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Σαςηόηηηα εναπίος 

 

Tίηλορ: «Ο θφζκνο ησλ βηβιίσλ» 

Σάξη:  Α΄  

Γημιοςπγόρ: Σζαξκπνπνχινπ Αληηγφλε 

Γνωζηικό ανηικείμενο: Νενειιεληθή ινγνηερλία 

ςμβαηόηηηα με ηο νέο Π: Τπάξρεη κε ζηφρνπο λένπ Π.. γηα ηε ινγνηερλία ζηελ 

Α΄Γεκνηηθνχ 

Δίδορ διδακηικήρ ππακηικήρ: νκαδνζπλεξγαηηθή θαη project, κε ζπλερή 

θαζνδήγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.   

Πποηεινόμενη διάπκεια: 16-20 ψξεο 

Γοκιμάζηηκε ζηο ζσολείο ή όσι: Πξφθεηηαη γηα παξαδεηγκαηηθφ ζελάξην πνπ 

πξννξίδεηαη γηα πηινηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε ζην πιαίζην 

ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ. 

Μποπεί να εθαπμοζηεί ζηην ηςπική ή/και ζηην άηςπη εκπαίδεςζη: 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζρεδηάζηεθε κε γλψκνλα ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. 

Δπηκέξνπο ζεκεία ηνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εκηηππηθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. επίζθεςε ζε κνπζείν). 

 

Διζαγωγή 

 

Tν ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ εζηηάδεηαη θπξίσο ζην βηβιίν, ινγνηερληθφ 

θαη κε, σο ηφπν ζπλάληεζεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη σο 

ζπιινγηθφ δεκηνχξγεκα πνιιψλ ζπληειεζηψλ. Βαζηθή επηδίσμε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζελαξίνπ είλαη ε θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ 

δηέπνπλ ηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε θαη ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη 

ηνπ πξνθνξηθνχ αιιά θαη κεηαμχ ηεο γιψζζαο θαη ησλ άιισλ, κε γισζζηθψλ, 

θσδίθσλ.   
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Χζηφζν, θαζψο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ιεηηνπξγήζεη ζπκβαηηθά έλα ζελάξην 

γηα ηελ Α΄ Σάμε θαη λα κελ κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηελ πνιχ κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ απηήο ηεο ειηθίαο σο πξνο ην 

επίπεδν θαη ηνλ ξπζκφ αλάγλσζεο, ππνγξακκίδεηαη φηη γίλεηαη απφπεηξα γηα ζχλδεζε 

κε θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηηο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, 

ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα παηδηά, αλαπηχζζνληαο –παξάιιεια– ηηο γλψζεηο πνπ ήδε δηαζέηνπλ 

ηα ίδηα γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ηα είδε ησλ θεηκέλσλ.  

 Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή, φπσο έρνπλ δείμεη ζρεηηθέο έξεπλεο, νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ γηα ην βηβιίν δελ είλαη θάηη 

πνπ πξνυπνζέηεη ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Αληίζεηα, ε 

αλαγλσζηηθή εκπεηξία ελφο παηδηνχ μεθηλά απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, κέζα 

απφ ηα πξψηα ηξαγνχδηα θαη ηα πξψηα βηβιία πνπ ηνπ δηαβάδνπλ ηα αγαπεκέλα ηνπ 

πξφζσπα ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  

Απηφ ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ δηαζέηεη ην παηδί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, 

άιινηε πεξηνξηζκέλν θαη άιινηε πινπζηφηεξν, έξρεηαη λα εληζρχζεη ην ζρνιείν, 

πξνζθέξνληαο πεξηζζφηεξεο θαη πνηθίιεο πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο ζην κηθξφ παηδί, ην 

νπνίν ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπ, είλαη αθφκε πνιχ αλνηρηφ θαη δεθηηθφ ζηελ αθνκνίσζε 

θαηλνχξησλ εκπεηξηψλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηφζν ε επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε φζν θαη ε 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο έδσζαλ έκθαζε ζηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε 

θείκελα επράξηζηα θαη «απζεληηθά» ππνζηεξίδνληαο φηη ε δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζεο 

ηεο αλάγλσζεο επλνείηαη φρη φηαλ γίλεηαη κε θείκελα πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά 

αδηάθνξα γηα ηα παηδηά, αιιά φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κε θείκελα πνπ ζπλερίδνπλ λα 

ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ απνιαπζηηθή εκπεηξία πνπ βίσλαλ θάζε θνξά πνπ ηνπο 

δηάβαζαλ έλα βηβιίν ζηελ πξνζρνιηθή ηνπο  ειηθία. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο λέεο αληηιήςεηο ηεο λέαο παηδαγσγηθήο ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ εηδψλ ηνπ ιφγνπ, ζηε 

ζχγρξνλε επνρή, ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε κηα πνηθηιία θεηκέλσλ, 
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αθεγεκαηηθψλ, πνηεηηθψλ, ζχγρξνλσλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, φπνπ πεγή λνήκαηνο 

απνηειεί φρη κφλν ν γξαπηφο ιφγνο, αιιά θαη πνιιά άιια ζεκεησηηθά κέζα, φπσο νη 

εηθφλεο, νη ράξηεο, ηα δηαγξάκκαηα, ν ήρνο, νη θηλνχκελεο εηθφλεο, θαη γεληθά ηα 

ζχγρξνλα πνιπκέζα. 

