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1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής

Σύνταξη πρόσκλησης

1.2 Δημιουργός
Ονοματεπώνυμο: Παγώνη Ηλέκτρα
Πατρώνυμο: Σωτήριος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός

Σχολικός Σύμβουλος

Στέλεχος Διοίκησης

Στοιχεία Οργανικής Θέσης: 134ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δελαπόρτα 32-34, Γκύζη τ.κ. 114-74, Αθήνα
E-mail: elektra_pagoni@hotmail.com
Η συγκεκριμένη Διδακτική Πρακτική έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο κάποιου
εκπαιδευτικού προγράμματος;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής: Γλώσσα Γ’ τάξης
Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου :Δημιουργία χρηστικών κειμένων –

παραγωγή γραπτού λόγου (συνταγές, λίστες, προσκλήσεις, χάρτες, διαφημιστικά
φυλλάδια, έντυπα με οδηγίες χρήσης), ανάγνωση και κατανόηση κειμένου, παραγωγή
προφορικού λόγου, διερεύνηση κειμένων και εντοπισμός βασικών στοιχείων,
διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, κοινωνικές και φιλικές σχέσεις.
Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.

Ο κεντρικός άξονας εντάσσεται στην ενότητα του Β’ τεύχους της Γλώσσας Γ’ τάξης με
τίτλο «Έλα στην παρέα μας».
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται τα εξής κεφάλαια: Αξέχαστα γενέθλια,
μικρομαγειρέματα, φτιάχνουμε προσκλήσεις, από το ημερολόγιο του Ελτόν, το
χαρούμενο λιβάδι.

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών του
Νέου Σχολείου

Το σχέδιο διδασκαλίας είναι συμβατό με τις αρχές και τους στόχους των νέων
προγραμμάτων σπουδών του Νέου σχολείου, καθώς μέσα από αυτό επιδιώκονται:
Η καλλιέργεια της αναγνωστικής δεξιότητας, η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου,
η αυτοαξιολόγηση των κειμένων από τους μαθητές, η διερεύνηση και ο εντοπισμός
πληροφοριών και η αξιοποίησή τους, η επικοινωνία και η συνεργασία στα πλαίσια
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και η χρήση Η/Υ για τη δημιουργία χρηστικού κειμένου
με ταυτόχρονη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.

1.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης / Τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε
Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική:
Πρωτοβάθμια

Δευτεροβάθμια

Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε Γ ’τάξη
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Υπήρξε

συνεργασία

τάξεων

του

ίδιου

σχολείου

ή

συνεργασία

τάξεων

διαφορετικών σχολείων;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.5 Είδος Διδακτικής Πρακτικής
Σημειώστε αυτό / αυτά που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στην πρότασή σας:
1. Σχέδιο Μαθήματος ( διδακτικό δίωρο).
2. Ακολουθία

Σχεδίων

Μαθήματος

με

μεγαλύτερη

διάρκεια

(Σενάριο

Διδασκαλίας).
3. Ολοκληρωμένη παιδαγωγική δραστηριότητα στη σχολική τάξη.
4. Επιτυχημένο project που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους.
5. Λειτουργικός

τρόπος

υπέρβασης

των

δυσκολιών

του

αναλυτικού

προγράμματος.
6. Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο διδακτικό αντικείμενο
7. Επιτυχημένο παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας στο σχολείο.
8. Αποδοτική περίπτωση ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων.
9. Πρακτική λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών
ή την τοπική κοινωνία.
10. Πρακτική

αποδοτικής

αντιμετώπισης

και

διαχείρισης

προβληματικών

καταστάσεων και κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη.
11. Καλές Πρακτικές με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή την εφαρμογή
σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας

1.6 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής
Γενικός Σκοπός :

