χρησιμοποίησες;

Απλές, σύνθετες, ελλειπτικές, 
επαυξημένες;

Θυμήσου τι γνωρίζεις από το 
δημοτικό……..



Ας παρατηρήσουμε τη ζωγραφιά

Ποιος νομίζεις ότι είναι ο 

ζωγράφος; 

Ποια σκηνή  της σχολικής 

σου καθημερινότητας θα 

ήθελες να  ζωγραφίσεις; 

Ποια στιγμή της σχολικής 

καθημερινότητας νομίζεις 

ότι παρουσιάζει; .

Αν ζωγράφιζες εσύ την ίδια 

σκηνή, πώς θα την έκανες; 

Ποια πρόσωπα βλέπεις στη 

ζωγραφιά; 

Χρειάζεται να περιγράψεις τη 

ζωγραφιά σου με πέντε 

προτάσεις. Πώς θα το έκανες; 

Μπορείς να αναγνωρίσεις το 

είδος των προτάσεων που 

χρησιμοποίησες  ως προς τα 

συστατικά και τη σημασία τους; 



Επικοινωνία
Πομπός – δέκτης - μήνυμα





Ποιο, κατά τη γνώμη 

σου, είναι το μήνυμα 

της σπηλαιογραφίας;

Τι θα μπορούσε να 

εμποδίσει τον 

πρωτόγονο άνθρωπο 

από το να μεταδώσει 

το μήνυμά του; 

Μπορείς να σκεφτείς ποιος 

είναι ο πομπός και ο δέκτης 

του μηνύματος της 

σπηλαιογραφίας;

Το σπήλαιο της Αλταμίρα βρίσκεται στην Κανταβρία της 

Ισπανίας και ανακαλύφθηκε τυχαία από έναν βοσκό το 1868. 

Περιέχει σημαντικές προϊστορικές σπηλαιογραφίες.



Τι λέει ο Χάρι Πότερ για το 

σχολείο;

Ρόουλινγκ, Τ. Κ. (1998). Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος (1η Έκδοση εκδ.). (Μ. Ρούτσου, Μεταφρ.) Αθήνα: 

Ψυχογιός.







Ας θυμηθούμε πώς  

γράφουμε κανόνες!!!!

Προτάσεις, Εγκλίσεις, 

Πρόσωπα, Σημεία Στίξης



Ενδεικτικές ερωτήσεις

Φτιάξε τον χάρτη του σχολείου σου 

για να βοηθήσεις τον Χάρι Πότερ

να κινείται με άνεση και να μην 

χαθεί!

Αναγνώρισε το είδος των παρακάτω 

προτάσεων:

•Να, δες τον!

•Πού;

•Εκεί. Δίπλα στον ψηλό με τα 

κόκκινα μαλλιά.

•Ναι. Είδες το πρόσωπό του;

•Είδες το σημάδι του;. 

Διάβασε το κείμενο και βρες ποιοι 

κανόνες ισχύουν στο σχολείο του 

Χάρι Πότερ.  Με ποιο είδος 

προτάσεων  γράφουμε τους 

κανόνες;

Ποια σημασία έχουν οι 

κανόνες για τη ζωή μας 

στο σχολείο; 

Ας φτιάξουμε το συμβόλαιο της τάξης 

μας! Ποιοι κανόνες θέλουμε να 

ισχύουν; Τι θα συμβεί αν δεν τους 

τηρήσουμε;  Γράψε τους κανόνες σε 

ένα χαρτόνι, διακόσμησέ το και 

κρέμασέ το μέσα στην τάξη σου.



Χρησιμοποίησα τις κατάλληλες λέξεις 

για να πω αυτό που θέλω;
1

Έκανα ορθογραφικό έλεγχο;  Μπορώ 

να συμβουλευτώ το λεξικό μου, αν δεν 

θυμάμαι κάτι.

2

Χρησιμοποίησα τα σωστά σημεία 

στίξης;
3

Το μήνυμά μου είναι κατανοητό; 4

Ελέγχω τον εαυτό μου

(Αναστοχασμός)



Σας ευχαριστούμε
1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Τηλέφωνο: 210-7770983

Διεύθυνση: Χίου 16-18 (πλατεία Καραϊσκάκη), Αθήνα Τ.Κ: 10438


