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Διαδικτυακό επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης  

ΔΣ Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής ευθύνης Μ.Αι.Κέκια 

 

Παραγωγή και αναθεώρηση γραπτών μαθητικών κειμένων  

στη φυσική και ψηφιακή Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη:  

 σύγχρονα δεδομένα από τη θεωρία, την έρευνα και την πράξη 

 

23.3.2021 

 

Αναθεώρηση γραπτής μαθητικής επιχειρηματολογικής επιστολής:  

Ανάπτυξη επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων για την υποστήριξη 

θέσης/αιτήματος μαθητών/ριών Ε΄ τάξης προς τη Διευθύντρια και τον 

Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου τους 
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Κορίτσι/11 

 

    ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

(Oνοματεπώνυμο παιδιού)                            24/2/2014 

 

 

Αξιότιμη Διευθύντρια και δάσκαλοι, 

 

Σας στέλνω αυτό το γράμμα για να σας προτείνω να μας αφήσετε 

να παίζουμε ομαδικά παιχνίδια στην αυλή του σχολείου μας. 

1) Σε όλα περίπου τα παιχνίδια μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε με 
τους γύρω μας 

2) Επίσης μαθαίνεις την ομαδικότητα μέσα στα παιχνίδια. 
3) Πρέπει να είμαστε φίλος-η με τους γύρω σου για να παίζουμε 

ομαδικά παιχνίδια. 
4) Έτσι μαθαίνουμε πως λειουργει το περιβάλον. 
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5) Ακόμα και στα παιχνίδια γυμνάζεσε και γίνεσε δυνατός-ή. 
6) Επιπλέον σε όλα τα παιχνίδια διασκεδάζουμε. 
7) Έτσι δεν θα μαλώνουμε με τους γύρω μας. 
8) Για να γίνουμε δημιουργικοί. 
9) Για να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον 
10) Έτσι θα αλλάξουν πολλά. 
11) Και επίσης θα μάθουμε περισσότερα απ’ ότι μαθαίνουμε μέσα 

στην τάξη. 
Δεν μας αφήνετε να παίξουμε νερομβοβίδα γιατί λέτε ότι θα 

βραχούμε και εμείς σας προτίνουμε να το παίζουμε την άνοιξη και το 
καλοκαιρί. 

Όπως δεν μας αφήνετε και με τις μπάλες. εμείς θεωρούμε ότι 
θα είμαστε πολύ προσεκτικοί και επίσης ότι θα βάλουμε 
διαχωριστίκα για να μπορέσουν όλες οι τάξεις του σχολειου μας. 

Αντίθετα ούτε κάρτες δεν μας αφήνετε γιατί λέτε ότι το 
κάνουμε καζίνο αλλα εμείς σας λέμε ότι δεν παίζουμε με χρήματα. 

Αν και μας αφήνετε να παίζουμε επιδαπέδια παιχνίδια επίσης 
σας λέμε ότι πρέπει να τα ξαναβάψετε γιατί δεν φένοντε. 

Για τους λόγους αυτούς θα ήταν χρήσιμο για εμάς να παίξουμε 
ομαδικά παιχνίδια στην αυλή του σχολείου μας. 

 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

 
Παιχνίδια ομάδικα 

Μάτια λάμπερα 
και αν εσύ δεν το πιστευεις 

άλλο να το παίζεις 
με μια χαράά 

και αγνά παιδιά!!!! 
Άλλο δεν μπορώ να αντέξω 

Θέλω να το παίξω!!! 
 
 

Με εκτίμηση 
τα παιδιά 

τις Ε΄ τάξης 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

για τον σχεδιασμό της αναθεώρησης και βελτίωσης του αρχικού 

κειμένου στο ‘εργαστήριο συγγραφέων’ της τάξης 
 

α. Σε ποιο κοινωνικό και επικοινωνιακό πλαίσιο παρήχθη το γραπτό αυτό 

κείμενο και για ποιον σκοπό;  

 

β. Ποιες είναι, κατά την άποψή σας, οι κυριότερες αδυναμίες του 

κειμένου;  Με ποια κειμενικά κριτήρια τις προσδιορίζετε/αξιολογείτε; 

 

γ. Ποιες διαδικασίες θα οργανώνατε & ποια υλικά θα χρησιμοποιούσατε 

στο μετασυγγραφικό/αναστοχαστικό στάδιο για να υποστηρίξετε τη 

μαθήτρια στην πορεία αναθεώρησης και βελτίωσης του αρχικού της 

κειμένου και για ποιον σκοπό; 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Ονόματα μελών ομάδας:…………………………………………………. 


