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Επηκνξθωηηθή Ηκεξίδα γηα ηε Δηδαζθαιία ηωλ Ειιεληθώλ (Μάξηηνο - Μάηνο 2017), γηα 

Δηεπζπληέο/Δηεπζύληξηεο θαη Εθπαηδεπηηθνύο (Δίθηπα Σρνιείωλ ΕΔΕ):  

Eλζωκάηωζε Δεηθηώλ ζηε Γιωζζηθή Δηδαζθαιία 

 

Σρεδηαζκόο Δηδαζθαιίαο Ειιεληθώλ 

 
Θέκα: Παξαγσγή αθεγεκαηηθήο πεξηγξαθήο παιηνύ ζρνιηθνύ αληηθεηκέλνπ (κεηθηό θείκελν), κε αθνξκή ην 

θείκελν ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ «Μνπζείν Αθήο» 

 
Δηδαθηηθνί ζηόρνη ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο (κε βάζε Δείθηεο Επηηπρίαο θαη Επάξθεηαο):  
 

Παξαγωγή Γξαπηνύ Λόγνπ 

Δείθηεο Επηηπρίαο 

Τα παηδηά: 

Δείθηεο επάξθεηαο Σηόρνη καζήκαηνο 

Τα παηδηά:  

1.3  Αμηνπνηνύλ ζηξαηεγηθέο 
παξαγσγήο θεηκέλσλ, 
αλάινγα κε ηνλ ζθνπό θαη ην 
είδνο ηνπ θεηκέλνπ 

1.3.2. Δηαγξάκκαηα γηα ζρεδηαζκό 

αλάπηπμε θαη ζύλδεζε δνκήο - 

πεξηερνκέλνπ θεηκέλνπ 

(βαζηθέο  ελόηεηεο, 

ππνελόηεηεο, ππνζηεξηθηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο), ηεξαξρηθή ζεηξά, 

γισζζηθά ζηνηρεία (επίζεηα, 

κεηαθνξέο, παξνκνηώζεηο, 

πξνζσπνπνίεζε, 

πξσηνπξόζσπε αθήγεζε)  

Αμηνπνηνύλ ιεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα 
αλάπηπμεο ηδεώλ θαη ιεμηινγίνπ γηα 
ηελ παξνπζίαζε ελόο αληηθεηκέλνπ θαη 
ηεο ηζηνξίαο ηνπ  

2.3.1.1. Αμηνπνηνύλ κε ιεηηνπξγηθό 

ηξόπν γισζζηθά ζηνηρεία 

πεξηγξαθήο ζε κεηθηά θείκελα 

2.3.1.1.1. Αθεγεκαηηθή 

πεξηγξαθή: γισζζηθά ζηνηρεία 

αθεγεκαηηθήο πεξηγξαθήο 

(επίζεηα, κεηαθνξέο, 

παξνκνηώζεηο, 

πξνζσπνπνίεζε, 

πξσηνπξόζσπε αθήγεζε) 

Αμηνπνηνύλ επίζεηα, κεηαθνξέο, 
παξνκνηώζεηο, πξνζσπνπνίεζε, 
πξσηνπξόζσπε αθήγεζε, γηα λα 
δσληαλέςνπλ έλα αληηθείκελν ηεο 
ζρνιηθήο δσήο 

3.1 Αμηνινγνύλ ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα θεηκέλνπ 
κε βάζε ην ζεκαηηθό, 
επηθνηλσληαθό θαη ην επξύηεξν 
θνηλσληθνπνιηηηζκηθό πιαίζην, 
αηηηνινγώληαο επηινγέο ζηε 
κνξθή, ηε δνκή θαη ην 
πεξηερόκελό ηνπ. 

