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 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί  πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε 

εθπαίδεπζε – ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ 

αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή αλεπαξθήο 

πξνεηνηκαζία επαθήο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ 

παηδηνύ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό.  

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
Αχαΐασ 
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Η πξνεηνηκαζία επαθήο 

 

 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί, πνπ ηνπ παξέρεηαη ε εθπαίδεπζε – ζεξαπεία, ε 

εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή 

αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία επαθήο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθό. Μεξηθέο θνξέο ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ζπλνιηθά  ε ζπλεξγαζία απηή. Υσξίο νηθεία 

ζρέζε κπνξεί ε ζπζηεκαηηθά εμειηζζόκελε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα παξεκπνδηζηεί ή θαη 

λα αλαηξαπεί εληειώο. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε, όηη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά, ζηα 

νπνία θαη αλαθέξνληαη νη αζθήζεηο καο δελ κπνξνύλ λα κηιήζνπλ. Η ζρέζε ινηπόλ ζα πξέπεη λα 

εμειηρζεί κέζα από άιια «επηθνηλσληαθά θαλάιηα», πέξα από ηε γιώζζα. Σν πώο ζα γίλεη απηό , 

αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – ζεξαπεπηή. Καη ηειηθά εμαξηάηαη από ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ παηδηνύ απέλαληη ζ’ απηόλ. 

ην βαζκό, πνπ έρεη επηηεπρζεί ε επαθή, ν εθπαηδεπηηθόο πξνζπαζεί λα εθαξκόζεη κε 

πξνζνρή ηα κέηξα,, ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αζθήζεηο πνπ ν ίδηνο έρεη ζρεδηάζεη. 

Παξάιιεια θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη παηρλίδηα ή 

κνπζηθά όξγαλα γηα λα εληζρύζεη ηηο αλακελόκελεο ζπκπεξηθνξέο. Απηή ε ελίζρπζε επηηπγράλεηαη , 

όηαλ ην παηδί βηώζεη ηελ επηηπρία. (νύιεο 1999) 

 

 ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξαζηεξηόηεηεο γηα όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

απηόλνκεο δηαβίσζεο θαη ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαηαθηώληαη 

πξννδεπηηθά, είηε κεκνλσκέλα είηε ζπλδπαζηηθά, θαη ζα πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα 

επαλαιακβάλνληαη. 
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Σπγγξαθηθή επηκέιεηα 

 

Κνιιύξνπ Αλδξηάλλα – ΠΕ 2 Φηιόινγνο 

Τζηιηγηάλλε Χξύζα – ΠΕ 2.50 Φηιόινγνο 
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Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο 

Ο καζεηήο λα θαηαζηεί ηθαλόο λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη θαζώο θαη λα θαηαλνεί ηνλ πξνθνξηθό 

θαη γξαπηό ιόγν. 

 

 Αλάγλωζε θαη γξαθή ηωλ πξνζωπηθώλ  ζηνηρείωλ ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ (δειαδή ζην όλνκα, 

ην επώλπκν, ηε δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλν, δηθό ηνπο ή θαη ησλ άιισλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπο) 

 Ύζηεξα από εληαηηθή εθπαίδεπζε θάπνηνη από ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαηαθέξλνπλ λα 

δηαβάζνπλ ιεηηνπξγηθά θαη λα γξάςνπλ όια ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ρσξίο βνήζεηα, ελώ 

θάπνηνη άιινη ηα γξάθνπλ θάλνληαο όκσο ιάζε πνπ αλάινγα κε ηε πνζόηεηα θαη ηε πνηόηεηα ηνπο 

θαζηζηνύλ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ επαξθή ή αλεπαξθή. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο έκθαζε δίλεηαη 

νη καζεηέο/ηξηεο λα αλαγλσξίδνπλ νπσζδήπνηε θάπνπ γξακκέλα ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία θαη 

λα απαληνύλ θαηάιιεια όηαλ εξσηνύληαη γη απηά. Η κέζνδνο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο είλαη ε νιηθή αλάγλσζε πνπ ιεηηνπξγεί σο εμήο: ζπλδπάδεηαη ε 

θσηνγξαθία ηνπ καζεηή κε ην όλνκα ηνπ θαη ζηαδηαθά απνζύξεηαη ε θσηνγξαθία ώζηε ν καζεηήο 

λα αλαγλσξίδεη απεπζείαο ην όλνκα ηνπ (δειαδή ρσξίο ηελ ελίζρπζε ηεο θσηνγξαθίαο). Σν ίδην 

κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηα ππόινηπα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ πηζαλώο 

δπζθνιεύνληαη. 

