ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΓΛΩΑ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΤΞΗΜΕΝΕ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ
Ανάγνωςη-Kατανόηςη και Γραφή-Παραγωγή Λόγου
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΙΑΓΩΓΗ
Οι Ρρακτικζσ Στιριξθσ ςτθ Γλϊςςα, ςε ςχζςθ με τθν Ανάγνωςθ-τθν Κατανόθςθ και τθ Γραφι-τθν
Ραραγωγι Λόγου, αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξη και ςτην ενίςχυςη δεξιοτήτων:
α) αποκωδικοποίηςησ και κατανόηςησ γραπτοφ λόγου και
β) κωδικοποίηςησ και παραγωγήσ γραπτοφ λόγου.
Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ, όςον αφορά ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ τθσ Γϋ Δθμοτικοφ που
ζχουν διαγνωςτεί ότι ανικουν ςτθν ομάδα ρίςκου, δθλαδι, παρουςιάηουν αυξθμζνεσ πικανότθτεσ
να είναι λειτουργικά αναλφάβθτοι/εσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, είναι
να επιτφχουν τουσ δείκτεσ επιτυχίασ τθσ Βακμίδασ: Ρροδθμοτικι και Αϋ Δθμοτικοφ, του
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ (Νζα Αναλυτικά Ρρογράμματα, 2010).
Θ εφαρμογι των ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν ςτιριξθσ προχποκζτει τθν εφαρμογι βαςικϊν
ςφγχρονων παιδαγωγικϊν αρχϊν, όπωσ είναι ενδεικτικά: θ διαςφνδεςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ
γλϊςςασ με τθν κακθμερινι ηωι, θ ςυςτθματικι διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ, θ ανάπτυξθ
κετικϊν ςτάςεων ζναντι του γλωςςικοφ μακιματοσ, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων διάδραςθσ και
αναςτοχαςμοφ, θ ενςωμάτωςθ τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ κ.ά.
Νοείται, επίςθσ, ότι οι πρακτικζσ αυτζσ ςτθρίηονται ςτθν παράλλθλθ ανάπτυξθ του προφορικοφ
λόγου των παιδιϊν, ζχουν νόθμα γι’ αυτά, είναι επικοινωνιακά πλαιςιωμζνεσ και, ταυτόχρονα,
ςτοχεφουν ςτθν κριτικι τοποκζτθςι τουσ ζναντι των κειμζνων και των νοθμάτων τουσ.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για πρακτικζσ που προτείνονται από τθ ςχετικι βιβλιογραφία και
αφοροφν ποικίλεσ γλωςςικζσ δεξιότητεσ, τόςο βαςικζσ όςο και ςυνθετότερεσ, οι οποίεσ μπορεί
να αναπτυχθοφν παράλληλα, και όχι κατ’ ανάγκην ςειριακά ή αθροιςτικά. Αναφορικά με το
κζμα αυτό:
Α. Αρχικά καταγράφονται πρακτικζσ που ςχετίηονται περιςςότερο με τθν ανάγνωςθ-τθν
κατανόθςθ γραπτοφ λόγου.
Β. Στθ ςυνζχεια καταγράφονται πρακτικζσ που ςχετίηονται περιςςότερο με τθ γραφι-τθν
παραγωγι γραπτοφ λόγου.
Γ. Τζλοσ, παρουςιάηεται μια μζκοδοσ που αποςκοπεί ςτθ ςτιριξθ ςτθ Γλϊςςα, παιδιϊν τθσ
ομάδασ ρίςκου και ςχετίηεται τόςο με τθν ανάγνωςθ-κατανόθςθ όςο και με τθν γραφιπαραγωγι γραπτοφ λόγου.
Σθμειϊνεται ότι οι παραπάνω πρακτικζσ δεν μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε δφο εντελϊσ
διακριτζσ μεταξφ τουσ κατθγορίεσ (ανάγνωςθ-κατανόθςθ και γραφι-παραγωγι γραπτοφ λόγου),
αφοφ θ ανάπτυξθ και θ ενίςχυςθ αναγνωςτικϊν και ςυγγραφικϊν δεξιοτιτων διαςυνδζονται με
ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ και αλλθλοεπθρεαςμοφ.
Τονίηεται, περαιτζρω, ότι είναι πολφ ςθμαντικό τα παιδιά να κακοδθγοφνται ςτθ χριςθ
ςτρατθγικϊν για τθν ανάγνωςθ-τθν κατανόθςθ και τθ γραφι-τθν παραγωγι γραπτοφ λόγου. Θ
διδαςκαλία ςτρατθγικϊν κα βοθκιςει τα παιδιά να τισ χρθςιμοποιοφν από μόνα τουσ και ςταδιακά