3.1.1. Πξαγκάησζε θεηκέλνπ: 
γισζζηθά ζηνηρεία αθεγεκαηηθήο 
πεξηγξαθήο (επίζεηα, κεηαθνξέο, 
παξνκνηώζεηο, πξνζσπνπνίεζε, 
πξσηνπξόζσπε αθήγεζε) 

Αμηνινγνύλ ηνλ ζπλδπαζκό  επηζέησλ,  
κεηαθνξώλ, παξνκνηώζεσλ, 
πξνζσπνπνίεζεο θαη 
πξσηνπξόζσπεο αθήγεζεο, γηα λα 
δσληαλέςνπλ έλα αληηθείκελν ηεο 
ζρνιηθήο δσήο 

 

Ελόηεηα : «ΜΟΥΣΕΙΑ»  (Γ΄ ηεύρνο, ζ.57-72) 

Τάμε: Ση΄  Δεκνηηθό Σρνιείν: Καινύ Χσξηνύ Οξεηλήο Ηκεξνκελία: 5 Απξηιίνπ 2017 

Δίθηπν Σρνιείσλ ΕΔΕ: Παλαγηώηε Κύξνπ 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζπλεξγάζηεθαλ νη:  Έιελα Καιπθόκκαηνπ θαη 

Αλδξηαλή Νηθνιάνπ (εθπαηδεπηηθνί), Μαξίλα Μηραήι  (Λεηηνπξγόο Π.Ι.) κε ηε ζηήξημε ηεο δηεπζύληξηαο 

Έιελαο Φαηδεγηάλλε-Γηάγθνπ 
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Tη πξνγξακκαηίδεηαη λα γίλεη ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο (ζπλεηζθνξέο 

εθπαηδεπηηθνύ-παηδηώλ, ζηξαηεγηθέο, δξαζηεξηόηεηεο θ.ιπ.): 

 

1. Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζην ζέκα ηεο ελόηεηαο. Ελεξγνπνηνύληαη  νη πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ θαη επαλαθέξνληαη έλλνηεο θαη ιεμηιόγην, πνπ αθνξνύλ, θπξίσο, ζηα είδε ησλ 

κνπζείσλ πνπ κειεηήζακε, είηε κέζα από ηα θείκελα είηε κέζα από ηηο επηζθέςεηο καο.  

 

Ιδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην Μνπζείν Αθήο, ην νπνίν γλσξίζακε ζην πξνεγνύκελν κάζεκα. 

Τνλίδνληαη νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζηα ηπθιά άηνκα, όπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ην άγγηγκα 

ησλ εθζεκάησλ, ηα ζπλνδεπηηθά θείκελα ζηε γξαθή Braille, ε ερεηηθή μελάγεζε θαη ηα κεγεζπκέλα 

γξάκκαηα γηα ηνπο κεξηθώο βιέπνληεο.  

 

2. Αθνινύζσο, δεηείηαη από ηα παηδηά λα αθνύζνπλ δύν ερεηηθά αξρεία, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ έλα 

άγαικα πνπ ππάξρεη  ζην Μνπζείν Αθήο. Πξόθεηηαη γηα αληίγξαθν ηνπ αγάικαηνο πνπ έρνπλ γλσξίζεη 

κέζα από ην θείκελν ηνπ βηβιίνπ: «Τν άγαικα πνπ θξύσλε». Τα ερεηηθά αξρεία πνπ ζα αθνπζηνύλ 

βαζίδνληαη ζε θείκελα πνπ έγξαςαλ ηα ίδηα ηα παηδηά θαηά ην δεύηεξν κάζεκα ηεο ελόηεηαο. Μεηά ηελ 

αθξόαζε, θαινύληαη λα επηιέμνπλ πνην από ηα δύν ερεηηθά ζεσξνύλ απνηειεζκαηηθόηεξν λα 

ζπλνδεύζεη ην άγαικα ζην Μνπζείν Αθήο θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, 

ζπκπιεξώλνπλ έλα κηθξό θπιιάδην «Αθνύσ - Επηιέγσ - Αηηηνινγώ». 

  

Ηχητικό 1: Είλαη έλα κηθξό καξκάξηλν αγόξη. Καηάγεηαη από ηελ Μηθξά Αζία, αιιά ηώξα βξίζθεηαη ζην 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο Αζήλαο. Αληίγξαθό ηνπ ππάξρεη ζην Μνπζείν Αθήο. Φνξεί θάπα θαη ζηα 

ρέξηα ηνπ θξαηά έλα ζθπιάθη. 