Δπνκέλσο, ην πξνηεηλφκελν ζελάξην, κε επίθεληξν ην βηβιίν, ζθνπφ έρεη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο επξχηεξν πιαίζην θαιιηέξγεηαο πνηθίισλ γξακκαηηζκψλ ζηα παηδηά, 

ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε φια ηα ζεκεησηηθά κέζα, φπσο νη εηθφλεο ή ε 

κνπζηθή ζηελ πεξίπησζε ησλ κεινπνηεκέλσλ θεηκέλσλ ή αθεγήζεσλ πνπ 

αθνχγνληαη απφ CD ή κε ζπλνδεία ερεηηθψλ εθέ, θ.ιπ. 

κοποθεζία 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 

 Να θαηαλνήζνπλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε βηβιίσλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. 

 Να αληηιεθζνχλ φηη ην ηππσκέλν βηβιίν είλαη πξντφλ ζπλεξγαζίαο πνιιψλ 

δεκηνπξγψλ θαη απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο κε πνιιά ζηάδηα θαη ζπλερείο 

δηνξζψζεηο. 

 Να αληηιεθζνχλ ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε ησλ δεκηνπξγψλ ελφο βηβιίνπ θαη 

λα κπεζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ησλ βηβιίσλ. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηη είλαη ε πεξηγξαθή κηαο εηθφλαο. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε πνιπηξνπηθά θείκελα. 

 

Γεξιόηηηερ 

 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: 
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 Να δηαθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε βηβιίσλ, κε βάζε απιέο θαηεγνξίεο πνπ 

γλσξίδνπλ ή ηνπο πξνηείλεη ν εθπαηδεπηηθφο. 

 Να δηαθξίλνπλ ηνπο δεκηνπξγνχο ελφο βηβιίνπ αιιά θαη ελφο πνιπηξνπηθνχ 

θεηκέλνπ: ζπγγξαθέαο, εθδφηεο, εηθνλνγξάθνο, κεηαθξαζηήο, κνπζηθφο, 

ηξαγνπδηζηήο, θ.η.ι. κε βάζε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ θαη ηα γξαθηθά ζηνηρεία, 

ή ηηο ιέμεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ απφ ην εμψθπιιν, ηελ πξψηε ζειίδα ή ην 

νπηζζφθπιιν ηεο έθδνζεο. 

  Να κπνξνχλ λα αθεγεζνχλ κηα ηζηνξία κφλν απφ κηα εηθφλα ή απφ κηα ζεηξά 

εηθφλσλ. 

 Να αλαπαξηζηνχλ έλα πξνθνξηθφ ή γξαπηφ θείκελν ζε εηθφλεο. 

 Να αληαιιάζζνπλ απφςεηο γηα έλα βηβιίν πνπ δηάβαζαλ θαη λα ιέλε ηε γλψκε 

ηνπο γη’ απηφ. 

 Να πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθή εηθνλνγξάθεζε, ή δηαθνξεηηθή κνπζηθή 

επέλδπζε ζε αθεγεκαηηθά θείκελα πνπ γλσξίδνπλ ή δηαβάδνπλ φινη καδί ζηελ 

νκάδα ή ζηελ ηάμε.   

Aξιοποίηζη ηων ΣΠΔ 

 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην παηδαγσγηθφ πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε 

κεζφδεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ παξαθάησ, ζηνρεχεη νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο: 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ θιεηζηνχ θαη, θπξίσο, αλνηρηνχ 

ηχπνπ (ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ινγηζκηθά ζρεδηαζκνχ θφκηθο θαη 

δσγξαθηθήο) πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο εηθνλνγξάθεζεο ελφο βηβιίνπ ή/θαη έλα δηθφ ηνπο νιφθιεξν βηβιίν.  
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 Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. 

 

Κείμενα 

 

Γεδνκέλνπ φηη ππάξρεη πιεζψξα αμηφινγσλ βηβιίσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζελαξίνπ θαη ηαπηφρξνλα δελ ππάξρεη θάπνηα 

ζεκαηνινγηθή δέζκεπζε πνπ ιεηηνπξγεί σο ππξήλαο νξγάλσζεο ησλ θεηκέλσλ, ε 

πξφηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ηίηισλ βηβιίσλ δελ είλαη θάηη πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο θξίλεη –αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη ηηο 

πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο ηνπο– πνηα βηβιία είλαη θαηάιιεια γηα λα γίλνπλ αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο ζηελ ηάμε, ιακβάλνληαο ππφςε, παξάιιεια, θαη ηηο αλαγλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο πνπ νη καζεηέο δηαζέηνπλ. Δπίζεο, επεηδή ζθνπφο ηνπ ζελαξίνπ είλαη λα 

αλαδεηρηεί ε πνηθηιία ησλ βηβιίσλ πνπ ππάξρνπλ αιιά θαη ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο, 

θαιφ είλαη ηα βηβιία πνπ ζα επηιεγνχλ λα είλαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη λα 

ζπλδπάδνπλ ην γξαπηφ θείκελν κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ζχγρξνλα πνιπκέζα. 

 Βνεζεηηθά πξνηείλνληαη θάπνηεο ζεηξέο ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε απηή ηελ ειηθία, φπσο νη ζεηξέο «Βαηφκνπξν» θαη «πνπξγηηάθηα» 

(Παηάθεο), «Υαξηαεηνί» (Γηάπιαζε), «Υσξίο ζσζίβην» (Φπρνγηφο), «Γηαβάδσ 

ηζηνξίεο» (Μεηαίρκην), «Σα κηθξά θαη ηα κεγάια ηνπ θφζκνπ» (Μηθξή Μίιεηνο).   