να γίνουν ανεξάρτθτοι/εσ αναγνϊςτεσ/ςτριεσ και ςυγγραφείσ κειμζνων. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ μπορεί
να «ςκζφτεται δυνατά» κατά τθ διαδικαςία τθσ ανάγνωςθσ-κατανόθςθσ και τθσ γραφισπαραγωγισ γραπτοφ λόγου, για να είναι άμεςα «ορατζσ» ςτα παιδιά οι ςτρατθγικζσ που μποροφν
να χρθςιμοποιιςουν, να λειτουργιςει, δθλαδι, ωσ μοντζλο αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο
αναμζνεται να εργαςτοφν και αυτά.
Επίςθσ, τονίηεται ότι θ αναγνωςτικι και θ ςυγγραφικι ικανότθτα των παιδιϊν οικοδομοφνται και
αυτορυκμίηονται «μζςα από το λάκοσ», το οποίο και αποενοχοποιείται, αναγνωρίηεται, δθλαδι,
ωσ κάτι το αναμενόμενο και φυςικό, γεγονόσ το οποίο παρζχει ευκαιρίεσ ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό
να αναγνωρίςει τουσ τομείσ που χριηουν περιςςότερθσ ςθμαςίασ και να οργανϊςει ατομικά
ςχζδια εργαςίασ (βαςιςμζνα ςε εξατομικευμζνουσ ςτόχουσ) για το κάκε παιδί.
Οι ανάγκεσ του κάκε παιδιοφ είναι διαφορετικζσ, γι’ αυτό και οι πρακτικζσ ςτιριξθσ πρζπει να
διαφοροποιοφνται. Ανάλογα με τθν αρχικι διάγνωςθ που κα κάνει ο/θ εκπαιδευτικόσ για το κάκε
παιδί, εφόςον, δθλαδι, εντοπίςει ςυγκεκριμζνεσ αδυναμίεσ/δυςκολίεσ, μπορεί να αξιοποιιςει
κάποιεσ από τισ ακόλουκεσ πρακτικζσ για να το βοθκιςει, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνθκιςμζνθσ τάξθσ (ςε
μικρζσ ομάδεσ ι ατομικά).
Ακολουκοφν οι πρακτικζσ ςτιριξθσ, ωσ εξισ:
Α.1. Φωνολογικι ενθμερότθτα
Α.2. Επαναλαμβανόμενθ ανάγνωςθ
Α. ΑΝΑΓΝΩΗ-ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΟΤ
ΛΟΓΟΤ

Α.3. Κατανόθςθ ςε επίπεδο λζξθσ,
πρόταςθσ, κειμζνου και αντίςτροφα
Β.1. Γραφι

Β. ΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ

Β.2. Δομι γλϊςςασ (ορκογραφικι
ενθμερότθτα- γραμματικι ενθμερότθταλεξιλόγιο)
Β.3. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου

Γ. ΑΝΑΓΝΩΗ – ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ –
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ

«Μζκοδοσ ανάκτθςθσ τθσ ανάγνωςθσ»

Α. ΑΝΑΓΝΩΗ-ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Α.1. ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ


