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Νομοθετικό πλαίσιο της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος.

Το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας, (Φ.Ε.Κ. 303, τ. β΄/13-03-2003).

•Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τη Νεοελληνική  Γλώσσα, συμπληρωματικά προς τα 

Ισχύοντα (Φ.Ε.Κ. 2334, τ. β’ /17-10-2011)

•Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Γλώσσας όλων των τάξεων του 

Δημοτικού Σχολείου (Φ.20/130379/Δ1/22-8-2019 Υ.ΠΑΙ.Θ.)

 Η Γλωσσική Προσέγγιση των σχολικών εγχειριδίων.

 Τα  εγχειρίδια του μαθήματος της Γλώσσας ακολουθούν τις βασικές αρχές του γραμματισμού με βάση 

τα κειμενικά είδη και της επικοινωνιακής προσέγγισης, όπως αυτές υπαγορεύονται από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών. 

 Βασικός στόχος της διδασκαλίας της γλώσσας είναι ο μαθητής να επικοινωνεί αποτελεσματικά σε 

ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας που εμφανίζονται στη ζωή του. 

 Το παιδί διδάσκεται τη γλώσσα για να εκτελεί αποτελεσματικά γλωσσικές πράξεις. Να μπορεί, δηλαδή, 

να ζητήσει ή να δώσει μια πληροφορία, να ζητήσει συγγνώμη, να πείσει το συνομιλητή του να 

σκέφτεται και να ενεργεί διαφορετικά από πριν (βλ. ΑΠΣ).



Βασικός στόχος του 

γλωσσικού μαθήματος

 Να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά 

(προφορικά και γραπτά) κατανοώντας και παράγοντας διάφορα είδη 
λόγου και είδη κειμένων (αφηγηματικά, περιγραφικά, κατευθυντικά κτλ.). Στο 

πλαίσιο αυτό καθίσταται δυνατή η συνειδητοποίηση του γλωσσικού 

συστήματος. 

 Τα παραπάνω πραγματώνονται τόσο μέσω της πρόσληψης (κατανόηση, 

επεξεργασία) διαφόρων ειδών κειμένου, όσο και μέσω της παραγωγής 

(προφορικά και γραπτά) των αντίστοιχων κάθε φορά ειδών, των οποίων έχει 

γίνει προηγουμένως –στην ίδια ενότητα– επεξεργασία. 

 Τα κείμενα που δίνονται είναι αυθεντικά, η όλη διαδικασία παραγωγής λόγου 

εντάσσεται μέσα σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας (δίνεται το 

επικοινωνιακό πλαίσιο: ποιος μιλάει ή γράφει, σε ποιον, για ποιο σκοπό, με τι 

θέμα, πού και πότε) και ολοκληρώνεται μέσω της αξιολόγησης του 

παραγόμενου λόγου από τους ίδιους τους μαθητές.



 Σχετικά με το γλωσσικό σύστημα (γραμματική – συντακτικό) να μπορούν να 

αναγνωρίζουν διάφορα μορφολογικά και συντακτικά φαινόμενα, αλλά κυρίως να 

κατανοούν με ποιο τρόπο αυτά συμβάλλουν για να υπάρχει επικοινωνιακό αποτέλεσμα, 

ώστε να μπορούν να τα αξιοποιούν, για να παράγουν οι ίδιοι αποτελεσματικό λόγο .

Ως διδακτική διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια:

 Πρώτο στάδιο είναι η παραγωγή και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με την ακρόαση και την 

κατανόηση γραπτών κειμένων με τη γραπτή έκφραση και τέλος με την κατανόηση της 

δομής της γλώσσας.

 Δεύτερο στάδιο είναι η επεξεργασία του λόγου που παράγουν οι μαθητές. Αυτό που είπαν 

ή έγραψαν οι μαθητές σχολιάζεται και κρίνεται ως προς το αν είναι κατάλληλο για το 

σκοπό τον οποίο παρήχθη. Αν τα γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα 

κατάλληλα για την περίσταση και αν πετυχαίνουν τον επικοινωνιακό στόχο που είχε τεθεί. 

Οι μαθητές γίνονται κριτικοί αναγνώστες του λόγου έτσι ώστε να κατανοήσουν και να 

μπορέσουν να ελέγξουν τη διαδικασία που οδηγεί στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού 

κειμένου. H επεξεργασία αφορά όλα τα επίπεδα: Ορθογραφία, μορφολογία, λεξιλόγιο, 

διατύπωση – σύνταξη – δομή του κειμένου, τεχνική



Δραστηριότητες 
 Οι δραστηριότητες που προτείνονται αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης κάθε 

είδους κειμένου, τη λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά 
δομούν την κειμενική συνοχή.