 

 Καζεκεξηλή δηακόξθωζε ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο 
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εκέξαο ηνπο θαη 

λα κπνξνύλ λα αλαηξέρνπλ ζε απηό αλά πάζα ζηηγκή. Δπνκέλσο νη καζεηέο/ηξηεο κηαο ηάμεο πνπ 

έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην γξαπηό ιόγν αλαιακβάλνπλ ηελ θαζεκεξηλή γξαθή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ πίλαθα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ελώ νη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ηελ αλάινγε 

επρέξεηα ρξεζηκνπνηνύλ έλα ζύζηεκα θαξηειώλ πνπ δειώλνπλ ην ζρνιηθό πξόγξακκκα. Γηα 

παξάδεηγκα κηα θαξηέια κε έλαλ ππνινγηζηή δειώλεη όηη ηε ζπγθεθξηκέλε ώξα ζα γίλεη κάζεκα 

πιεξνθνξηθήο θαη νύησ θάζε εμήο. 

 

 Σύληαμε πξνζωπηθνύ θαη ζρνιηθνύ εκεξνινγίνπ 
 Γηα καζεηέο πην ηθαλνύο ζηηο δεμηόηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο είλαη δπλαηή ε θαζεκεξηλή 

εμάζθεζε ζηνπο ηνκείο απηνύο κέζσ ηεο δηακόξθσζεο ελόο πξνζσπηθνύ ηνπο εκεξνινγίνπ. 

Λεηηνπξγεί νξγαλσηηθά θαη γηα ην εκεξήζην πξόγξακκα ηνπ καζεηή/ηξηαο αιιά εληζρύεη θαη ηελ 

εμάζθεζε ζηελ αλάγλσζε θαη γξαθή εθηόο ηνπ ζρνιείνπ. Δπνκέλσο ιεηηνπξγεί θαη σο θνξέαο 

γελίθεπζεο ησλ δεμηνηήησλ απηώλ, θαζώο νη καζεηέο/ηξηεο ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ρξεηάδεηαη λα 

δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ όρη κόλν ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνύ καζήκαηνο. Όζνλ αθνξά ζηε 

ζύληαμε ηνπ ζρνιηθνύ εκεξνινγίνπ θαη πάιη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ ρεηξίδνληαη ην γξαπηό ιόγν 

κπνξνύλ λα ζεκεηώλνπλ ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα ηνπ ζρνιείνπ ζε εηήζηα πιένλ βάζε. ε καζεηέο 

ζηνπο νπνίνπο δπζρεξαίλεη ζεκαληηθά ε ηθαλόηεηα λα δηαβάζνπλ θαη λα γξάςνπλ θαη πάιη ε 

πξνζθνξά ηεο κεζόδνπ  κε ηηο εηθόλεο έρεη απνδεηρηεί ζεκαληηθή θαζώο ηνπο επηηξέπεη λα 

νξγαλώλνληαη θαη λα γλσξίδνπλ πόηε ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ δηάθνξα δξώκελα ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 Εθκάζεζε ρξνληθώλ ελλνηώλ όπωο κήλεο θαη επνρέο θαη εθκάζεζε ηεο ώξαο 
 Η εθπαίδεπζε ζε απηό ην ηνκέα είλαη ζεκαληηθή θαζώο ζπλδπάδεηαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο β 

θαη γ. Οη καζεηέο/ηξηεο ιεηηνπξγνύλ πην απηόλνκα θαη δελ ρξεηάδεηαη λα βαζίδνληαη πάληνηε ζηνλ 

δηδάζθνληα λα ηνπο εληνπίδεη ην ζσζηό ζεκείν γηα λα ζεκεηώζνπλ θάηη ζην ζρνιηθό ή πξνζσπηθό 