τόχοσ: Να βοθκιςουμε τα παιδιά να αντιλθφκοφν με ακρίβεια τθν αντιςτοιχία
μεταξφ προφορικοφ και γραπτοφ κϊδικα και να καλφψουν τυχόν κενά και
αδυναμίεσ τουσ, ςε ςχζςθ με τθν αλφαβθτικι αρχι.
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Ενδεικτικζσ δραςτηριότητεσ: Για τθν ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων ανάλυςθσ και
ςφνκεςθσ του λόγου, οργανϊνουμε κακοδθγθμζνεσ αςκιςεισ «βιμα προσ βιμα»,
που αποςκοποφν ςτθν αντιςτοίχιςθ γραφιματοσ-φωνιματοσ και, αντίςτροφα,
φωνιματοσ-γραφιματοσ:
 Αιςκθτοποιοφμε τθ φωνολογικι δομι των λζξεων. *λ.χ. Σφμφωνο-Φωνιεν
(Σ.Φ.) και Σφμφωνο-Φωνιεν-Σφμφωνο-Φωνιεν (Σ.Φ.Σ.Φ)]. Για παράδειγμα,
χρθςιμοποιοφμε κάρτεσ όπου απεικονίηονται διάφορα αντικείμενα (π.χ.
ρίγα, γάτα, χυμόσ, μολφβι, καλάκι κ.ο.κ.). Σε κάκε κάρτα που
χρθςιμοποιοφμε υπάρχουν τόςα επάλλθλα τετράγωνα όςα και τα
φωνιματα του ονόματοσ του εικονιηόμενου αντικειμζνου. Το παιδί εκφζρει
τα φωνιματα αυτά και ςτα τετράγωνα τοποκετεί ιεραρχικά τα αντίςτοιχα
γράμματα. Mε μεγαλφτερα ςε μζγεκοσ τετράγωνα, ηθτοφμε από τα παιδιά
να τοποκετιςουν τισ ςυλλαβζσ τθσ λζξθσ. Θ ςφνκεςθ τθσ λζξθσ μπορεί να
ακολουκείται από τθν ανάλυςι τθσ, και αντίςτροφα.
 Ρροχωροφμε ςε περαιτζρω φωνολογικι επεξεργαςία λζξεων τθσ μορφισ
Σ.Φ.Σ.Φ. αλλά και λζξεων όπου θ δομι ζχει ςυνκετότερθ μορφι, όπωσ:
Σ.Σ.Φ.Σ.Φ., Σ.Φ.Σ.Σ.Φ., Σ..Σ.Φ.Σ.Φ.Σ.Φ. κ.ο.κ.), με «παιχνίδια»:
 επιςιμανςθσ λζξεων με ίδιο αρχικό φϊνθμα (φωνή, φίδι,
φαγητό)
 διάκριςθσ λζξθσ με διαφορετικό αρχικό ι τελικό φϊνθμα (φίδι,
δώρο, φαγητό ι λφκοσ, πόνοσ, ζλατο)
 αλλαγισ κζςθσ γράμματοσ ι ςυλλαβισ *αχ-χα, να-αν, λάμπαμπάλα+
 πρόςκεςθσ ι αφαίρεςθσ γράμματοσ ι ςυλλαβισ *αλάτι-παλάτι,
καλάκι-καλακάκι, ζνα-να, πάμε-με, ζλα-ελάτε+
 αλλαγισ γράμματοσ ι ςυλλαβισ [γάλα-γάτα, ζλα-όλα, πάμεπάρε]
 αντιςτροφισ γράμματοσ ι ςυλλαβισ και δθμιουργίασ
ψευδολζξεων [πατάτα-ταπάτα-τατάπα]
 επιςιμανςθσ ομοιοκατάλθκτων λζξεων [μζρα, πζρα, βζρα]
 επιςιμανςθσ ομοιοκαταλθξίασ ι και πρόςκεςθσ ςυλλαβισ για
ομοιοκαταλθξία (μωρό-νερό, μαξιλάρι-κρεμαςτάρι ι και αλάτιαλατάκι, παλάτι-παλατάκι] κ.λπ.

Α.2. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΗ


τόχοσ: Να ενδυναμϊςουμε περαιτζρω:
 τθ φωνολογικι ενθμερότθτα,
 τθν αναγνωςτικι ικανότθτα και
 τθν ικανότθτα ρζουςασ ανάγνωςθσ των παιδιϊν.