 Κατά τη σχεδίαση των δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη οι ενδοομαδικές και 
διαπροσωπικές (ατομικές) διαφορές και η ηλικία των μαθητών. Προβλέπονται γι’ αυτό το 
λόγο επίπεδα δυσκολίας δραστηριοτήτων και κείμενα που τα παιδιά είναι δυνατόν να 
συναντήσουν στον κοινωνικό τους χώρο, κατάλληλα όμως από γλωσσική και παιδαγωγική 
άποψη όχι μόνο για τη συγκεκριμένη ηλικία αλλά και για ανάγκες ομάδων που χρειάζονται 
ιδιαίτερη προσοχή, π.χ. μαθητές για τους οποίους η ελληνική αποτελεί δεύτερη γλώσσα ή 
μαθητές με μαθησιακά προβλήματα. 

 Περιθώρια επιλογών. Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το διδακτικό υλικό 
ως ένα δείγμα εργασίας που μπορεί να χειριστεί ανάλογα με το επίπεδο και τις 
δυνατότητες της τάξης. Μπορεί να αντικαταστήσει κάποια από τα κείμενα, μπορεί να 
παραλείψει κάποιο κείμενο.

 Έχουν παιγνιώδη μορφή και ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του μαθητή 
και προϋποθέτουν μίμηση περιστάσεων επικοινωνίας της καθημερινής ζωής.



Τα είδη κειμένων που 

διδάσκονται οι μαθητές

 Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ο μαθητής μαθαίνει να χειρίζεται κείμενα 
κείμενα που ανήκουν κυρίως στον αναφορικό λόγο (αφηγηματικά, περιγραφικά 
κείμενα) και κείμενα που ανήκουν στον κατευθυντικό λόγο(επιχειρηματολογικά 
κείμενα, οδηγίες κτλ)

 Μέσα από τη χρήση της γλώσσας ο μαθητής θα διδαχθεί και τη δομή του 
γλωσσικού συστήματος. Διδάσκοντας γλώσσα διδάσκουμε τη δομή της σε τρία 
επίπεδα:

 γραμματική της λέξης (λεξιλόγιο, παραδοσιακή γραμματική)

 γραμματική της πρότασης (συντακτικό)

 γραμματική του κειμένου και της επικοινωνίας (πότε μια σειρά προτάσεων 
συγκροτεί κείμενο).



Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Γλώσσας 
στην Ε΄ και Στ΄ τάξη

• Βιβλίο του Μαθητή (3 τεύχη)

• Τετράδιο Εργασιών (2 τεύχη)

• Βιβλίο του Δασκάλου

• Βιβλίο Γραμματικής (Κοινή για Ε΄ και 

Στ΄ Δημοτικού)

• Λεξικό (Ορθογραφικό – ερμηνευτικό, 

κοινό για Δ′, Ε′ Στ′ Δημοτικού)

• Ανθολόγιο (κοινό για Ε′ - Στ′ Δημοτικού)

• Λογισμικό γλωσσικών παιχνιδιών 

(photodentro.edu.gr



Περιεχόμενο & δομή βιβλίου μαθητή

Το περιεχόμενο δομείται σε:

 Θεματικές ενότητες (π.χ. ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα)

 Διδακτικές Ενότητες: Κείμενα με βάση την κειμενοκεντρική προσέγγιση

(O θαλασσοπόρος, ποίημα, Τα ψάθινα καπέλα, διασκευή από Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Τα ψάθινα 
καπέλα, εκδ. Kαστανιώτη, Αθήνα, 1997 κλπ)

 Γραμματικά φαινόμενα με βάση την Κειμενοκεντρική-Λειτουργική Γραμματική (π.χ. χρόνοι ρήματος)

 Μορφολογικά-Συντακτικά φαινόμενα, (π.χ. Πώς περιγράφουμε ένα πράγμα)

 Λεξιλόγιο 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

 Ε΄ΤΑΞΗ & ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

 Ο συνολικός καθαρός διαθέσιμος χρόνος για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στις Ε΄& Στ΄ 
τάξεις υπολογίζεται σε 232 ώρες. 