Η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται αποτελεσματικά τον
προφορικό και το γραπτό λόγο. Η γραπτή σύνταξη χρηστικού κειμένου (πρόσκλησης)
με σκοπό την μετάδοση πληροφορίας και για επικοινωνιακούς λόγους.
Επιμέρους στόχοι:
1ο επίπεδο: Γνωρίζοντας και κατανοώντας (γνώσεις)
Α. Να εξοικειωθούν με το είδος του γραπτού λόγου (χρηστικά κείμενα – προσκλήσεις)
(Στάδια 1, 2, 3, 4)
Β. Να αναλύουν και να συνθέτουν πληροφορίες που τους παρέχονται (Στάδια 1, 2, 3)
Γ. Να αντιληφθούν το ρόλο της πρόσκλησης ως μέσο επικοινωνίας και παροχής
πληροφοριών (Στάδια 1, 2)
Δ. Να επιλέγουν για το κείμενο τα σωστά μέσα έκφρασης (Στάδια 1, 4)
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2ο Επίπεδο: Διερευνώντας και εντοπίζοντας (δεξιότητες):
Α. Nα διαβάζουν και να κατανοούν το κείμενο μιας πρόσκλησης (Στάδια 1, 2, 3)
Β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους τα συναισθήματα
τους με προφορικό και γραπτό λόγο (Στάδια 1, 2, 3, 5)
Γ. Να εντοπίσουν διερευνώντας τα βασικά στοιχεία μιας πρόσκλησης και να
δημιουργήσουν (με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού) εννοιολογικό χάρτη (Στάδια 1, 2)
Δ. Να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν προσκλήσεις με βάση την αισθητική και να
διακρίνουν τις ειδικές εκφράσεις πειθούς για τη συμμετοχή σε μια εκδήλωση (Στάδιο 3)

3ο Επίπεδο: Επικοινωνώντας (και συνεργαζόμενος με άλλους)
Α. Να στέλνουν οι ίδιοι προσκλήσεις με την ευκαιρία διαφόρων σχολικών εκδηλώσεων,
οικογενειακών γιορτών κλπ (Στάδια 4, 5)
Β. Να εκφραστούν και να νιώσουν χαρά μέσα από τη συνεργασία στην ομάδα (Στάδια 1,
2, 3, 4, 5)
Γ. Να συνεργαστούν όλα τα μέλη των ομάδων με κοινό στόχο (Στάδια 1, 2, 3, 4, 5)
Δ. Να αναστοχάζονται και να αξιολογούν την εργασία τους (Στάδιο 5)
Ε. Να αισθάνονται την ευχαρίστηση της γραπτής επικοινωνίας και τη χαρά της
αποτελεσματικότητάς της στις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων (Στάδια 4, 5)

Σημειώστε αν
αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Αξιοποιούνται το πρόγραμμα παρουσιάσεων (power point) για γενίκευση και εμπέδωση
(μέσα από μια παρουσίαση και ένα παιχνίδι αξιολόγησης των γνώσεων που απέκτησαν)
και το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη Γλώσσα Γ’ τάξης, μέσω του
οποίου οι μαθητές δημιουργούν προσκλήσεις σε ανάλογο περιβάλλον.

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια

Είναι ενταγμένη στο πλαίσιο υλοποίησης της ενότητας με προτεινόμενη διάρκεια 13
διδακτικές ώρες. Η εκτιμώμενη διάρκεια του συγκεκριμένου σχεδίου είναι 2 διδακτικές
ώρες.
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2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής

Η διδασκαλία μας εντάσσεται στην 2.3 ενότητα του Β’ τεύχους του βιβλίου Γλώσσας της
Γ’ τάξης με γενικό τίτλο «Έλα στην παρέα μας» και ειδικότερα αφορά στην υποενότητα
με τίτλο «φτιάχνουμε προσκλήσεις».
Λαμβάνουμε υπόψη τις εμπειρίες των παιδιών σχετικές με τη συμπλήρωση προσκλήσεων,
οι οποίες μέσα από τη διδασκαλία επιδιώκεται να διευρυνθούν και να εξειδικευτούν. Το
θέμα για τα παιδιά της ηλικίας αυτής είναι πολύ ελκυστικό. Επομένως ψυχολογικά είναι
κοντά στο παιδί και από μόνο του αποτελεί παρωθητικό παράγοντα και προσφέρει
φυσιολογική αφορμή για γράψιμο. Ακόμη ικανοποιεί και την απαίτηση για παραγωγή
γραπτού λόγου σε πρακτικά θέματα της ζωής. Το υλικό που παρέχεται από το βιβλίο
είναι λιγότερο ελκυστικό σε σχέση με αυθεντικές προσκλήσεις και γι’ αυτό το λόγο θα
αξιοποιηθεί λιγότερο στη διδασκαλία μας. Αντιθέτως θα αξιοποιηθούν προσκλήσεις που
θα φέρουν είτε τα παιδιά είτε ο εκπαιδευτικός (σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό)
καθώς η διδασκαλία επιδιώκεται να οικοδομηθεί πάνω στις εμπειρίες των παιδιών και
γενικότερα σε αυθεντικές καταστάσεις. Η αυθεντική αυτή διδασκαλία οδηγεί στη
συνειδητοποίηση του επικοινωνιακού σκοπού των κειμένων και την ανάγκη προσαρμογής
του γλωσσικού ύφους στην υπηρεσία αυτού του σκοπού.
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που προτείνουμε είναι η ομαδική εργασία, οι ερωτήσεις
απαντήσεις, η συζήτηση και η εννοιολογική χαρτογράφηση. Η εφαρμογή της σε αίθουσα
με ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα αποτελούσε ιδανική συνθήκη, όπου οι μαθητές
ομαδικά θα συνεργαστούν για τη σύνταξη και εκτύπωση πρόσκλησης με εφαρμογή και
χρήση της σε κάποια εκδήλωση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να γίνει παρουσίαση
του λογισμικού στην ολομέλεια και να γίνει ομαδικά ή ατομικά η δημιουργία
πρόσκλησης σε χρωματιστό χαρτόνι.
Η ανάλογη εμπειρία των μαθητών σε ομαδική εργασία, η στοιχειώδης γνώση Η/Υ και
βέβαια η ταυτόχρονη εμπειρία του εκπαιδευτικού σε ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι
προαπαιτούμενα για την επιτυχή διεξαγωγή της διδασκαλίας που περιγράφεται
ακολούθως.
Η προτεινόμενη διδασκαλία ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:
Στάδιο 1ο : Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες, καθώς θα εργαστούν ομαδικά
στο μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας. Κάθε ομάδα αποφασίζει σε ένα παρατσούκλι που
την αντιπροσωπεύει. Παρουσιάζει στους μαθητές μια πρόσκληση ως αφορμή για
προβληματισμό και συζήτηση (σελ. 9), η οποία πρόσκληση δεν περιέχει τα βασικά
στοιχεία που θα έπρεπε να έχει (όνομα, είδος γιορτής, χρόνος, τόπος). Ο τρόπος
παρουσίασης της πρόσκλησης προτείνεται να είναι προβολή μέσω ανακλαστικού
προβολέα ενώ εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ο εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε ομάδα
ένα αντίγραφο της πρόσκλησης και δίνει το χρόνο στις ομάδες να την επεξεργαστούν. Ο
εκπαιδευτικός θέτει τον προβληματισμό του για τα στοιχεία που λείπουν από την
πρόσκληση και παρωθεί τους μαθητές να ερευνήσουν μαζί τα στοιχεία που θα έπρεπε να