Ενδεικτική δραςτηριότητα:
«Ανάγνωςη με ηχώ»: Θ επανάλθψθ των αναγνϊςεων ενόσ κειμζνου μπορεί να
γίνει με τθν «ανάγνωςθ με θχϊ», μζςα από τα εξισ ςτάδια:
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ ι ζνα άλλο παιδί διαβάηει το κείμενο μεγαλόφωνα.
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 Το παιδί-αναγνϊςτθσ/-ςτρια διαβάηει το κείμενο. Μπορεί, επίςθσ, να
διαβάςει ζνα κείμενο μετά από ακρόαςι του μζςω θλεκτρονικοφ
υπολογιςτι ι θχοκαςζτασ.
 Αφοφ το παιδί διαβάςει το κείμενο, επιςθμαίνουμε μαηί τα ςθμεία που
μπορεί να βελτιωκοφν.
 Στθ ςυνζχεια, το παιδί ξαναδιαβάηει το κείμενο μια ωσ δφο φορζσ, μόνο
του, ςε ςυνεργαςία με άλλο παιδί, ωσ «δυάδα αναγνωςτϊν», αλλά και με
«ομάδα αναγνωςτϊν».
 Είναι δυνατόν, επίςθσ, θ ανάγνωςθ του παιδιοφ να θχογραφθκεί και,
αφοφ αποτελζςει αντικείμενο ακρόαςθσ, να τφχει επεξεργαςίασ μαηί με το
παιδί.
Στθν επαναλαμβανόμενθ (ι άλλθ) ανάγνωςθ ςθμαντικι είναι θ ζμφαςθ ςτο νόθμα. Με
άλλα λόγια, θ ακριβισ και ευχερισ αποκωδικοποίθςθ κα πρζπει να διαςυνδζεται με το
κατά πόςο εξάγεται νόθμα ι όχι από ζνα κείμενο.

Α.3. ΚΑΣΑΝΟΗΗ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΞΗ, ΠΡΟΣΑΗ, ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΦΑ


τόχοσ: Να ενιςχφςουμε τθν αναγνωςτικι κατανόθςθ των παιδιϊν, ςε ςυνδυαςμό
με τθν αναγνωςτικι αποκωδικοποίθςθ.



Ενδεικτικζσ δραςτηριότητεσ:
 Εςτιάηουμε ςε γράμματα ι ςε λζξεισ που δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν
αποκωδικοποίθςθ. Εςτιάηουμε και ςτθν επανάλθψθ ςθμαντικϊν
νοθματικά λζξεων. Αν δουλεφουμε με το παιδί ςε επίπεδο λζξθσ ι
πρόταςθσ, το καλοφμε να απομονϊςει αυτζσ τισ μονάδεσ, να τισ
αξιοποιιςει κατάλλθλα και να προςπακιςει να προβλζψει το
νόθμα/περιεχόμενο του κειμζνου.
 Ενκαρρφνουμε τα παιδιά να διαβάςουν το κείμενο ςιωπθρά και, ςτθ
ςυνζχεια, μεγαλόφωνα. Ρροςφζρουμε βοικεια για το πϊσ διαβάηεται μια
λζξθ ι πρόταςθ. Ρροςφζρουμε βοικεια για το τι ςθμαίνει μια λζξθ ι μια
πρόταςθ, με βάςθ τα ςυμφραηόμενα. Αναπτφςςουμε το αναγνωςτικό
λεξιλόγιο.
 Συνδυάηουμε τθν κακοδιγθςθ κατά τθν ανάγνωςθ με εργαςία που αφορά
ςε οικογζνειεσ λζξεων.
 Αναπτφςςουμε το αναγνωςτικό λεξιλόγιο, γεγονόσ το οποίο μπορεί να
ςυνειςφζρει ςτθν αναγνωςτικι κατανόθςθ. Για παράδειγμα, τα παιδιά
εξετάηουν ζναν κατάλογο λζξεων που ςυνδζονται με μια πολφ οικεία τουσ
λζξθ (παράδειγμα: για τθ λζξθ «ποδόςφαιρο», γίνεται διαςφνδεςθ με τισ
λζξεισ: διαιτθτισ, πρωτάκλθμα, θμίχρονο, κφπελλο, πρόκριςθ,
διαβάκμιςθ).
 Κακοδθγοφμε τα παιδιά να χρθςιμοποιιςουν ςτρατθγικζσ ανάγνωςθσ και
κατανόθςθσ λζξεων, όπωσ:
 Πταν δυςκολεφομαι να διαβάςω μια λζξθ, τθ ςπάηω ςε
«κομμάτια».
 Πταν δυςκολεφομαι να καταλάβω τι λζει μια λζξθ:
α) τθν παραλείπω και επιςτρζφω ςε αυτι αργότερα,
β) ανατρζχω ςε εικόνα, που μπορεί να ςυνοδεφει το κείμενο,
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γ) βαςίηομαι ςτα ςυμφραηόμενα και ςε άλλα ςτοιχεία του
κειμζνου,
δ) χρθςιμοποιϊ λεξικό.
 Κακοδθγοφμε τα παιδιά να χρθςιμοποιιςουν ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ
του κειμζνου, όπωσ είναι θ πρόβλεψθ πλθροφοριϊν, ο προςδιοριςμόσ
βαςικϊν ιδεϊν, θ υπογράμμιςι τουσ κ.λπ.