Δπίζεο, ζηα θείκελα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ, αλ ηα παηδηά δείμνπλ 

ελδηαθέξνλ, εθηφο απφ θιαζηθά ιατθά παξακχζηα ή εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία κε 

ζχγρξνλνπο ή θαληαζηηθνχο ήξσεο, εθηφο δειαδή απφ θείκελα αθεγεκαηηθνχ ηχπνπ, 

θαη βηβιία γλψζεσλ, φπσο ε ζεηξά «Ζ πξψηε κνπ εγθπθινπαίδεηα Larousse» 

(Μεηαίρκην), θφκηθο, βηβιία κε αηλίγκαηα,  γισζζνδέηεο ή παξνηκίεο, βηβιία πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ CD, καζεηηθέο εθεκεξίδεο θαη παηδηθά πεξηνδηθά (θαη 
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ειεθηξνληθήο κνξθήο, εηθνλνγξαθεκέλα ιεμηθά πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά ηεο 

ειηθίαο απηήο, θ.η.ι.  

Σέινο, θαη φζνλ αθνξά ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο Γιψζζαο γηα ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ, 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη ζρεηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Ο θφζκνο ησλ 

βηβιίσλ» (βι. βηβιίν Γιώζζαο γηα ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ, ελφηεηα 9) πνπ πεξηιακβάλεη 

θείκελα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αλαηξνθνδνηηθά ζηελ φιε κεζφδεπζε 

ηνπ project, θαζψο πξνηείλνπλ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο κε απηέο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζελαξίνπ.  

 

 Υξήζηκεο ηζηνζειίδεο: 

http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria_list.asp 

 

Μεθόδεςζη ηηρ διδαζκαλίαρ 

 

θνπφο ηεο κεζφδεπζεο είλαη αξρηθά λα αλαδπζεί θαη λα αμηνπνηεζεί ε ελδερφκελε 

πξνεγνχκελε εκπεηξία  ησλ παηδηψλ απφ ηα βηβιία θαη ηα είδε ηνπο, κε ηα νπνία 

έρνπλ έξζεη ζε επαθή θαηά ηελ πξνζρνιηθή θαη λεπηαθή ειηθία, δίλνληαο έκθαζε ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε ηα ππφινηπα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαδπζεί ην λφεκα.  

Ζ κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηελ εηζαγσγή,  

γίλεηαη ζηε βάζε κηαο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο, θαζψο ζην πιαίζην ηνπ ζελαξίνπ πξνηείλεηαη ε ζπγγξαθή ιεδάλησλ, 

ηίηισλ, θ.η.ι. ή, αθφκε, θαη κηθξψλ θεηκέλσλ, δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή, πνπ δελ είλαη 

δπλαηφ λα κελ ζπλδπάδνληαη κε αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ θαη ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο. 

Δπίζεο, ε ζπδήηεζε γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ελφο βηβιίνπ ζπλδπάδεηαη  κε 

δξαζηεξηφηεηεο παξαηήξεζεο θαη πεξηγξαθήο εηθφλσλ θαη βηβιίσλ, ηα νπνία αξρηθά 

κπνξεί λα είλαη ηα αγαπεκέλα ηνπο βηβιία: Γηαηί ηνπο αξέζνπλ απηνί νη ζπγγξαθείο; Η 

http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria_list.asp
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εηθνλνγξάθεζε ηη ξόιν παίδεη ζηηο επηινγέο ηνπο; Ο εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη θαη ν 

ίδηνο βηβιία αμηνπνηψληαο ηε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο ή επηζθέπηνληαη ηε δεκνηηθή 

βηβιηνζήθε ηεο πεξηνρήο ηνπο: Πώο δηαιέγνπλ βηβιία; Τη πξνζέρνπλ ζε έλα βηβιίν; 

Πνηεο ηζηνξίεο ηνπο αξέζνπλ;  

Ζ νινθιήξσζε ηεο κεζφδεπζεο γίλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο 

«βηβιίσλ», κε ζθνπφ λα ζπλεξγαζηνχλ αλαιακβάλνληαο ν θαζέλαο έλαλ δηαθνξεηηθφ 

ξφιν, π.ρ. θάπνηα παηδηά κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ ηηο εηθφλεο θαη λα γξάςνπλ ηηο 

ιεδάληεο, θάπνηα ην θείκελν, θάπνηα λα εηθνλνγξαθήζνπλ ην εμψθπιιν θαη λα 

γξάςνπλ ηνλ ηίηιν, θάπνηα λα γξάςνπλ ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ θαη λα ηα 

ηξαγνπδήζνπλ, φηαλ ζα παξνπζηάζνπλ ην βηβιίν ηνπο ζηνπο ππφινηπνπο. 

 ε θάζε πεξίπησζε, θαιφ είλαη ηα παηδηά λα ελαιιάζζνληαη ζηνπο ξφινπο 

απηνχο, πξνζπαζψληαο λα αμηνπνηεζνχλ νη ηδηαίηεξεο εθθξαζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο 

(π.ρ., θάπνην παηδί κπνξεί λα μερσξίδεη ζηε δσγξαθηθή) αιιά θαη, παξάιιεια, 

παξνηξχλνληάο ηνπο λα πξνζπαζήζνπλ λα εθθξαζηνχλ θαη κε κέζα πνπ ηα ίδηα 

ζεσξνχλ πην δχζθνια, φπσο, ην γξάςηκν ή ε αλάγλσζε απνζπαζκάησλ.  Άιισζηε ε 

φιε  κεζφδεπζε γίλεηαη ζηε βάζε κηαο αληίιεςεο θαηά ηελ νπνία  δελ ππάξρεη ιάζνο 

θαη ζσζηφ, αιιά θάζε ζπλεηζθνξά απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή θαη απνιχησο ζεκηηή 

κνξθή δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ.     

Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε πξνηεηλφκελε θαηαλνκή ησλ σξψλ ζηηο 

πνηθίιεο θάζεηο ηεο κεζφδεπζεο είλαη ελδεηθηηθή θαη, ηδηαίηεξα ζηελ Α΄ Σάμε, ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 

project, είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη 

ζηαδηαθά ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ. Ζ κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, φζνλ αθνξά δεμηφηεηεο αλαγλσζηηθέο θαη γξαθηθέο αιιά θαη νη δηαθνξέο 

πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηχπνπ κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλάινγα κε ηνλ 

καζεηηθφ ηνπο πιεζπζκφ, ελδερνκέλσο ζα απνηειέζεη πξφβιεκα, ηνπ νπνίνπ ε ιχζε 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηνπ ηχπνπ, ψζηε φια ηα παηδηά λα ληψζνπλ φηη κπνξνχλ λα ηα 
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θαηαθέξνπλ, θαζψο θχξην κέιεκά καο είλαη ε ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο 

ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ησλ νπνίσλ ην 

πιήζνο ζθνπφ έρεη λα δψζεη πνιιαπιέο ηδέεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη φρη θπζηθά λα 

ιεηηνπξγήζεη αζθπθηηθά ζέηνληαο πξνζδνθίεο πνπ μεπεξλνχλ ηα φξηα ηνπ εθηθηνχ 

θηλδπλεχνληαο λα πξνθαιέζνπλ ζπλαηζζήκαηα απνγνήηεπζεο ηφζν ζηνπο καζεηέο 

φζν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Αληίζεηα, ζηελ Α΄ Σάμε ε παηγληψδεο αηκφζθαηξα πξέπεη 

λα θπξηαξρεί, ελψ ε νκαδηθή εξγαζία πξέπεη λα επηβξαβεχεηαη ζπλερψο θαη κε πνιιέο 

κνξθέο ζπκβνιηθνχ ηχπνπ (ζθξαγίδεο, βξαβεία θαιχηεξεο ηζηνξίαο, 

εηθνλνγξάθεζεο, κνπζηθήο επέλδπζεο, θιπ), πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα εληζρχνληαη 

ζεηηθά ζπλερψο γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ζηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, είλαη 

απηνλφεην φηη ε φπνηα ρξήζε ηνπο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, ηδηαίηεξα ζηε Γ΄ θάζε 

πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη άξα αθνξά ηα 

ζρνιεία δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, θαζψο θαη φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ γίλεηαη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Χζηφζν, φια ηα πξνηεηλφκελα 

ηερλνινγηθά κέζα έρνπλ επηιεγεί κε ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε 

παξαδνζηαθφηεξα εξγαιεία απεηθφληζεο θαη ζπγγξαθήο (ρεηξφγξαθα, δσγξαθηθή, 

θνιάδ).  

Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ηερληθέο δξακαηνπνίεζεο πνπ 

πξνηείλνληαη είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο, γηαηί κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσξίο 

ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία θαη γλψζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο αληινχλε απφ ηηο 

εκπεηξίεο πνπ δηαζέηνπλ ηα παηδηά σο απνδέθηεο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκηθψλ 

πξντφλησλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο (π.ρ. ε ηειενπηηθή ζπλέληεπμε) ή ζηεξίδνληαη ζε 

απιφ παηρλίδη ξφισλ (νη νκάδεο ησλ εηδηθψλ) θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηελ νιφπιεπξε αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ ησλ 

παηδηψλ κέζα ζε ζπλζήθεο παηρληδηνχ. ηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιείσλ ηνπ 

δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ ε ρξήζε ησλ ηερληθψλ δξακαηνπνίεζεο ζα κπνξνχζε λα 
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εκπινπηηζηεί θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, ηδηαίηεξα γηα ηελ 

ππνβνήζεζε  ηεο ζχλζεζεο κηαο δηθηάο ηνπο ηζηνξίαο ή ελφο δηθνχ ηνπο ζεαηξηθνχ 

παξακπζηνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο.  

 

Αναλςηική πεπιγπαθή ηων θάζεων ςλοποίηζηρ ηος ζεναπίος 

Τα αλακελόκελα θείκελα πνπ ζα παξαρζνύλ, νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα αλαπηύμνπλ νη καζεηέο.  

Α΄ θάζε: Πξηλ απφ ηελ αλάγλσζε  

(πεξίπνπ 4 δηδαθηηθέο ψξεο) 

1η-2η διδακηική ώπα 

Ο εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηα παηδηά λα θέξνπλ ζηελ ηάμε θάπνηα πξνζσπηθά ηνπο βηβιία 

πνπ είηε ζεσξνχλ φηη είλαη ηα αγαπεκέλα ηνπο, είηε θξίλνπλ φηη είλαη ελδηαθέξνληα 

γηα λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Δπίζεο, δεηάκε, αλ ηα έρνπλ 

θπιάμεη, λα θέξνπλ θάπνηα βηβιία πνπ είραλ ζε αξθεηά κηθξφηεξε ειηθία, ίζσο ηα 

πξψηα ηνπο βηβιία. 

 Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε επηινγή ησλ βηβιίσλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

είλαη κηα πξνζσπηθή ππφζεζε πνπ μεθηλά ηπραία πνιιέο θνξέο αλάινγα κε ηηο 

δηαζέζεηο ηεο ζηηγκήο, θαη φηη ε εδξαίσζε κηαο ζηελφηεξεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ 

αλαγλψζηε θαη ην βηβιίν εμαξηάηαη απφ πξάγκαηα δηαθνξεηηθά απφ ηα θξηηήξηα ησλ 

κεγαιχηεξσλ παηδηψλ ή ησλ ελειίθσλ. Δπίζεο, ηα παηδηά δίλνπλ ζπρλά λφεκα θαη 

ζεκαζία ζην βηβιίν δηνγθψλνληαο ηα φλεηξα θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ εξψσλ, αλάινγα 

κε ηηο δηθέο ηνπο ελνξκήζεηο θαη επηζπκίεο. Έλα βηβιίν ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, 

κπνξεί λα γίλεη αγαπεκέλν γηαηί ελδερνκέλσο ην ζέκα ηνπ ζπλδέεηαη κε θάπνηεο 

εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ ή έρεη κεηαηξαπεί ζε βηβιίν-θεηίρ ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν 

ιφγν πνπ δελ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε, αιιά, θπξίσο γηαηί ε αλάγλσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ δεκηνπξγεί θαη εληζρχεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο κεγάινπο, 

θαζψο, ζηελ ειηθία απηή,  ε αλάγλσζε είλαη κηα ππφζεζε πνπ κνηξάδεηαη. 
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Δπηπιένλ, είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ δηαιέμεη θάπνηα βηβιία θάησ απφ ηελ 

επηξξνή ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ηνπ πεξηβάιινληνο ή ησλ θίισλ ηνπο, θάηη πνπ 

παξαηεξείηαη ζηα παηδηά ηεο λεπηαθήο ειηθίαο. Δίλαη θπζηθφ, επίζεο, ηα παηδηά λα 

δείρλνπλ πξνηίκεζε ζε εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία κε κηθξφ θείκελν, λα επεξεάδνληαη 

απφ ηε κνξθή θαη ην ζρήκα ηνπ βηβιίνπ, λα ην αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξν σο 

αληηθείκελν θαη κάιηζηα  ην νπνίν δελ είλαη ζρνιηθφ. 

Μπνξνχλ λα δηαβάζνπλ θάπνηα απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία απηά ή λα 

πεξηγξάςνπλ ηηο εηθφλεο ή άιια ζηνηρεία ηεο έθδνζεο πνπ ηνπο έθαλαλ εληχπσζε. Ο 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα έρεη έηνηκεο θαξηειίηζεο κε απιέο θαηεγνξίεο βηβιίσλ, π.ρ. 

«Γλψζεηο», «Παξακχζηα», «Ηζηνξίεο κε δψα», «Γηαζθεδαζηηθέο ηζηνξίεο», «Κφκημ», 

«Πεξηνδηθά», «Μνπζηθά βηβιία» θαη φ,ηη άιιν πξνθχπηεη κε βάζε ηα βηβιία θαη ηα 

έληππα πνπ θέξλνπλ ηα παηδηά, ηηο νπνίεο θνιιά πάλσ ζε ράξηηλα θνπηάθηα 

δηαθνζκεκέλα θαηάιιεια (κπνξνχλ λα ηα δηαθνζκήζνπλ ηα παηδηά θέξλνληαο 

ζρεηηθέο εηθφλεο πνπ έθνςαλ απφ πεξηνδηθά ή δσγξάθηζαλ ηα ίδηα). Σα παηδηά 

επηρεηξνχλ ζε θαξηειίηζεο πνπ ηνπο δίλνληαη λα γξάςνπλ ηνλ ηίηιν ησλ βηβιίσλ θαη 

λα ηηο βάινπλ ζην αληίζηνηρν θνπηί. Αλ πξνβιεκαηίδνληαη γηα θάπνην βηβιίν, 

κπνξνχλ λα γξάςνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ ζε πεξηζζφηεξεο θαξηειίηζεο θαη λα ηηο βάινπλ 

ζηα αληίζηνηρα πνπ ζεσξνχλ θαηάιιεια, βνεζψληαο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ φηη νη 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ δελ είλαη πάληα απφιπηε. Αθφκε, ζηε θάζε απηή 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ Π.Η. γηα ηε Γιψζζα Α΄-Β΄ Γεκνηηθνχ 

(δξαζηεξηφηεηα «Ο ιχθνο θαη νη ηέζζεξηο επνρέο: Σν παξακχζη»), φπνπ ππάξρεη 

animation ηνπ γλσζηνχ παηδηθνχ βηβιίνπ ηνπ Παζθάι Μπηέ Έλαο θαιιηεξγεκέλνο 

ιύθνο θαη κηα ζρεηηθά απιή εξγαζία ηαμηλφκεζεο ησλ βηβιίσλ κηαο βηβιηνζήθεο. 
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Β΄ Φάζε: Αλάγλσζε  

3η-4η διδακηική ώπα 

πδεηάκε γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ βηβιίσλ θαη ξσηάκε αλ έρνπλ θάπνηνλ 

αγαπεκέλν ζπγγξαθέα. Απαξηζκνχλ ηίηινπο απφ βηβιία ηνπ πνπ έρνπλ δηαβάζεη. 

Δπεηδή είλαη θπζηθφ ηα παηδηά ζηελ ειηθία απηή λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηα 

θιαζηθά παξακχζηα, αιιά θαη κε πνιιά εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία πνιχ γλσζηψλ 

ζχγρξνλσλ ζπγγξαθέσλ, κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε νκάδεο αλάινγα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο πνπ αγαπνχλ ή απιψο γλσξίδνπλ, πξνζπαζψληαο λα βξνχκε θνηλά ζεκεία 

κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα νη 

καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα βξνχλε θσηνγξαθίεο ησλ δεκηνπξγψλ απηψλ (κπνξεί λα 