υπάρχουν για να του είναι δυνατόν να παραβρεθεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση που είναι
προσκεκλημένος και που δυστυχώς με την υπάρχουσα μορφή που διαθέτει το κείμενο,
είναι αδύνατον. Οι μαθητές μέσα από βοηθητικές ερωτήσεις οδηγούνται στη δημιουργία
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ενός εννοιολογικού χάρτη ( σελ. 9), στον οποίο περιέχονται τα βασικά πληροφοριακά
στοιχεία της συγκεκριμένης πρόσκλησης και εξηγούν προφορικά τη σημασία τους. Ο
εκπαιδευτικός δίνει στις ομάδες ένα έντυπο με την ίδια πρόσκληση και με κενά στα
σημεία όπου θα έπρεπε να υπάρχουν τα βασικά στοιχεία που λείπουν και καλεί τις ομάδες
να τα συμπληρώσουν (σελ. 10). Οι μαθητές με ομαδική εργασία συμπληρώνουν τα
βασικά στοιχεία της πρόσκλησης και διαβάζουν τη σωστή πλέον πρόσκληση με όλα τα
πληροφοριακά στοιχεία συμπληρωμένα. Μέσα από συζήτηση γίνεται αποδεκτό από
όλους ότι χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν θα ήταν δυνατόν ο εκπαιδευτικός να παραστεί στην
εκδήλωση για την οποία γίνεται λόγος και πλέον η πρόσκληση είναι σωστή από
πληροφοριακή και επικοινωνιακή άποψη.(25 λεπτά) ( στόχοι 1α, 1β, 1γ, 1δ, 2α, 2β, 2γ, 3β,
3γ)
Στάδιο 2ο : Ο εκπαιδευτικός από την προηγούμενη ημέρα έχει ζητήσει από τους μαθητές
να φέρουν στο σχολείο διάφορες προσκλήσεις δικές τους, που έχουν λάβει και αφορούν
διάφορες εκδηλώσεις, όπως γάμο, γιορτή και γενέθλια, βάφτιση, σχολική εκδήλωση κλπ.
Για την περίπτωση που οι μαθητές δεν ανταποκριθούν και δεν φέρουν προσκλήσεις ο
εκπαιδευτικός έχει φέρει είτε δικές του προσκλήσεις, είτε έχει βρει προσκλήσεις μέσα
από το διαδίκτυο και τις έχει εκτυπώσει σε χαρτόνι (σελ. 10 -11). Κάθε ομάδα
παοσκληση και ο εκπαιδευτικός τους ζητά να τις διαβάσουν, να τις επεξεργαστούν και να
χρωματίσουν τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης, όπως στο προηγούμενο στάδια τα
είχαν εντοπίσει, και με τη βοήθεια του εννοιολογικού χάρτη, ο οποίος είναι γραμμένος
στον πίνακα, σε κοινή θέα των ομάδων και για διευκόλυνσή τους. Είναι σε αυτό το
σημείο προτιμότερο να έχουν φέρει οι μαθητές τις δικές τους προσκλήσεις και αυτή η
δραστηριότητα να αφορά αυθεντικά κείμενα, εάν ωστόσο δεν είναι εφικτό αυτό μπορεί το
ίδιο να πραγματοποιηθεί με τις προσκλήσεις που εμπεριέχονται στο κεφάλαιο του
σχολικού βιβλίου της Γλώσσας, σελ. 43 – 44. Τα στοιχεία ανακοινώνονται στην
ολομέλεια και συμπληρώνεται εκ νέου ο εννοιολογικός χάρτης με τα ειδικά στοιχεία
που υπήρχαν τώρα σε γενική μορφή (σελ. 11).(15 λεπτά) (στόχοι 1α, 1β, 1γ, 2α, 2β, 2γ,
3β, 3γ)
Στάδιο 3ο : Σε αυτό το στάδιο στόχος είναι να επεξεργαστούν οι μαθητές τις προσκλήσεις
τους ομαδικά και να τις αξιολογήσουν με κριτήρια την αισθητική τους και τις φράσεις
που προσελκύουν και πείθουν τον παραλήπτη τους.
Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές προσκλήσεις που δεν περιλαμβάνουν εικόνες,
σκίτσα, clipart που ομορφαίνουν αισθητικά μια πρόσκληση και επιπλέον δεν περιέχουν
εκφράσεις πειθούς και ζητά από τις ομάδες να παρατηρήσουν και να διαβάσουν τα
κείμενα. Έπειτα τους δίνει τα ίδια κείμενα όμως εμπλουτισμένα με φράσεις παρότρυνσης
του παραλήπτη και με εικόνες και σκίτσα, ανάλογα με την πρόσκληση και ζητά από τις