 Διατυπϊνουμε και απαντοφμε μαηί με τα παιδιά (αμοιβαία-ςυνεργατικά)
ερωτιςεισ-κλειδιά, για αποτελεςματικι διαχείριςθ των πλθροφοριϊν του
κειμζνου και των μεταξφ τουσ ςχζςεων, ςφμφωνα με τθ δομι του. Δθλαδι:
 Αν πρόκειται για αφθγθματικό κείμενο, οι ερωτιςεισ-κλειδιά
περιλαμβάνουν το «τι ζγινε ςτθν αρχι, τι ςτθ ςυνζχεια και τι ςτο
τζλοσ» (κινοφνται, δθλαδι, γφρω από το χρονικό άξονα).
 Αν πρόκειται για περιγραφικό κείμενο, οι ερωτιςεισ-κλειδιά
περιλαμβάνουν το «πϊσ είναι το περιγραφόμενο αντικείμενο
πάνω, κάτω, δεξιά, αριςτερά» (κινοφνται, δθλαδι, γφρω από το
χωρικό άξονα).
 Αν πρόκειται για επιχειρθματολογικό κείμενο, οι ερωτιςεισκλειδιά περιλαμβάνουν το «γιατί ζναντι μιασ κζςθσ» και
παραπζμπουν ςτθ «ςχζςθ αιτίασ-αποτελζςματοσ» (κινοφνται,
δθλαδι, γφρω από τον αιτιοκρατικό άξονα) κ.ο.κ.
 Αξιοποιοφμε διάφορουσ τρόπουσ πρόςβαςθσ των παιδιϊν ςτο
αναγνωςτικό υλικό (κείμενα με προοργανωτζσ ςθμειϊςεων,
προχπογραμμιςμζνα ι προχρωματιςμζνα κείμενα, πολυτροπικά κείμενα
κ.ά. μπορεί να διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ των παιδιϊν ςε αυτά).

Β. ΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
Β.1. ΓΡΑΦΗ
 τόχοσ: Να διδάξουμε με υποδειγματικό και ςαφι τρόπο το ςχεδιαςμό των
γραμμάτων και να αναπτφξουμε μεκοδευμζνα τισ γραφοςυμβολικζσ δεξιότθτεσ
των παιδιϊν.
 Ενδεικτικζσ δραςτηριότητεσ:
 απόδοςθ επαναλαμβανόμενων γραμμϊν, κφκλων, ςχθμάτων,
 αντιγραφι γραμμάτων, λζξεων, προτάςεων,
 επιςιμανςθ λανκαςμζνου ςχεδιαςμοφ ι αντιγραφισ,
 επιμζλεια γραφισ,
 αυτοδιόρκωςθ γραφισ.