 Από αυτές 130 ώρες προορίζονται για τη διδασκαλία του Βιβλίου και του Τετραδίου για το μαθητή, 

 32 για το Ανθολόγιο και 

 70 ώρες για διάφορες  διαθεματικές δραστηριότητες εκτός εγχειριδίων



Παράδειγμα θεματικής ενότητας
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/

ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Ταξίδια - Τόποι –

Μεταφορικά μέσα

1. Ο 

θαλασσοπό

ρος (ποίημα) 

2. Τα ψάθινα 

καπέλα 

3. Ταξιδεύοντας 

με ελέφαντα

4. Δύο μέρες 

στο βουνό

Αφηγηματικά 

Περιγραφικά 

Λογοτεχνικά 

κείμενα, 

ενημερωτικά -

πληροφοριακά 

κείμενα

1. Χρόνοι του 

ρήματος

2. Εξαρτημένες 

χρονικές 

προτάσεις

3. Επιρρηματικοί 

προσδιορισμοί 

χρόνου 

4. Ορθογραφία

Χρόνος διδασκαλίας: 

8-12 διδακτικές ώρες



ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

➢ Ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της γραμματικής 
καθώς βοηθά τον μαθητή να συνειδητοποιήσει τη λειτουργία 2 
επιπέδων:

1. Του επιπέδου περιγραφής των γλωσσικών φαινομένων με τη χρήση 
ορολογίας δηλ. μεταγλώσσας (π.χ. «επίθετο», «ρήμα» κ.τ.λ.)

2. Του επιπέδου της χρήσης της γλώσσας, δηλ. της λειτουργίας της 
στην επικοινωνία.

➢ Είναι βιβλίο αναφοράς (Ο εκπ/κός και ο μαθητής δεν το 
επεξεργάζονται γραμμικά)

➢ Έχει εκτεταμένη λειτουργική εικονογράφηση.

➢ Περιλαμβάνει 2 νέα μέρη, την Πραγματολογία και την Σύνταξη.

➢ Ορισμένα δύσκολα γλωσσικά φαινόμενα παρουσιάζονται σε 
απλουστευμένη μορφή για να πάρουν οι μαθητές μια πρώτη γεύση 
για τις γλωσσικές έννοιες που θα διδαχθούν αναλυτικότερα σε 
μεγαλύτερη βαθμίδα



Τα 5 μέρη του εγχειριδίου της νέας γραμματικής

ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1. Χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να επικοινωνήσω
Α)   Τι κάνω με τα λόγια;

Β)    Πώς δημιουργώ ένα κείμενο; (ύφος, είδη κειμένων, δομή παραγράφου, 

κειμενικοί δείκτες, κανόνες στην επικοινωνία)

2. ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ 2. Μιλώ και γράφω

Φθόγγοι, γράμματα, συλλαβές, τονισμός, στίξη

3. ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 3. Σχηματίζω λέξεις.

Α) Μιλώ για ανθρώπους, ζώα, πράγματα, ενέργειες, καταστάσεις και ιδιότητες 

(ουσιαστικό)

Β) Δίνω περισσότερες πληροφορίες για ανθρώπους, κλπ. (επίθετο).

Γ) Κάνω κάτι ή παθαίνω κάτι ή βρίσκομαι σε μια κατάσταση (ρήμα) 

4. ΣΥΝΤΑΞΗ 4.Συνθέτω φράσεις και προτάσεις

Είδη φράσεων, είδη προτάσεων, σειρά των συστατικών της απλής πρότασης, 

ευθύς-πλάγιος λόγος.

5. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ

5. Βρίσκω τις σχέσεις των λέξεων
Α. Πώς φτιάχνω λέξεις

Β) Τι σημαίνουν οι λέξεις;



Δραστηριότητες γραμματικής

❖ Αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης κάθε είδους κειμένου, τη λειτουργία των γλωσσικών 
στοιχείων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά δομούν την κειμενική συνοχή και το ύφος στο συγκεκριμένο 
κάθε φορά είδος.

❖ Έχουν παιγνιώδη μορφή και ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του μαθητή.

❖ Προϋποθέτουν μίμηση περιστάσεων επικοινωνίας της καθημερινής ζωής.

❖ Έχουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας.

Προηγούνται οι ασκήσεις επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής προφορικού λόγου και ακολουθούν οι 
ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου, οι ασκήσεις γραμματικής, οι ευρύτερες δραστηριότητες με 
οριζόντιους στόχους (διαθεματικές) και οι ασκήσεις λεξιλογίου και ορθογραφίας.

