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ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡΣΑΚΕΙΑ – ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις 
«Προτάσεις διδασκαλίας γραπτής 

έκφρασης» 



Ελληνική γλώσσα 

 
 

«Ζωντανή, εύρωστη, 
πεισµατάρα, χαριτωµένη». 
 

Γ. Σεφέρης 



Έννοιες – σηµασίες – λέξεις 
γραµµατική τους δήλωση. 

Φράση – πρόταση – περίοδος 
– παράγραφος – κείµενο, η 
συντακτική τους πλοκή. 

Γ. Μπαµπινιώτης 



Δυαδική αλληλεπίδραση 
γραµµατικής δήλωσης – 
συντακτικής πλοκής. 

Διεκδίκηση της µέριµνας 
των εκπαιδευτικών για 
αποκάλυψη του «κόσµου 
της γλώσσας». 



ΔΕΠΠΣ 

Σκοπός της διδασκαλίας της 
ελληνικής γλώσσας: η επαρκής 
γνώση και χρήση του λόγου. 



ü Πολύτιµοι αρωγοί στη γλωσσική κατάρτιση 
των µαθητών. 

ü  Εµπλουτισµός της µαθησιακής διαδικασίας 
µε εικόνα και ήχο. 

ü  Ενθάρρυνση της δια-σχολικής συνεργασίας. 
ü  Διευκόλυνση της πρόσβασης σε πηγές 
πληροφοριών. 

ü  Ελκυστική, γοητευτική κι ευέλικτη 
πρόσληψη της γνώσης. 

 

Χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
επικοινωνίας 



Ένα σενάριο αποτελείται από: 
 

•  τους µαθησιακούς – διδακτικούς στόχους 
•  τη διδακτική διαδικασία 
•  τις δραστηριότητες που θα 
πραγµατοποιηθούν 

•  το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό 
•  τις Τ.Π.Ε. που προτείνονται προς χρήση 

Εκπαιδευτικόό  σενάάριο:  
Μια  δοµμηµμέένη,  πλήήρης,  εφαρµμόόσιµμη  διδακτικήή  

πρόόταση 



Γενικόός  στόόχος  του  σχεδίίου  
εργασίίας	

Η παραγωγή γραπτού 
λόγου. 



•  Αποποίηση της στρεβλωτικής άποψης ότι τα 
κείµενα είναι δηµιουργήµατα πρωτότυπης 
έµπνευσης. 

•  Γλωσσική καλλιέργεια µέσω γλωσσικών 
ασκήσεων από την πλατφόρµα των Αρσακείων. 

•  Αποποίηση της στρεβλωτικής άποψης πως η 
παραγωγή λόγου είναι χρονοβόρα διαδικασία. 

•  Καθορισµός ελαστικών διαστηµάτων οργάνωσης 
δραστηριοτήτων. 

•  Σύνδεση µε τη λογοτεχνία. 
•  Σύνθεση γραπτού λόγου. 

Ειδικόότερα	



Στόχος 
Η ενίσχυση του ιδεολογικού – γνωστικού 

«οπλοστασίου» των µαθητών. 

Προ – 
συγγραφικό 
στάδιο 



•  Επεξεργασία των κειµένων της ενότητας του 

βιβλίου. 

•  Γνωστοποίηση του θέµατος. 

•  Υποδειγµατική ανάλυση του κειµένου: «Η 

προστασία της φύσης» του Σ. Καργάκου. 

(Επιχειρηµατολογικό κείµενο). 

•  Ανάλυση της δοµής του κειµένου. 
 

Προ – 
συγγραφικό 
στάδιο 



Ανάλυση δοµής κειµένου 
Προ – 

συγγραφικό 
στάδιο 

Θέση - Άποψη 

Επιχειρήµατα 
Λογικά, πραγµατικά, αξιακά 

Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα που 
τεκµηριώνουν τη θέση 

Αποτίµηση που 
ενισχύει τη θέση - 

άποψη 



•  Ενασχόληση µε κείµενα της ίδιας θεµατικής 

ενότητας διαφόρων κειµενικών ειδών. 

•  Εξάσκηση µε γλωσσικές, γραµµατικές  και 

συντακτικές ασκήσεις. 

 

Απόκτηση γνωστικού και γλωσσικού υλικού για 

την διαπραγµάτευση του θέµατος. 

Προ – 
συγγραφικό 
στάδιο 
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1.  Δηµιουργία διαγράµµατος κειµένου. 
 

2.  Ορισµός κριτηρίων γραφής. 
•  Διάκριση παραγράφων. 
•  Δοµή παραγράφου. 
•  Συνδετικές λέξεις. 
•  Τεκµηρίωση θεµατικών περιόδων. 
•  Συνοχή. 

 
3. Χρησιµοποίηση πρόχειρου χαρτιού για τη 
σύνθεση προλόγου ή κάποιων παραγράφων. 
4. Συγγραφή του κειµένου. 

Συγγραφικό 
στάδιο 



•  Αυτοαξιολόγηση 
•  Ετεροαξιολόγηση 
•  Συλλογική αξιολόγηση 
 

Μετα- 
συγγραφικό 
στάδιο 



«Η γλωσσική όµορφη 
περιπέτεια» αποτυπώθηκε 
στα υπέροχα «γλωσσικά 
κατορθώµατα» των µαθητών 
του σχολείου και της 
κοινωνίας του 21ου αιώνα.» 
 

Γ. Μπαµπινιώτης 
 



Ευχαριστώ 