 

Ηχητικό 2: Είκαη έλα κηθξό καξκάξηλν αγόξη. Τν ζώκα θαη ην θεθάιη κνπ ζθεπάδεη κηα καθξηά θάπα θαη 

ζηα ρέξηα κνπ θξαηώ ην αγαπεκέλν κνπ ζθπιάθη. Δελ ρνξηαίλσ ηα ράδηα ηνπ. Γελλήζεθα θαη κεγάισζα 

ζηε Μηθξά Αζία. Δπζηπρώο, κηα κέξα νη Τνύξθνη ιεειάηεζαλ ηελ πόιε όπνπ δνύζακε. Παληνύ 

αθνύγνληαλ δπλαηέο θσλέο θαη θιάκαηα. Εγώ θόξεζα ηελ καθξηά θάπα πνπ κνπ είρε ξάςεη ε κεηέξα 

κνπ θαη κπήθα ζε κηα βάξθα αγθαιηά κε ην ζθπιάθη κνπ. Σηνηβαγκέλνη ζαλ ζαξδέιεο,  βιέπακε ηα ζπίηηα 

καο λα θαίγνληαη, όηαλ μαθληθά ε βάξθα αλαπνδνγπξίζηεθε θαη βξέζεθα ζηνλ πάην ηεο ζάιαζζαο.  Μεηά 

από πνιιά ρξόληα κε αλαθάιπςαλ δύν δύηεο θαη κε παξέδσζαλ ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο Αζήλαο. 
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Απηό πνπ βιέπεηο ηώξα ζην Μνπζείν Αθήο είλαη ην αληίγξαθό κνπ. Δε ιέσ, θαιά είλαη εδώ πνπ 

βξίζθνκαη, αιιά λνζηαιγώ ηελ παηξίδα κνπ θαη επηζπκώ ζαλ ηξειόο λα επηζηξέςσ εθεί ζύληνκα! 

 

Σηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί, ηα παηδηά αλαθέξνπλ πνην ερεηηθό αξρείν πξνηηκνύλ θαη ηεθκεξηώλνπλ 

ηελ πξνηίκεζή ηνπο. Αλακέλεηαη λα αλαθέξνπλ ζηνηρεία όπσο: πξσηνπξόζσπε αθήγεζε, επίζεηα, 

κεηαθνξέο, παξνκνηώζεηο, πξνζσπνπνίεζε. Γίλεηαη ζπζρέηηζε ησλ ερεηηθώλ αξρείσλ κε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό ηεο ελόηεηαο «Μπνξνύλ ηα κνπζεία λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηωλ 

παηδηώλ;» 

 

3. Αθνινύζσο, δεηείηαη από ηα παηδηά λα ζπδεηήζνπλ ην ελδερόκελν λα εηνηκάζνπκε θάηη αληίζηνηρν 

γηα ηέζζεξα από ηα ζρνιηθά αληηθείκελα ηνπ κνπζείνπ πνπ έρνπκε εηνηκάζεη ζηελ ηάμε (ζρνιηθή 

ηζάληα, ζρνιηθή πνδηά, πηλάθην θαη ζξαλίν). Τα θείκελα ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ, έηζη ώζηε, ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ ησλ εθαηνληάρξνλσλ ηνπ ζρνιείνπ καο λα 

βνεζήζνπλ άιια παηδηά ηνπ ζρνιείνπ λα γλσξίζνπλ πηπρέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Επηπιένλ, ηα θείκελα 

απηά, αξγόηεξα, ζα κπνξνύλ λα ερνγξαθεζνύλ, (ή θαη λα κεηαθξαζηνύλ ζηε γξαθή Braille) γηα λα 

δνζνύλ ζηνλ θύξην Χξπζόζηνκν Μειή (βι. Σρεδηαζκό Ελόηεηαο), ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε ηεο έθζεζεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ απηώλ ζε δηάθνξα ζρνιεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζρνιήο ηπθιώλ). 

Αλαδεηθλύεηαη, έηζη, ε ιεηηνπξγηθή αλάγθε γηα δόκεζε ελόο κεηθηνύ θεηκέλνπ πεξηγξαθήο κε ζηνηρεία 

αθήγεζεο, κέζα από ην νπνίν ηα παηδηά ζα δσληαλέςνπλ ην αληηθείκελν. 