γίλεη έξεπλα ζην δηαδίθηπν ηελ ψξα ηεο Πιεξνθνξηθήο) θαη ζε κεγάια ραξηηά Α3 ή 

ραξηί ηνπ κέηξνπ ή ρξσκαηηζηά ραξηφληα θνιιάκε ηηο θσηνγξαθίεο θαη γχξσ γχξσ 

δσγξαθίδνπλ ηα εμψθπιια ησλ βηβιίσλ πνπ γλσξίδνπλ, ή γξάθνπλ ηνπο ηίηινπο, ή 

φ,ηη άιιν ζέινπλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο ζπγγξαθείο απηνχο.. 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΔΒΗ Μηθξόο αλαγλώζηεο, ζηελ ελφηεηα «Πέλεο θαη 

ρξψκαηα» ππάξρνπλ βίληεν κε ζπλεληεχμεηο ζπγγξαθέσλ θαη εηθνλνγξάθσλ παηδηθψλ 

βηβιίσλ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζηελ ηάμε, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο 

θξνληίδεη λα έρεη πξνκεζεπηεί θάπνηα βηβιία ηνπο, γηα λα ζρνιηάζνπλ ζηε ζπλέρεηα 

ηα φζα ιέλε ζε ζρέζε κε ηα βηβιία πνπ έρνπλ ηα παηδηά κπξνζηά ηνπο.  

Δπίζεο, ην ΔΚΔΒΗ πξαγκαηνπνηεί πξφγξακκα επηζθέςεσλ ζπγγξαθέσλ θαη 

εηθνλνγξάθσλ ζηα ζρνιεία, αιιά ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί, εθφζνλ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα, λα πξνζθαιέζεη θαη θάπνηνπο ηνπηθνχο ζπγγξαθείο ή δεκηνπξγνχο πνπ 

ζπλδπάδνπλ θαη πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο πιελ ηεο ζπγγξαθηθήο, π.ρ. γξάθνπλ θαη ηε 

κνπζηθή ή εηθνλνγξαθνχλ ηα βηβιία ηνπο, θ.ιπ. 

Γίλεηαη κηα ζρεηηθή πξνεηνηκαζία πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο επίζθεςεο, π.ρ. 

θάπνηα παηδηά δηαβάδνπλ (θαη ζην ζπίηη) θάπνηα βηβιία ηνπο (ή θάζε νκάδα δηαιέγεη 

έλα απφ απηά) θαη πξνεηνηκάδνπλ εξσηήζεηο. Φπζηθά ηελ εκέξα ηεο επίζθεςεο φινη 
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νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ελζαξξχλνληαη λα δηαηππψζνπλ θαη πην γεληθέο 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπγγξαθηθή θαη ελ γέλεη ηελ θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ δεκηνπξγψλ.   

Μεηά απφ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο, ν  εθπαηδεπηηθφο θέξλεη ζηελ ηάμε 

πνηθίια βηβιία θαη δεηά απφ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ, 

ηνλ ηίηιν, λα ηα μεθπιιίζνπλ, λα δηαηππψζνπλ εξσηήκαηα γηα ην ζέκα ηνπο. 

Δζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο ηδηφηεηεο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο έθδνζεο ή ηα 

βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δεκηνπξγψλ, πνπ ζπρλά 

ζπλνδεχνπλ ηηο ζχγρξνλεο εθδφζεηο παηδηθψλ βηβιίσλ, ζπδεηάκε γηα ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ.  

Μηα δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα γίλεη ζηε θάζε απηή είλαη ε αληηζηνίρηζε 

εμσθχιισλ θαη ηίηισλ. Ο εθπαηδεπηηθφο πξνβάιιεη ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή 

απιψο επηδεηθλχεη ζηελ ηάμε ηα εμψθπιια θάπνησλ βηβιίσλ (αιιά θαη άιισλ 

εληχπσλ, φπσο πεξηνδηθά, θφκημ ή καζεηηθέο εθεκεξίδεο) θξχβνληαο ηνπο ηίηινπο, 

πνπ ηνπο κνηξάδεη ζε θαξηειίηζεο ζε θάζε νκάδα θαη ηα κέιε ηεο αλαιακβάλνπλ λα 

βξνχλε απφ πνην εμψθπιιν πξνέξρεηαη ν θάζε ηίηινο.  

Ζ θάζε νκάδα επηιέγεη έλα βηβιίν θαη αλαιακβάλεη λα ζπκπιεξψζεη ηελ 

πξψηε ζειίδα ηνπ ε νπνία δίλεηαη θσηνηππεκέλε θαη κε ζβεζκέλα ηα νλφκαηα ησλ 

ζπληειεζηψλ, ελψ δίπια ζηηο ιέμεηο κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζπληειεζηψλ νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ θαη ζχκβνια πνπ λνκίδνπλ φηη ηαηξηάδνπλ κε απηέο.  

 

 

Γ΄ Φάζε: Μεηά ηελ αλάγλσζε  

  
(πεξίπνπ 6-10 δηδαθηηθέο ψξεο) 

«Οη νκάδεο θηηάρλνπλ έλα δηθό ηνπο βηβιίν ή έληππν» 

Ζ θάζε νκάδα επηιέγεη έλα ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ή έληππν πνπ ηεο άξεζε θαη ηα κέιε 

ηεο αλαιακβάλνπλ λα ηα εκπινπηίζνπλ κε δηθέο ηνπο δσγξαθηέο απφ θάπνηα άιια 
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ζεκεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν ή λα θηηάμνπλ δηθά ηνπο ελαιιαθηηθά 

εμψθπιια, ή λα πξνζζέζνπλ γλσζηά ηξαγνχδηα ζε ζεκεία πνπ λνκίδνπλ φηη 

ηαηξηάδνπλ (αλ πξνθχςεη ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα, φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα είλαη 

ρξήζηκε ε ζπλεξγαζία κε ηνλ κνπζηθφ).  