ομάδες να τις συγκρίνουν και να συζητήσουν για τα στοιχεία στα οποία διαφέρουν οι
προσκλήσεις καθώς και ποια στοιχεία κάνουν μια πρόσκληση ξεχωριστή, ιδιαίτερη και
ποια από τις δύο θα ξεχώριζαν οι ίδιοι (σελ. 11). Τα συμπεράσματα ανακοινώνονται στην
ολομέλεια, όπου μέσα από τη συζήτηση θα γίνει λόγος και για τις φράσεις με τις οποίες
ξεκινούν οι περισσότερες προσκλήσεις και για τη διαφοροποίηση του ύφους, ανάλογα με
το αν η πρόσκληση είναι επίσημη και σε ποιον παραλήπτη απευθύνεται.(20 λεπτά)
(στόχοι 1α, 1β, 2α, 2β, 2δ, 3β, 3γ)
Στάδιο 4ο : Οι μαθητές κάθονται ανά ομάδες στους υπολογιστές για να περάσουν στο
τελικό στάδιο της διδασκαλίας, που είναι η δημιουργία πρόσκλησης μέσα από το
λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της
Γλώσσας Γ’ και Δ’ τάξης (σελ. 12). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει στις ομάδες από
μια κάρτα που να εμπεριέχει βασικά στοιχεία της πρόσκλησης (σελ. 12), π.χ. είδος
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γιορτής, στοιχεία αποστολέα – παραλήπτη, για να βοηθήσει περισσότερο τις ομάδες,
μπορεί να ορίσει μόνο σε κάθε ομάδα το είδος της εκδήλωσης (για να πετύχει την γραφή
προσκλήσεων με όλες τις περιπτώσεις των εκδηλώσεων) ή ακόμα μπορεί να αφήσει
στους μαθητές να επιλέξουν ποιο είδος τους ενδιαφέρει. Σε αυτό το στάδιο ο
εκπαιδευτικός περιφέρεται και βοηθάει τις ομάδες στη χρήση του λογισμικού, δίνει
κατευθύνσεις και παρωθεί όλα τα μέλη να συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην παραγωγή
λόγου και στη διακόσμηση της πρόσκλησης, στην επιλογή των εικόνων και στην τελική
παρουσίαση της κάρτας τους. (στόχοι 1α, 1δ, 3α, 3β, 3γ, 3ε) (20 λεπτά)
Εναλλακτικά: Μια εναλλακτική πρόταση είναι να γίνει η παραγωγή του γραπτού
κειμένου ατομικά στην περίπτωση που δεν υπάρχει αίθουσα με υπολογιστές αλλά και
στην περίπτωση που οι μαθητές δεν έχουν εμπειρία σε ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ή
αν ακόμα ο εκπαιδευτικός δίνει προτεραιότητα στην ατομική εργασία. Στην περίπτωση
αυτή προτείνουμε κυρίως για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή ακόμα σε μαθητές
με δυσκολία στην παραγωγή γραπτού λόγου να δημιουργήσουν την πρόσκλησή τους με
τη βοήθεια ημι-δομημένου εννοιολογικού χάρτη (σελ. 13).
Στάδιο 5ο : Οι εκπρόσωποι των ομάδων διαβάζουν τις προσκλήσεις τους και κατόπιν όλα
τα μέλη τις αυτοαξιολογούν με συγκεκριμένο έντυπο που τους δίνεται (σελ. 14).
Διορθώνουν τις κάρτες τους, εάν κριθεί αναγκαίο, και γίνεται η τελική εκτύπωση των
προσκλήσεων. (10 λεπτά)
Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει συζήτηση για τις δραστηριότητες της ημέρας, τι τους άρεσε
και τι όχι, εάν δυσκολεύτηκαν σε κάποιο σημείο εάν είναι ικανοποιημένοι από τη
συνεργασία τους και την τελική εργασία. Μπορεί να συμφωνήσει με τους μαθητές να
αναλάβουν ως τάξη την συγγραφή των προσκλήσεων του σχολείου για την επόμενη
σχολική γιορτή που θα απευθύνεται στους δασκάλους, τους μαθητές ακόμα και σε μέλη
της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος δίνει λίγα λεπτά στα παιδιά να παίξουν ένα παιχνίδι που
αφορά τις προσκλήσεις (βασικά στοιχεία και παρουσίαση) στον υπολογιστή. (στόχοι 3α,
3γ, 3δ, 3ε)