 

4. Ακέζσο κεηά, ηα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα παξνπζηάζεη έλα από 

ηα αληηθείκελα ηνπ κνπζείνπ ηεο ηάμεο. Σπκπιεξώλεηαη ζρεηηθό ιεηηνπξγηθό δηάγξακκα (πεηαινύδα) 

πνπ αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ (ρξώκα, ζρήκα, κέγεζνο, πιηθό θαηαζθεπήο θ.ά.), αιιά 

θαη ζηελ ηζηνξία πνπ κπνξεί λα θξύβεηαη πίζσ από ην αληηθείκελν απηό. Όηαλ νινθιεξσζεί απηή ε 

εξγαζία, ε δαζθάια καδεύεη έλα θύιιν από θάζε νκάδα θαη δηαβάδεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο από ηελ 

πεξηγξαθή. Όια ηα παηδηά έρνπλ κπξνζηά ηνπο ην πηλαθάθη ηνπο θαη έλαλ καξθαδόξν θαη πξνζπαζνύλ 

λα καληέςνπλ ζε πνην από ηα αληηθείκελα αληηζηνηρεί θάζε πεξηγξαθή. 

 

 

5. Αθνινύζσο, θάζε παηδί εξγάδεηαη ζην ηεηξάδην ηνπ Γξαπηνύ Λόγνπ θαη γξάθεη ην θείκελό ηνπ. Καηά 

ηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ ηα παηδηά έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα αθόινπζα γισζζηθά 
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ζηεξίγκαηα: (1) έλαλ ζειηδνδείθηε, κε ηελ κία όςε λα παξνπζηάδεη ελδεηθηηθά ηε δνκή ηεο αθεγεκαηηθήο 

πεξηγξαθήο θαη ηελ άιιε όςε λα παξνπζηάδεη γισζζηθά ζηνηρεία, πνπ ελδέρεηαη λα πεξηέρεη ε 

αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή, (2) ην ιεηηνπξγηθό δηάγξακκα (πεηαινύδα) πνπ ζπκπιήξσζαλ θαη (3) ηνλ 

Οδεγό Οξζνγξαθίαο, γηα ππελζύκηζε βαζηθώλ νξζνγξαθηθώλ θαλόλσλ.   

 

6. Δίλεηαη ζηα παηδηά ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό πιαίζην λα γξάςνπλ (10 πεξίπνπ ιεπηά). Σηακαηνύλ θαη 

μαλαδηαβάδνπλ απηά πνπ έγξαςαλ. Έλα παηδί, από ηελ θάζε νκάδα, δηαβάδεη κεγαιόθσλα απηά πνπ 

έγξαςε ζηα παηδηά ηεο νκάδαο ηνπ. Αληαιιάδνπλ απόςεηο θαη ζπκπιεξώλνπλ ζην δηθό ηνπο θείκελν 

ζηνηρεία πνπ ζπδεηήζεθαλ, αλ θξίλνπλ όηη απηό ζα βειηηώζεη ην θείκελό ηνπο. Ο νδεγόο 

εηεξναμηνιόγεζεο, δίλεηαη σο επηπιένλ ζηήξηγκα ζηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηώλ λα αμηνινγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηα θείκελα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά ζπλερίδνπλ λα γξάθνπλ θαη ελεκεξώλνληαη όηη όηαλ νινθιεξσζεί ν ρξόλνο ησλ 

10 ιεπηώλ ζα αληαιιάμνπλ θείκελα κε ηνλ/ηε δηπιαλό/ή ηνπο γηα εηεξναμηνιόγεζε. Επηζεκαίλνπκε ζηα 

παηδηά πσο ζηελ αλαηξνθνδόηεζε πνπ ζα δώζνπλ, είλαη ζεκαληηθό λα εζηηάζνπλ, ηόζν ζηελ 

πεξηγξαθή, όζν θαη ζηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ηα παηδηά 

ζηακαηνύλ λα γξάθνπλ θαη αληαιιάδνπλ θείκελα κε ηνλ/ηε δηπιαλό/δηπιαλή ηνπο. Δίλνπλ κία γξαπηή 

εηζήγεζε γηα βειηίσζε ηνπ πεξηερόκελνπ, ζύκθσλα κε πξνζσπηθά θξηηήξηα θαη ζύκθσλα κε ηνλ νδεγό 
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εηεξναμηνιόγεζεο. Θπκίδνπκε όηη κπνξνύλ λα βάινπλ ην ζύκβνιν ! ζε θάπνην ζεκείν πνπ βιέπνπλ όηη 

ππάξρεη θάηη ελδηαθέξνλ, αιιά θαη ην ζύκβνιν * όπνπ ζέινπλ λα ζπκπιεξώζνπλ κηα ιέμε ή κηα θξάζε. 