Ζ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ππνβνεζεζεί κε ζρεηηθφ θχιιν 

εξγαζίαο πνπ εηνηκάδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φπνπ ππάξρνπλ ηππσκέλα ηα ιφγηα 

θαη έηνηκα πιαίζηα γηα λα δσγξαθίζνπλ ηα παηδηά ή ζθαλάξεη ηηο δσγξαθηέο ηνπο θαη, 

ζηε ζπλέρεηα, ζε πξνβνιή παξνπζίαζεο ηηο ζπλδέεη κε πιεθηξνινγεκέλν ην θείκελν 

ζην εηδηθφ πιαίζην θαη εηζάγνληαο ζπλδέζεηο κε ηε κνπζηθή.  

ηε ζπλέρεηα, φιε ε ηάμε καδί κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη έλαλ εθδνηηθφ νίθν  

θαη λα θηηάμεη ην ζήκα ηνπ, λα απνθαζίζεη ηη είδνπο έληππν ζα εθδψζεη θαη λα 

θηηάμεη έλα «κεγάιν»
1
 βηβιίν θαηά ην πξφηππν ησλ κεγάισλ ζε κέγεζνο βηβιίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νκαδηθή αλάγλσζε ζηελ ηάμε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. ηελ  

πεξίπησζε απηή ρξήζηκε γηα ηελ εμέιημε ηνπ project κπνξεί λα είλαη ε ηερληθή 

δξακαηνπνίεζεο «Μαλδχαο ηνπ εηδηθνύ», κε ηελ νπνία νη καζεηέο θαινχληαη λα 

πάξνπλ ξφινπο «εηδηθψλ», δειαδή λα θηηαρηνχλ λέεο νκάδεο κε βάζε ηνλ 

δεκηνπξγηθφ ηνκέα κε ηνλ νπνίν ζα ήζειε ην θάζε παηδί λα αζρνιεζεί, π.ρ. ε 

ζπγγξαθηθή νκάδα, ε νκάδα ησλ εηθνλνγξάθσλ, ησλ γξαθηζηψλ (πνπ ζα 

απνθαζίζνπλ πψο ζα γίλεη ε ζειηδνπνίεζε, ην εμψθπιιν θαη ην ζεκείσκα γηα ην 

νπηζζφθπιιν, αλ ζα έρεη πεξηερφκελα, θ.ιπ.), ησλ κνπζηθψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κνπζηθήο επέλδπζεο (ζα κπνξνχζε ε κνπζηθή ηνπο, ηα ηξαγνχδηα πνπ ζα 

ηξαγνπδήζνπλ ή ζα δηαιέμνπλ, λα ερνγξαθεζνχλ ή λα γξαθηνχλ ζε έλα CD απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη λα ζπλνδεχεη ην έληππφ ηνπο). ην ηέινο, γίλεηαη ζηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο ε ζχλζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Σα θείκελα κπνξνχλ λα είλαη δηθά ηνπο ή 

αληιψληαο απφ άιια βηβιία, δεδνκέλνπ φηη ε ζπιινγηθή ζπγγξαθή κηαο πξσηφηππεο 

ηζηνξίαο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνιχ δχζθνιε, αθφκε θαη ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο, 

                                                             
1
 Βι. ελδεηθηηθά http://www.perizitito.gr/product.php?productid=195610 
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πφζν κάιινλ ζε παηδηά ηεο Α΄ δεκνηηθνχ, πνπ δελ έρνπλ αθφκε θαηαθηήζεη νχηε 

επαξθψο ηνλ κεραληζκφ αλάγλσζεο νχηε ηελ επρέξεηα ηεο γξαπηήο έθθξαζεο 

 

 

Αξιολόγηζη 

 

Οη καζεηέο αμηνινγνχληαη ηφζν γηα ηηο αηνκηθέο εξγαζίεο ηνπο φζν θαη γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο. Αμηνινγνχληαη γηα ηνλ πξνθνξηθφ θαη 

γξαπηφ ηνπο ιφγν, ηε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα θαη ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηε δνπιεηά ηεο νκάδαο ηνπο. Αμηνινγνχκε ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ: 

 Να δηαθξίλνπλ ην είδνο ηνπ βηβιίνπ πνπ δηαβάδνπλ κε φξνπο πεξηγξαθηθνχο 

ή δηθηάο ηνπο δηαηχπσζεο. 

 Να αλαθέξνπλ ηνπο δεκηνπξγνχο πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα λα θηηαρηεί έλα 

βηβιίν ή έληππν. 

 Να κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα θηηάμνπλ έλα βηβιίν ελαξκνλίδνληαο 

ηηο ηδέεο ηνπο κε ηηο πξνηάζεηο ησλ ππνινίπσλ. 

 Να εθθξάδνληαη δεκηνπξγηθά ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια ζεκεησηηθά κέζα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο) 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξνπλ ζην θνηλφ έξγν. 

 Να αληαιιάζνπλ απφςεηο πάλσ ζε έλα βηβιίν πνπ δηάβαζαλ, λα ζρνιηάδνπλ 

ηη ην ελδηαθέξνλ βξήθαλ.  

Φύλλα Δπγαζίαρ 

 

Φχιια εξγαζίαο δελ παξαηίζεληαη, θαζψο ην ζελάξην πξνυπνζέηεη ειεπζεξία 

θηλήζεσλ θαη φζν ην δπλαηφ πην ειάρηζηε δέζκεπζε, ελψ παξνηξχλεη ηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο λα θηηάμνπλ δηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηάμεο, αγλνψληαο φζεο απφ ηηο ππάξρνπζεο ζεσξνχλ φηη γηα 

θάπνην ιφγν δελ ηνπο εμππεξεηνχλ. 