Οι ασκήσεις διαφοροποιούνται με εικόνες-σύμβολα, οι οποίες είναι οι εξής:

• κατανόησης κειμένου 

• παραγωγής προφορικού λόγου

• παραγωγής γραπτού λόγου

• γραμματικής

• ευρύτερων οριζόντιων δραστηριοτήτων (διαθεματικών)

• λεξιλογίου και ορθογραφίας 



Ορθογραφία και λεξιλόγιο

 Εκτός από τις ασκήσεις που περιέχονται στα εγχειρίδια, η 

διδασκαλία τους ενσωματώνεται στη γλωσσική διδασκαλία με 

κάθε ευκαιρία και σύμφωνα με τις προτεραιότητες της κάθε 

ενότητας. Δίνεται έμφαση στις περιπτώσεις των συχνών και 

κοινών σφαλμάτων. Για συμπληρωματικές ασκήσεις ο μαθητής 

μπορεί να χρησιμοποιεί χωριστό τετράδιο.

Ο εκπαιδευτικός  προτρέπει τους μαθητές να ανατρέχουν στο 

σχολικό λεξικό που θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους αλλά και 

σε άλλες πηγές.

 Αφήνουμε τους μαθητές να παρατηρήσουν τις λέξεις, να 

εντοπίσουν μοτίβα, κοινά στοιχεία, και να προχωρήσουν σε 

κατηγοριοποίηση, ομαδοποίηση ή αντιστοίχιση(στόχος η 

εκμάθηση κανόνων). Επίσης αξιοποιούμε λογισμικό και 

εκπαιδεύουμε τους μαθητές στην αυτοδιόρθωση.



Παραγωγή γραπτού λόγου  (1)
Τα είδη κειμένου που παράγονται στη ΣΤ΄ Τάξη

Συχνότητα Ποσοστό %

Αφήγηση 22 19,2

Περιγραφή, Άρθρο 24 21

Περίληψη, Επιστολή 16 14

Επιχειρηματολογία, Πληροφοριακό κείμενο 12 10,4

Ανακοίνωση, Διάλογος 8 7

Αφίσα, Παραμύθι, Βιογραφικό, Κριτική-παρουσίαση 
θεάματος,

Συνέντευξη 

15 13

Κόμικς, Θεατρικό, Διαφήμιση, Μικρή αγγελία, Τίτλος 10 8,5

Ημερολογιακό, Κάρτα ευχών, Πρόσκληση, Ενοικιαστήριο,
Ερωτηματολόγιο, Οδηγίες, Πρόγραμμα εκδήλωσης 

7 5,6

ΣΥΝΟΛΟ 114 100%



Παραγωγή γραπτού λόγου  (2)

 Για την παραγωγή των μαθητικών κειμένων πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πρέπει 
να διδάξουμε και να εφαρμόσουμε συστηματικά τις κύριες φάσεις:

 προσυγγραφικές

 συγγραφικές και

 μετασυγγραφικές.

 Τόσο τα στοιχεία που προσδιορίζουν το περιεχόμενο, τη δομή και το ύφος των 
κειμενικών ειδών, όσο και οι φάσεις της συγγραφικής διαδικασίας πρέπει να 
διδαχτούν άμεσα και συστηματικά και στη συνέχεια να εφαρμοστούν σε συνθήκες 
φθίνουσας καθοδήγησης. Τελικός σκοπός είναι οι μαθητές να οδηγηθούν από τη 
δημιουργική μίμηση στη διαφοροποίηση.



Φάσεις γραπτής δραστηριότητας

 1. Προ-συγγραφική φάση

 παραγωγή ιδεών

 οργάνωση ιδεών

 2. Κυρίως συγγραφική φάση

 καταγραφή ιδεών

 3. Μετα-συγγραφική φάση

 βελτίωση κειμένου

 Διόρθωση λαθών -τροποποίηση στοιχείων

 Αναδιάταξη αρχικής οργάνωσης

 Αναδιατύπωση προτάσεων σε επίπεδο λέξεων, προτάσεων, παραγράφων και 
δομής του κειμένου. 