ηνπο εκεξνιόγην. Η ζπλδξνκή ηνπ θαζεγεηή ησλ καζεκαηηθώλ ζε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηελ εθκάζεζε ησλ αξηζκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα εκεξνιόγηα.  
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 Εθκάζεζε ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηινγίνπ πνπ πηζαλώο λα ζπλδπάδεηαη κε αληίζηνηρα ζύκβνια 

ή ζήκαηα 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη εθθξάζεηο όπσο: πξνζνρή θίλδπλνο, έμνδνο θηλδύλνπ, ζηάζε, ΓΔΗ, 

ΟΣΔ, ΓΔΤΑΠ πξώηεο βνήζεηεο, αζηπλνκία, ηαηξείν, θαξκαθείν, απαγνξεύεηαη ε είζνδνο,  θ.η.ι. Ο 

ζπλδπαζκόο ιέμεσλ θαη ζπκβόισλ εληζρύεη ηε θαηαλόεζε ησλ καζεηώλ θαη πηζαλόηαηα ζα 

βνεζήζεη νξηζκέλνπο λα αλαγλσξίδνπλ ην ιεμηιόγην απηό αλεμάξηεηα από ηα ζύκβνια πνπ 

ζπλνδεύνληαη.  

 

 Πξαγκαηνπνίεζε γιωζζηθώλ αζθήζεωλ (αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ηάμεο γεληθόηεξα αιιά 

θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε καζεηή/ηξηαο μερσξηζηά) 

Οη αζθήζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη δηαθόξσλ ηύπσλ αλάινγα κε ην ζηόρν πνπ ηίζεηαη θάζε 

θνξά. Γηα παξάδεηγκα: 

 Αζθήζεηο κόλν κε ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ. 

 Αζθήζεηο ζπιιαβηζκνύ. 

 Αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελώλ. 

 Αζθήζεηο κε αληηζηνίρηζε ιέμεσλ θαη εηθόλσλ. 

 Αζθήζεηο επαύμεζεο κηαο απιήο πξόηαζεο. 

 Αζθήζεηο γηα ζπζρέηηζε ζπκβόινπ θαη ζεκαζίαο ηνπ. 

 Αζθήζεηο αλάιπζεο κηαο απιήο πξόηαζεο ζηνπο όξνπο πνπ ηελ ζπλζέηνπλ ( πνηνο θάλεη ηη). 

 Αζθήζεηο δεκηνπξγίαο πην ζύλζεησλ πξνηάζεσλ. 

 Λύζε ζηαπξόιεμνπ 

 Παηρλίδη «θξεκάιαο» (θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα) 

 

 Πην ζύλζεηεο αζθήζεηο γξαπηνύ ιόγνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Σε ζπκπιήξσζε έληππσλ αηηήζεσλ θαη ππεύζπλσλ δειώζεσλ. 

 Σε ζύληαμε κίαο απιήο αγγειίαο γηα εμεύξεζε εξγαζίαο. 

 Σε ζύληαμε ελόο απινύ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο. 

 Σε ζύληαμε θαξηώλ ( επρεηήξησλ ή ζπιιππεηήξησλ). 

 Σε ζύληαμε κελύκαηνο ζε θηλεηό ηειέθσλν. 

 Σε ζύληαμε θαη απνζηνιή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο κε απαξαίηεηε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

θαζεγεηή ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 Χξήζε ηεο κπζνινγία (νη πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα, νη άζινη ηνπ Ηξαθιή, ν Σξσηθόο πόιεκνο 

θηι) 

 ηελ ηάμε δηαβάδνληαη νη ηζηνξίεο θαη αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρεη σο 

εμήο:   

Η ηζηνξία «ζπάεη» ζε κηθξά βήκαηα, γίλνληαη εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο πνπ δίλνληαη από ηνπο καζεηέο πξνζαξκόδεηαη ν ξπζκόο ηνπ καζήκαηνο. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα γίλνληαη εξσηήζεηο ζύλδεζεο κεηαμύ ησλ θνκκαηηώλ ζηα νπνία «ζπάεη» ε ηζηνξία 

ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή θαηαλόεζε από κέξνπο ησλ καζεηώλ. Ύζηεξα από ηελ 