 

 

Άλλερ εκδοσέρ - Κπιηική 

 

ηε Γ΄ Φάζε, εμαηηίαο ηνπ εηδηθνχ βάξνπο πνπ έρεη ε Α΄ Γεκνηηθνχ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο γξαθήο, θαη κε ζθνπφ ηελ πξηκνδφηεζε ηεο γξαπηήο 

έθθξαζεο ησλ παηδηψλ, ζα κπνξνχζαλ ηα πνηθίια ηκήκαηα ηνπ βηβιίνπ ή εληχπνπ 

πνπ ζα θηηάμνπλ λα ρσξηζηνχλ θαη θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα αλαιάβεη λα 

ζπγγξάςεη. έλα απφ απηά ηα ηκήκαηα, π.ρ. νη πνηθίιεο ζθελέο ή ηα επεηζφδηα ζε κηα 

αθήγεζε, ηα δηαθνξεηηθά γξάκκαηα ελφο εηθνλνγξαθεκέλνπ ιεμηθνχ γηα δψα ή φ,ηη 

άιιν επηιέμνπλ, δηαθνξεηηθά θαξέ ζε έλα κηθξφ θφκηθ, θ.ιπ.  

   Σέινο, αλ ε αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ην επηηξέςεη θαη επηιεγεί ε ρξνληθή 

επηκήθπλζε ηνπ project, ζα κπνξνχζε λα δηνξγαλσζεί κηα έθζεζε κε ηα βηβιία ηνπο 

θαη νη καζεηέο λα θηηάμνπλ θαη ζρεηηθέο αθίζεο.   

Δπίζεο, κεηά ηελ έθζεζε ησλ βηβιίσλ ηνπο ή θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή δξακαηνπνίεζεο «Ρεπνξηάδ-ηειενπηηθή εθπνκπή», ζα 

κπνξνχζαλ θάπνηνη καζεηέο ζε ξφιν δεκνζηνγξάθνπ ή ηειενπηηθνχ παξνπζηαζηή λα 

πάξνπλ ζπλέληεπμε απφ ηνπο «δεκηνπξγνχο» ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα ηνπο ξσηήζνπλ 

πψο εξγάζηεθαλ γηα ηα βηβιία ηνπο ή ηα έληππά ηνπο, ηη δπζθνιίεο αληηκεηψπηζαλ, ηη 

ζπλαηζζήκαηα  έλησζαλ, θ.ιπ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 

MIS: 296579 – Π.3.1.4: Οινθιεξσκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ  
Α΄ Γεκνηηθνχ «Ο θφζκνο ησλ βηβιίσλ» 

ειίδα 19 απφ 15 

 

Βιβλιογπαθία για ηον εκπαιδεςηικό 

 

Ατδίλεο, Α. 2002. Παηδαγσγηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο ζε ζρέζε κε ηελ Πξψηε 

Αλάγλσζε θαη Γξαθή: Γπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνί. ην Ψπρνινγία, Οιόπιεπξε 

Αλάπηπμε ηεο Πξνζσπηθόηεηαο θαη Παηδνθεληξηθό Σρνιείν, Πξαθηηθά 2
νπ

 Παλειιήληνπ 

Σπλεδξίνπ Σρνιηθήο Ψπρνινγίαο, επηκ. Π. ρνηλάο, Α. ηνγηαλλίδνπ & Α. 

Μαηζφπνπινο.   

Αξηδαλίδνπ, Δ., Γ. Γνπιήο, . Γξφζδνο & Α. Καξαθίηζηνο. 2011. Παηρλίδηα 

θηιαλαγλσζίαο θαη αλαγλσζηηθέο εκςπρώζεηο. Αζήλα: Gutenberg. 

Βαξλάβα-θνχξα, Σδ. (επηκ.). 1997. Τν παηδί θαη ε γξαθή. Μηα ζρέζε θιεηδί γηα ηε δηά 

βίνπ κάζεζε. Η δνκεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γξαπηήο γιώζζαο, Πξαθηηθά ηνπ δηήκεξνπ 

ζπκπνζίνπ γηα ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε ζηελ πξώηε παηδηθή ειηθία. Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο: Κέληξν Καηλνηνκηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.  

Καπιάλε Β.& Α. Σζαξκπνπνχινπ. 2000. Σν πέξαζκα απφ ηνλ πξνθνξηθφ ζην γξαπηφ 

ιφγν ή ζαλ …ηζηνξία ηεο αλάγλσζεο. ην Γηαβάδνληαο ινγνηερλία ζην ζρνιείν…κηα 

λέα πξόηαζε δηδαζθαιίαο, επηκ. Β. Απνζηνιίδνπ, Β. Καπιάλε & Δ. Υνληνιίδνπ. 

Αζήλα: Σππσζήησ. 

Υαηδεζαββίδεο, . 2005. Απφ ηελ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηνπο 

πνιπγξακκαηηζκνχο: λέεο ηάζεηο, δηαζηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο. ην Γιώζζα θαη ινγνηερλία ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, επηκ. Κ. Μπαιάζθαο & Κ. Αγγειάθνο, 35-52. Αζήλα: Μεηαίρκην.  

 

*Σα θείκελα αθνινπζνχλ ηε λέα ζρνιηθή Γξακκαηηθή Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο Α΄, 

Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ (. Υαηδεζαββίδεο ζε ζπλεξγαζία κε Αζ. Υαηδεζαββίδνπ, ΟΔΓΒ 

2007).  

**Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ε ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ γξακκαηηθνχ γέλνπο ζεσξείηαη φηη 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην ζειπθφ. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGYM-A112&openDir=/4bdf08464itx/4bf1488be40l&unit=566
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/document.php?course=DSGYM-A112&openDir=/4bdf08464itx/4bf1488be40l&unit=566