Β.2. ΔΟΜΗ ΓΛΩΑ
(ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ)


τόχοσ: Να βοθκιςουμε τα παιδιά να αναπτφξουν τισ ορκογραφικζσ τουσ
δεξιότθτεσ.
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Ενδεικτικζσ δραςτηριότητεσ:
 Εμπλζκουμε τα παιδιά ςε αςκιςεισ φωνολογικισ ενθμερότθτασ, ϊςτε να
προβαίνουν ςε γραφοφωνθματικζσ αντιςτοιχίεσ, ι ενίςχυςθσ των
λεξιλογικϊν τουσ γνϊςεων. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά μπορεί να
καταςτοφν ικανά να διαχειρίηονται φωνολογικά λάκθ, όπωσ είναι θ
απουςία ςυμφϊνου, θ χριςθ άλλου ςυμφϊνου από αυτό που πρζπει.
Επίςθσ, να διαχειρίηονται και ετυμολογικά λάκθ (π.χ. «μινυμα» αντί
«μφνθμα»).
 Διδάςκουμε ςτα παιδιά πϊσ να ςυγκρατοφν ορκογραφικοφσ τφπουσ και
γραμματικοφσ κανόνεσ, π.χ.
 Διδάςκουμε τθ ςθμαςία και τθν εκφορά μιασ λζξθσ.
 Οπτικοποιοφμε τθ λζξθ (τθν παρουςιάηουμε, δθλαδι, ωσ εικόνα).
 Βοθκοφμε τα παιδιά να δθμιουργοφν και να επεξεργάηονται
οικογζνειεσ λζξεων, ςτθριηόμενα είτε ςτθν ετυμολογικι τουσ
ςθμαςία και κζμα/ρίηα τθσ λζξθσ (π.χ. ‘γειτον-‘) είτε ςτα
μορφολογικά τουσ χαρακτθριςτικά (-εφω).
 Διδάςκουμε ςτα παιδιά «μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ ελζγχου
ορκογραφίασ», όπωσ είναι για παράδειγμα θ αυτοδιόρκωςθ. Βοθκοφμε τα
παιδιά να διορκϊςουν «γράμμα προσ γράμμα» ι και να διορκϊςουν
ολόκλθρθ τθ λζξθ. Ο «πίνακασ ορκογραφίασ» είναι ζνα χριςιμο εργαλείο
ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ. Για παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ τθσ διόρκωςθσ
«γράμμα προσ γράμμα», δίνουμε ζναν πίνακα με πζντε ςτιλεσ. Στθν πρϊτθ
ςτιλθ γράφουμε διάφορεσ λζξεισ, τισ καλφπτουμε και τισ υπαγορεφουμε
ςτα παιδιά, για να τισ γράψουν ςτθ δεφτερθ ςτιλθ. Αποκαλφπτουμε τισ
λζξεισ, τα παιδιά επιςθμαίνουν τα λάκθ τουσ και ςτθν τρίτθ ςτιλθ,
διορκϊνοντασ τισ λζξεισ «γράμμα προσ γράμμα», τισ ξαναγράφουν.
Επαναλαμβάνεται το ίδιο ςτθν τζταρτθ και πζμπτθ ςτιλθ:

Στιλθ 1
εποχι
τςάι
αξία
αμπζλι
κάλαςςα

Στιλθ 2
εποχι
ςτάι
ακςία
απζλι
κάλαςςα

Στιλθ 3

τςάι
αξία
αμπζλι


Στιλθ 4
εποχι
ςτάι
αξία
αμπζλι
κάλαςςα

Στιλθ 5

τςάι




 Στθρίηουμε τισ ορκογραφικζσ επιδόςεισ των παιδιϊν με τθ χριςθ και
άλλων ενιςχυτικϊν μζςων, όπωσ είναι τα λεξικά και ο θλεκτρονικόσ
υπολογιςτισ, με τθν αξιοποίθςθ πακζτων λογιςμικοφ που αφοροφν
γενικά ςτθ Γλϊςςα (όπωσ «Θ Λογομάκεια» του Κζντρου Επεξεργαςίασ
Λόγου», «Οι περιπζτειεσ του Ξεφτζρθ» τθσ Εταιρείασ ΜLS, το «Εργαςτιρι
τθσ Γλϊςςασ» τθσ Εταιρείασ INTERLEARN κ.ά.) ι και με τθν αξιοποίθςθ
ανεξάρτθτου λογιςμικοφ ορκογραφίασ ι ςυγγραφισ («authoring»), το
οποίο περιλαμβάνει ορκογραφικζσ δραςτθριότθτεσ (όπωσ ςταυρόλεξα,
τόμπολεσ κ.ά.).
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Β.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ


τόχοσ: Να βοθκιςουμε τα παιδιά να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςυν-γραφισπαραγωγισ κειμζνου.