νινθιήξσζε ελόο θύθινπ καζεκάησλ πάλσ ζην εθάζηνηε ζέκα γίλεηαη κηα ζπιινγηθή εξγαζία 

αλαπαξαγσγήο ηεο ηζηνξίαο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, όπσο κε απιή αλαδηήγεζε, δσγξαθίδνληαο ηα 

θπξηόηεξα ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ή δεκηνπξγώληαο έλα θνιάδ ζε πεξίπησζε πνπ ε ηζηνξία είλαη 

εηθνλνγξαθεκέλε. Γεληθόηεξα πξνηηκώληαη εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο θαζώο ην νπηηθό εξέζηζκα 

ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά πξνο ηελ θαηαλόεζε. Η κπζνινγία είλαη ε θύξηα πεγή γηα επεμεξγαζία 

ηζηνξηώλ δηόηη είλαη κηα αστείπεςτη πηγή ςλικού πνπ ελδηαθέξεη θαη εληππσζηάδεη ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη καζήηξηα πνπ αζθήζεθε ζηηο δεμηόηεηεο απηέο δήηεζε λα 

αζρνιεζεί κε ηελ ηζηνξία ηνπ Ηξαθιή θαη ζε δξαζηεξηόηεηα γξαθήο παξαγξάθνπ κε νξηζκέλν 

ζέκα «γξάςε ιίγα ιόγηα γηα ηνλ αγαπεκέλν ζνπ ήξσα». Δπηπιένλ ηέηνηνπ είδνπο πιηθό έρεη δείμεη 

όηη βνεζάεη θαη ζηε ζπγθέληξσζε αιιά θαη ζηελ εξάσκηση σε σωποσπονικέρ έννοιερ όπσο «πνπ», 

«πόηε», «πξηλ», «κεηά» θηι. 
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Γηα ιηγόηεξν ιεηηνπξγηθνύο καζεηέο/ηξηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη κύζνη ηνπ Αηζώπνπ θαη 

άιιεο παξαβνιηθέο ηζηνξίεο πνπ ζπλήζσο αμηνπνηνύλ ην δσηθό θαη θπηηθό βαζίιεην γηα λα 

πεξάζνπλ έλα κήλπκα. Οη καζεηέο απηνί αξθνύληαη ζην λα παξνπζηάζνπλ κε απιά ιόγηα ηελ 

ηζηνξία πνπ ζρεδόλ πάληα είλαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη απιήο δνκήο, ελώ νη ζπκκαζεηέο ηνπο 

πνπ πηζαλώο είλαη πην ιεηηνπξγηθνί ηνπο βνεζνύλ λα θαηαιάβνπλ ην βαζύηεξν λόεκα ηεο ηζηνξίαο, 

δειαδή ην δίδαγκα. Η κέζνδνο απηή ηεο αιιεινϋπνζηήξημεο ησλ καζεηώλ βνεζά ώζηε όινη ζηε 

ηάμε λα είλαη αθνζησκέλνη  θαζώο νη ξόινη είλαη μεθάζαξνη θαη δεισκέλνη εθ ησλ πξνηέξσλ.  

Γηα καζεηέο/ηξηεο πνπ παξνπζηάδνπλ πνιύ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα απηό 

ρξεζηκνπνηνύληαη απιά παδι πνπ όηαλ ηνπνζεηεζνύλ ζσζηή ζεηξά εμηζηνξνύλ κηα ζύληνκε 

δξαζηεξηόηεηα, πρ. α) ζπόξνο ζην ρώκα β) ήιηνο θαη κηθξό ινπινύδη γ) ήιηνο θαη κεγάιν ινπινύδη 

ή α) έλα ζύλλεθν θαη ςηράιεο β) πνιιά ζύλλεθα θαη βξνρή θαη γ) καύξα ζύλλεθα θαη θαηαηγίδα κε 

θεξαπλνύο. Ο καζεηήο/ηξηα ηόηε θαιείηαη λα αλαπαξάγεη πξνθνξηθά ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ινπινπδηνύ θαη ηεο θαηαηγίδαο ζηε δεύηεξε πεξίπησζε. 