Παραγωγή γραπτού λόγου  (3)

 Μετά την παραγωγή της πρώτης εκδοχής του γραπτού του (ελάχιστος χρόνος 
20 λεπτά), ο μαθητής ελέγχει, με τη βοήθεια του βασικού πίνακα 
αυτοαξιολόγησης και του αντίστοιχου επαναληπτικού πίνακα, το κείμενό του. 
Σε περίπτωση που του λείπουν τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν ένα καλό 
γραπτό, ξαναγράφει μέρη ή και ολόκληρο το κείμενό του. 

 Στο τέλος δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής γραπτών μεταξύ των μαθητών και 
σχετικής συζήτησης μέσα στην τάξη, έτσι ώστε μέσω αυτής της μορφής 
ετεροαξιολόγησης να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές λάθη και ελλείψεις που 
είναι δυνατόν να παρατηρηθούν κατά την παραγωγή ενός κειμένου και να 
αναπτύξουν κριτικές ικανότητες αναγνώστη (μεταγνωστικές δεξιότητες). 

 Για τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου και αξιολόγησής του απαιτούνται 
περίπου 2 διδακτικές ώρες. 



Παραγωγή γραπτού λόγου  (3)

Κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας, αυτό που είπαν ή έγραψαν 
τα παιδιά το ξαναβλέπουν κριτικά. Τους δίνεται η δυνατότητα να 
προσεγγίσουν το κείμενό τους από τη σκοπιά του παρατηρητή και 
να το κρίνουν με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του αποδέκτη.

Στο τέλος της πρώτης ενότητας κάθε τεύχους του Bιβλίου του 
Mαθητή, παρατίθεται ο πίνακας αυτοαξιολόγησης που ακολουθεί 
παρακάτω, χρήση του οποίου γίνεται από το μαθητή μετά την 
παραγωγή της πρώτης εκδοχής κάθε κειμένου, με σκοπό τη 
βελτίωση του περιεχομένου και την παραγωγή της τελικής του 
εκδοχής.





Διδασκαλία Ανθολογίου

 Βασικός στόχος διδασκαλίας είναι η προσέγγιση της λογοτεχνίας με βιωματικό τρόπο, μέσω της 
αισθητικής απόλαυσης που προσφέρουν τα επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα και η σύνδεση του 
λογοτεχνικού έργου με τη σχολική πράξη και την κοινωνική πραγματικότητα.

 Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων δεν εξαρτάται από τη διδασκαλία της γλώσσας, δεν 
αποτελεί συμπλήρωμα ούτε πεδίο γλωσσικών εφαρμογών. Τα είδη των ανθολογημένων κειμένων 
ως προς τα γλωσσικά τους χαρακτηριστικά είναι:

 1. κείμενα με εύληπτο ιδιωματικό λόγο.

 2.κείμενα δεινών χειριστών της νεοελληνικής γλώσσας

 3. κείμενα Παιδικής Λογοτεχνίας με γλωσσική ιδιομορφία που ανταποκρίνεται στην ηλικία, την 
ψυχική διάθεση και το λεξιλόγιο των αναγνωστών και 

 4. κείμενα με μεικτή γλώσσα λογοτεχνικής αξίας (Παπαδιαμάντη, Κάλβου, Καβάφη κ.λ.π.

 Ο δάσκαλος λειτουργεί κυρίως ως εμψυχωτής (στόχος η μέθεξη).

 11 θεματικές ενότητες ελεύθερης επιλογής-Δραστηριότητες με ερωτήσεις για την κατανόηση, την 
μορφή, τα υφολογικά στοιχεία, τα γεγονότα πλοκής, έκφρασης συναισθημάτων κ.λ.π.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Παραδείγματα μέσα από τα Νέα Βιβλία

Ε΄ 
τάξη 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ



ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ

ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 
ΑΚΡΟΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Παραδείγματα μέσα από τα Νέα Βιβλία

Στ΄ 
τάξη 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ



Συμπεράσματα για τη διδασκαλία του γλωσσικού 

μαθήματος
Δίνεται  προτεραιότητα:
 σε συνεργατικές και βιωματικές προσεγγίσεις που καλούν τους 

μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και τους εμπλέκουν με 
έναν παιγνιώδη τρόπο στη χρήση της γλώσσας. 

 Οι ενεργητικές/βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας στηρίζονται στις 
εμπειρίες και στις «προϋπάρχουσες» γνώσεις των παιδιών.

 Συζήτηση, ερωτήσεις
 Εργασία σε ομάδες
 Θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση
 Καταιγισμός ιδεών
 Μέθοδος Σχεδίου Εργασίας (Project)