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή

Η/Υ με video-projector(όχι απόλυτα απαραίτητος), χρωματιστά χαρτόνια, μαρκαδόροι,
προσκλήσεις, πίνακας, λογισμικό πρόγραμμα της Γλώσσας της Γ’ και Δ’ τάξης του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, παιχνίδι μέσα από πρόγραμμα παρουσιάσεων power point

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Διαμορφωτική αξιολόγηση
Συζήτηση και αυτοαξιολόγηση

4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Με ατομική μου ευθύνη και σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 1599/1986, ο Δημιουργός
που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του παρόντος εντύπου, δηλώνω ότι:
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1. Το Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής που υποβάλλω είναι δικό μου πρωτότυπο
δημιούργημα και δεν προσκρούει σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ή
βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.
2. Δίνω το δικαίωμα και την άδεια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα
ενεργεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, να αξιοποιεί, να διαθέτει, να
αναπαράγει ή να διανέμει το υποβληθέν Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής, ολόκληρο
ή τμήμα του ή συντετμημένο ή ενσωματωμένο σε άλλο υλικό, για εκπαιδευτικούς
και διδακτικούς σκοπούς, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως έντυπο ή ηλεκτρονικό.
3. Δηλώνω ότι η πιθανή αξιοποίηση του υλικού αυτού για ερευνητικούς σκοπούς
επιθυμώ να γίνει (επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε):
Επώνυμα
Ανώνυμα
Αν δεν καταγράψετε την επιθυμία σας αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε η πιθανή
αξιοποίηση να γίνει ανώνυμα.
*Για πρακτικούς λόγους, η χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει και το
θηλυκό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9-10-2011
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ: ΠΑΓΩΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. Γλώσσας (2001), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γλώσσας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
Αθήνα
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011) Βασικό Επιμορφωτικό υλικό Τόμοι α,β, Μείζον
Πρόγραμμα επιμόρφωσης

ΥΠ.Ε.Π.Θ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γλώσσα,Γ΄ τάξης Δημοτικού , τεύχος β, Αθήνα,
Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων
ΥΠ.Ε.Π.Θ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γλώσσα, Γ΄ τάξης Δημοτικού , βιβλίο δασκάλου,
Αθήνα, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων
«Η επανάσταση στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος», Παπαχρίστου Β.,
Κουρεμένος Γ., Μάνδαλος Λουκάς, εκδ. Η προοπτική, Αθήνα 2002
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2.2 Φύλλα Εργασίας

Στάδιο 1ο – Πρόσκληση

Αγαπημένη μου,
Σε προσκαλώ στο σπίτι μου σε ένα πάρτι που
οργανώνω για να γιορτάσω με τους
αγαπημένους
μου φίλους μια ευτυχισμένη ημέρα!
Θα περάσουμε υπέροχα!
Με πολλή αγάπη
Φρόσω Καραπατή

Στάδιο 1ο – εννοιολογικός χάρτης
Σε ποιον τη στέλνει?

Κυρία Ηλέκτρα

Ποιος την στέλνει?

Τι γιορτή έχει?

Ευγενία

Γενέθλια
Γενέθλια

Πρόσκληση

Πότε?

Δευτέρα 3
Οκτωβρίου Ώρα 7

Πού?

Ικαρίας 3
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Στάδιο 1ο – πρόσκληση με κενά
Αγαπημένη μου ___________,
Σε προσκαλώ στο σπίτι μου που βρίσκεται στην οδό ___________________
σε ένα πάρτι ______________που οργανώνω για να γιορτάσω με
τους αγαπημένους μου φίλους,

ημέρα ___________

στις __________η ώρα το απόγευμα
μια ευτυχισμένη ημέρα!
Θα περάσουμε υπέροχα!
Με πολλή αγάπη

_________________

Στάδιο 2ο – προσκλήσεις (ορισμένες από αυτές που θα χρησιμοποιηθούν)