 

 Χξήζε πεξηνδηθώλ εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο ηωλ καζεηώλ/ηξηωλ 
Υξεζηκνπνηνύληαη επίζεο σο αθνξκή γηα ηελ παξαγσγή θαη θαηαλόεζε είηε ηνπ πξνθνξηθνύ 

είηε ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ. Γηα παξάδεηγκα κηα εηθόλα ελόο απηνθηλήηνπ πνπ θηλεηνπνηεί ηνλ ηάδε 

καζεηή κπνξεί λα γίλεη ε αθνξκή: 

 λα πεξηγξάςεη όζν πην αλαιπηηθά θαη θαηαηνπηζηηθά κπνξεί ην απηνθίλεην ελώ νη 

ζπκκαζεηέο ηνπ πξνζπαζνύλ λα ην ζρεδηάζνπλ ή λα θαηαγξάςνπλ ιίγεο ιέμεηο πνπ 

απνδίδνπλ ηε πεξηγξαθή, εθόζνλ απηό είλαη εθηθηό, 

  λα ζπκεζεί έλα γεγνλόο πνπ ηνπ έρεη ζπκβεί ζρεηηθό κε απηνθίλεην θαη λα ην δηεγεζεί ζηελ 

ππόινηπε ηάμε, 

 λα ζπδεηήζεη γηα ηα κέζα κεηαθνξάο γεληθόηεξα θαη  λα κάζεη θαηλνύξηεο πιεξνθνξίεο 

όπσο γηα παξάδεηγκα ηα βαζηθά ζηάδηα εμέιημεο ελόο ηξνρνθόξνπ νρήκαηνο. Αληίζηνηρα 

κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ δηάθνξεο εηθόλεο παξκέλεο από έληππα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο. 

 

 Χξήζε άξζξωλ από εθεκεξίδεο πνπ πξνγελέζηεξα έρνπλ επεμεξγαζηεί θαη απινπνηεζεί    
Γίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαθεξζνύλ όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ρσξίο όκσο λα 

θνπξάδνπλ κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο. Φπζηθά απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα απηή ηε δξαζηεξηόηεηα 

είλαη όηη νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ην γξαπηό ιόγν. Δπεηδή όκσο ζηηο πεξηζζόηεξεο 

ηάμεηο ππάξρεη αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηηο γισζζηθέο ηθαλόηεηεο ησλ παηδηώλ ε δξαζηεξηόηεηα 

απηή ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη ζην Πξόγξακκα Αλάγλσζεο/ Γξαθήο ηνπ ζρνιείνπ, όπνπ νη 

καζεηέο έρνπλ αξθεηή επρέξεηα κε ηελ αλάγλσζε. ηελ παξνύζα θάζε ε δξαζηεξηόηεηα 

πξνζαξκόδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν σο εθαιηήξην γηα παξαγσγή ιόγνπ δειαδή γηα 

ζπδήηεζε ζεκάησλ ζπγρξόλσλ κε ηνπο καζεηέο. Έρεη παξαηεξεζεί όηη πνιιέο θνξέο νη 

καζεηέο/ηξηεο αγλννύλ γεγνλόηα ζεκαληηθά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηελ 

αλαίξεζε απηνύ είλαη πνπ εμππεξεηεί ε παξνύζα δξαζηεξηόηεηα. 

 

 Χξήζε ηωλ κηθξώλ αγγειηώλ 
Υξεζηκνπνηνύληαη εθεκεξίδεο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη επεμεξγαζία ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 

πηζαλόλ λα ελδηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο αλάινγα κε ηελ εμεηδίθεπζε πνπ δέρνληαη ζην ζρνιείν.  