Σπλερίδνπλ λα γξάθνπλ γηα αθόκα 10 ιεπηά γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπο.  

 
7. Όηαλ ηα παηδηά νινθιεξώζνπλ ηα θείκελά ηνπο θαινύκε ελδεηθηηθά έλα παηδί λα δηαβάζεη ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο ην θείκελν πνπ έγξαςε. Τα ππόινηπα παηδηά θαινύληαη λα εληνπίζνπλ ηα γισζζηθά 

ζηνηρεία πνπ βνήζεζαλ ζην λα δσληαλέςεη ην  αληηθείκελν. 

 
8. Δίλεηαη ζε θάζε παηδί Δειηίνπ Εμόδνπ. Παξνπζηάδεηαη ζηε κνξθή «Δειηίνπ Πξνόδνπ», όπσο ηα παιηά 

ζρνιηθά ρξόληα, κε ζηόρν ηελ επαθή ησλ παηδηώλ κε αθόκα έλα αληηθείκελν από ηε ζρνιηθή δσή ζε 

παιαηόηεξα ρξόληα. Με ην έληππν απηό αλακέλεηαη ηα παηδηά λα αμηνινγήζνπλ ηόζν ην θείκελν πνπ 

έγξαςαλ όζν θαη ην ίδην ην κάζεκα.  

 

 

 

 

Δηδαθηηθό Υιηθό Σπγθεθξηκέλεο Δηδαζθαιίαο (π.ρ., θείκελα, αζθήζεηο από ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη 

ζπκπιεξωκαηηθό θεηκεληθό θαη άιιν πιηθό): 
 

- Ηρεηηθά αξρεία (απνζπάζκαηα από εξγαζίεο παηδηώλ) 

- Λνγηθό δηάγξακκα  (πεηαινύδα)– Πεξηγξάθσ θαη δσληαλεύσ έλα αληηθείκελν 

- Σειηδνδείθηεο κε ελδεηθηηθή δνκή αθεγεκαηηθήο πεξηγξαθήο 

-  Οδεγόο Οξζνγξαθίαο 

- Οδεγόο εηεξναμηνιόγεζεο 

- «Δειηίν Πξνόδνπ» 
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Ακούω – Επιλέγω – Αιτιολογώ  

Άκοσζε προζεκηικά ηα δύο ητηηικά aρτεία. 

Ποιο θεωρείς πιο καηάλληλο, για μα ζσμοδεύει 

ηο αμηίγραθο ηοσ αγάλμαηος ηοσ μικρού 

αγοριού ζηο Μοσζείο Αθής; Γιαηί; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………… 

Ακούω – Επιλέγω – Αιτιολογώ  

Άκοσζε προζεκηικά ηα δύο ητηηικά aρτεία. 

Ποιο θεωρείς πιο καηάλληλο, για μα ζσμοδεύει 

ηο αμηίγραθο ηοσ αγάλμαηος ηοσ μικρού 

αγοριού ζηο Μοσζείο Αθής; Γιαηί; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………… 

Ακούω – Επιλέγω – Αιτιολογώ  

Άκοσζε προζεκηικά ηα δύο ητηηικά aρτεία. 

Ποιο θεωρείς πιο καηάλληλο, για μα ζσμοδεύει 

ηο αμηίγραθο ηοσ αγάλμαηος ηοσ μικρού 

αγοριού ζηο Μοσζείο Αθής; Γιαηί; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………… 
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ΛΕΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙ 

Μου άρεσε περισσότερο το πιο 

κάτω κομμάτι του κειμένου 

σου… (στοιχείο περιγραφής ή 

αφήγησης) 

Προτείνω κάποιους τρόπους, 

που μπορούσαν να κάνουν το 

κείμενό σου ακόμα καλύτερο… 