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε

να σας έχουμε μαζί μας

στη βάπτιση της κόρης μας

στο γάμο μας

την Κυριακή 29 Απριλίου 2011

το Σάββατο 16 Ιουνίου 2011
στις 5 το απόγευμα
στην Εκκλησία Αποστόλου
Ανδρέa στον Πειραιά

στις 12 το μεσημέρι
στην Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
στο Περιστέρι
Γονείς: Μαρία και Άρης Γεωργίου
Νονά: Άντρη Στυλιανού
Δεξίωση: Εστιατόριο ΦΑΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ - ΖΩΗ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκθεση Παιδικού Βιβλίου
ΧΩΡΟΣ: Ζάππειο

ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 15 Μαΐου 2011
ΩΡΑ: 5:00μ.μ – 9:00μ.μ.
Σας περιμένουμε!

Στάδιο 2ο – εννοιολογικός χάρτης
Παραλήπτης

Είδος
εκδήλωσης

Αποστολέας

Πρόσκληση

Ημερομηνία
και ώρα

Τόπος

Στάδιο 3ο – προσκλήσεις (μια από αυτές που θα χρησιμοποιηθούν)

Bαφτίζομαι κι εγώ!!!
E, δεν μπορούσα άλλο πια να με φωνάζουν
μπέμπη! Σας περιμένω λοιπόν την Kυριακή 26
Oκτωβρίου 2011 στις 12 το μεσημέρι στον Iερό
Nαό Aγίων Kωνσταντίνου και Eλένης στην οδό
Πατησίων 129

Σας περιμένω στην βάπτισή μου την
Kυριακή 26 Oκτωβρίου 2011 στις 12 το
μεσημέρι στον Iερό Nαό Aγίων
Kωνσταντίνου και Eλένης στην οδό
Πατησίων 129

Θα χαρώ πολύ και υπόσχομαι να μην κλάψω!

Oι γονείς μου: Θέμης Φαραντούρης & Eλένη
Zερβού H νονά μου: Aργυρώ Zερβού

Oι γονείς μου: Θέμης Φαραντούρης & Eλένη
Zερβού H νονά μου: Aργυρώ Zερβού
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Στάδιο 4ο - Λογισμικό

Στάδιο 4ο – κάρτα με τα βασικά στοιχεία

γενέθλια

Ελένης

6 Μαΐου 2011

12 το μεσημέρι

Κυριακή

Εκκλησία Φανερωμένης
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Στάδιο 4ο – ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης

Πώς αρχίζουμε
την πρόσκληση

Τι είδους
γιορτή θα
κάνω?

Αγαπημ…………
…

Πότε θα γίνει η
γιορτή?

Πρόσκληση

Ημέρα και ώρα

Π.,χ.
γενέθλια,
Πού θα
γιορτή, γίνει η
σχολική γιορτή?
γιορτή,
βάπτιση
κλπ
Ποιος στέλνει την
πρόσκληση?

Γράφω μια πρόταση που θα
πείσει τον παραλήπτη της
πρόσκλησης να έρθει

Π.χ. σας περιμένω με
πολλή χαρά!!!

Δεν ξεχνώ να βάλω μια
εικόνα στην
πρόσκλησή μου
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Στάδιο 5ο – έντυπο αυτοαξιολόγησης
Ελέγχω εάν έγραψα:

ναι

όχι

Ποιος στέλνει την
πρόσκληση?

Ποιος λαμβάνει την
πρόσκληση?

Τι είδους γιορτή γίνεται?

Ημερομηνία και ώρα?

Πού θα γίνει?

Έγραψα φράσεις για να
πείσω τον παραλήπτη της
πρόσκλησης να έρθει?

Έβαλα κάποια εικόνα στην
πρόσκλησή μου?
Ξεκινάω και τελειώνω την
πρόσκληση με τις
συνηθισμένες φράσεις που
έμαθα για τις προσκλήσεις?

Έβαλα τόνους?
Άρχισα τις προτάσεις με
κεφαλαίο και τελείωσα με
τελεία?

14

Στάδιο 5ο – παιχνίδι με τις προσκλήσεις
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