 

 Αζθήζεηο γηα επεμήγεζε ιέμεωλ θαη εθθξάζεωλ πνπ πηζαλώο λα δπζθνιεύνπλ ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο 
Ο εκπινπηηζκόο ηνπο ιεμηινγίνπ ζηαδηαθά νδεγεί ζε θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη απμεκέλε 

ζπκκεηνρή ζην κάζεκα. Οη επεμεγεκέλεο ιέμεηο δελ αλαθέξνληαη απιά θαζώο ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο καζεηώλ/ηξησλ ππάξρεη δπζθνιία ζηε κλεκνληθή ζπγθξάηεζε ηνπο. Γεκηνπξγνύληαη 

θαηάινγνη κε ηηο άγλσζηεο ιέμεηο ώζηε λα είλαη εύθνιε ε επαλάιεςε θαη ε αλάζπξζε ηνπο νπόηε 

ρξεηάδεηαη. Σν «ιεύθσκα» απηό δελ είλαη αηνκηθό αιιά αλήθεη ζηελ ηάμε θαη κνηξάδεηαη από 

όινπο. 
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 Εμάζθεζε ηωλ καζεηώλ/ηξηωλ ζηελ ηειεθωληθή επηθνηλωλία θάηη πνπ ζπλδέεηαη άκεζα 

θαη κε ηηο Κνηλωληθεο Δεμηόηεηεο πνπ ζα αλαιπζνύλ ζηε ζπλέρεηα. 
 Έηζη ινηπόλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο εμαζθνύληαη ζην λα ρεηξίδνληαη ηελ απιή ηειεθσληθή 

ζπζθεπή ηνπ ζπηηηνύ ηνπο αιιά θαη ην θηλεηό ηειέθσλν. Γηα ην ζθνπό απηό ζην ζρνιείν 

δηαηίζεληαη θάπνηα ζηαζεξά ηειέθσλα (εθηόο ιεηηνπξγίαο) θαη δπν θηλεηά ηειέθσλα (ζε 

ιεηηνπξγία) κε ηα νπνία νη καζεηέο  εμαζθνύληαη ζηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία. Οη δηάινγνη πνπ 

δηακνξθώλνληαη είλαη θαληαζηηθνί θαη ειεύζεξνη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη είλαη θαηάιιεινη ηεο 

επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο πνπ ηνπο έρεη δεηεζεί. Γηα παξάδεηγκα ζε δηαθνξεηηθό πιαίζην ηίζεηαη 

κηα ζπλνκηιία γηα λα δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαηαιόγνπ θαη ζε δηαθνξεηηθό όηαλ ζπλνκηινύλ  κε 

θάπνην ππνηηζέκελν ζπκκαζεηή ηνπο. Δπηπιένλ, νη καζεηέο θαη καζήηξηεο εθπαηδεύνληαη ζηε 

ρξήζε ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ θαη ηειεθώλσλ πξώησλ αλαγθώλ ( 100, 166, 199). ε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο καζεηώλ ε ρξήζε ηνπ ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δύζθνιε, νπόηε 

πξνηηκάηαη ε δεκηνπξγία ελόο αηνκηθνύ ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε απηνύ. 

 

 Αλάγλωζε ελεκεξωηηθώλ εληύπωλ πνπ πηζαλόλ λα δηαηίζεληαη πξηλ από κία επίζθεςε ηνπ 

ζρνιείνπ ζε θάπνην κέξνο (κνπζείν) ή ζε θάπνην πξαγκαηηθό ρώξν εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά νη 

καζεηέο/ηξηεο κπνξνύλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ βνήζεηα ηνπ/ηεο  εθπαηδεπηηθνύ 

ηεο ηάμεο ηνπο. 

 

 

ε θάζε ηάμε ππάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο καζεηώλ/ηξηώλ πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

αληαπνθξηζνύλ ζε αξθεηέο από ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο.  Οη δηδαθηηθνί ζηόρνη ζε αλάινγεο 

πεξηπηώζεηο, κπνξεί λα είλαη πνιύ πην απινί θαη ελδεηθηηθά ζα κπνξνύζαλ λα αθνξνύλ ζην: 

 

 λα ιέεη ηα νλόκαηα ζπκκαζεηώλ κε ηπραία ή νξηζκέλε ζεηξά. 

 λα νλνκάδεη ξνύρα, εζώξνπρα, θαγεηά, θξνύηα, ρξεζηηθά αληηθείκελα, κέζα 

κεηαθνξάο θαη λνκίζκαηα  κε ηπραία ή νξηζκέλε ζεηξά. Δίλαη αξθεηά επράξηζην 

ηα εξεζίζκαηα λα είλαη απνηππσκέλα ζε κηθξέο θαξηέιεο θαη λα γίλεηαη νκαδηθό 

παηρλίδη ζηε ηάμε ρξεζηκνπνηώληαο ηεο. Αξρεγόο ηνπ απινύ απηνύ παηρληδηνύ ζα 

κπνξνύζε λα είλαη είηε ν/ε εθπαηδεπηηθόο είηε νη ίδηνη νη καζεηέο/ηξηεο κε 

ελαιιαγή ξόισλ.  

 Να ρσξίδεη ηηο ιέμεηο ξπζκηθά ζε ζπιιαβέο. 

 Να αλαθνηλώλεη ηα λέα ηεο εκέξαο ή λα αλαθέξεη δξαζηεξηόηεηεο από ην θνληηλό/ 

καθξηλό παξειζόλ ( ηη έθαλα ρηεο; Ση είδα ζηε ηειεόξαζε;) 

 Να αλαθέξεη δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ ( ηη ζα 

θάλσ ην θαινθαίξη) 

 Να ιέεη πξνηάζεηο κε δύν ιέμεηο ( Τ+Ρ) θαη πξννδεπηηθά κε ηξεηο ιέμεηο ( πρ. Με 

θάπνηνλ επηξξεκαηηθό πξνζδηνξηζκό) 

 Να θηηάρλεη θαηαθαηηθέο ή αξλεηηθέο πξνηάζεηο( πρ. Θέισ λα θάσ, ζέισ ηνπαιέηα, 

ζέισ εζπρία, δε λπζηάδσ θηι). 

 Να θηηάρλεη πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπλδεηηθή ιέμε «θαη». 

 Να θηηάρλεη κηθξέο θαη ζσζηέο πξνηάζεηο ζε εληθό θαη πιεζπληηθό αξηζκό (Σν αγόξη 

ηξέρεη, ηα αγόξηα ηξέρνπλ). 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηα ξήκαηα ζην ζσζηό ρξόλν γηα λα απνδώζεη απηό πνπ ζέιεη λα 

εθθξάζεη.  

 Να ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα επίζεηα. 

 Να θάλεη εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ζσζηά ηηο ιέμεηο πόηε, πνπ, πσο, γηαηί, πνηνο; 

 Να εθθξάδεηαη κπξνζηά ζε άιινπο ( παηρλίδη ν «δεκνζηνγξάθνο», ν καζεηήο/ηξηα 

αλαιακβάλεη ην ξόιν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη επηρεηξεί λα δώζεη έλα κηθξό 

ξεπνξηάδ ησλ γεγνλόησλ ηεο ζρνιηθήο εβδνκάδαο). 
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Βαζηθή αξρή γηα θάζε κηα δξαζηεξηόηεηα από απηέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ είλαη 

ε όζν ην δπλαηόλ εμαηνκίθεπζε ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην επίπεδν ηνπ θάζε καζεηή/ηξηαο 

θαη ε όζν ην δπλαηόλ ζαθέζηεξε επεμήγεζε ηνπ ιόγνπ πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν πνπ βέβαηα δελ 

είλαη άιινο από ηελ πξνώζεζε ηεο απηνλνκίαο ησλ καζεηώλ/ηξησλ. 

 

εκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ην κάζεκα ηεο γιώζζαο ππάξρνπλ όηαλ γίλνληαη κε ηε 

ζπλεξγαζία πεξηζζόηεξσλ θαζεγεηώλ. Πεηπρεκέλε έρεη απνδεηρηεί ε παξαθάησ δξαζηεξηόηεηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ κνπζηθό ηνπ ζρνιείνπ: Οη καζεηέο αθνύλ πξνζεθηηθά ην ηξαγνύδη πνπ 

παίδεηαη ζην αξκόλην θαη πξνζπαζνύλ λα καληέςνπλ ηε ιέμε πνπ ιείπεη όηαλ ζηακαηά ε κνπζηθή 

μαθληθά. Απηό απμάλεη ηε πξνζνρή ηνπο θαη θαιιηεξγεί ηε ζθέςε ηνπο αθνύ νη ιέμεηο πνπ ιείπνπλ 

ζπλήζσο νκνηνθαηαιεθηνύλ κε θάπνηα πξνεγνύκελε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