Ενδεικτική δραςτηριότητα:
Σταδιακι ςυγγραφι κειμζνου
Διδάςκουμε ςτα παιδιά, ξεκάκαρα και ρθτά, τα βιματα ςταδιακισ ςυγγραφισ
διάφορων κειμενικϊν ειδϊν (μιασ επιςτολισ, μιασ πρόςκλθςθσ, μιασ ευχετιριασ
κάρτασ κ.ο.κ.), επικοινωνιακά πλαιςιωμζνων:
 Σχεδιαςμόσ: Το παιδί-ςυγγραφζασ βρίςκει ιδζεσ και τισ οργανϊνει.
Μποροφμε να δϊςουμε ςε αυτό «φφλλο ςχεδιαςμοφ», με «λζξεισ-κλειδιά»,
«ειδικό λεξιλόγιο» ι «τράπεηα ιδεϊν». Ακόμα, μπορεί να δϊςουμε
«προςχεδιαςμζνο κείμενο», για να λειτουργιςει ωσ μοντζλο, ι «θμιτελζσ
προςχεδιαςμζνο κείμενο», για να ςυμπλθρωκεί από το παιδί.
 Συγγραφι αρχικοφ κειμζνου: Στθ βάςθ του ςχεδιαςμοφ του κειμζνου,
διδάςκουμε ςτο παιδί-ςυγγραφζα τα χαρακτθριςτικά του (τισ ιδιαίτερεσ
ςυμβάςεισ του, δθλαδι) ανάλογα με το αν πρόκειται για αφιγθςθ
ιςτορίασ, περιγραφι προςϊπου, επιχειρθματολογικό κείμενο κ.λπ.
Διδάςκουμε, επίςθσ, ςτο παιδί-ςυγγραφζα, αντίςτοιχεσ ςτρατθγικζσ
αυτορρφκμιςθσ που εξυπθρετοφν τθ διαδικαςία ςυγγραφισ κακεαυτι (π.χ.
«Πταν αφθγοφμαι, λζω τι ζγινε, πότε και ποφ...»).
 Βελτίωςθ αρχικοφ κειμζνου-τελικό κείμενο: Διδάςκουμε ςτο παιδί
ςτρατθγικζσ ελζγχου, όςον αφορά το περιεχόμενο, τθ δομι, τθν
ορκογραφία, τθ γραμματικι και τθ ςφνταξθ, ςτθ βάςθ διαφόρων κριτθρίων
που κακορίηονται, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ των
παιδιϊν.
 Επιμζλεια κειμζνου: Βοθκοφμε το παιδί-ςυγγραφζα να βελτιϊςει και να
επιμελθκεί το κείμενό του, «βιμα προσ βιμα». Αυτι θ προςπάκεια μπορεί
να κινείται ςτα εξισ επίπεδα:
α) Λζξθσ: προςκικθ, αφαίρεςθ, αντικατάςταςθ, αλλαγι ςειράσ
β) Ρρόταςθσ: αναδιατφπωςθ, αλλαγι ςειράσ
γ) Ραραγράφου: αναδιατφπωςθ, αλλαγι ςειράσ.

Γ. ΑΝΑΓΝΩΗ – ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
«ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΚΣΗΗ ΣΗ ΑΝΑΓΝΩΗ» («READING RECOVERY METHOD»): Είναι μζκοδοσ
διδαςκαλίασ ςτρατθγικϊν γραπτοφ λόγου, μζςα από αλλθλεπιδραςτικι υποςτιριξθ.


τόχοσ: Να κακοδθγιςουμε τα παιδιά να οικοδομιςουν γνϊςεισ για τθν ανάγνωςθ
και τθν παραγωγι γραπτοφ κειμζνου με νόθμα, εφαρμόηοντασ τθ «βιμα προσ
βιμα» ανάκτθςθ τθσ ανάγνωςθσ.



Ενδεικτικζσ δραςτηριότητεσ:
 Κατά τθν ανάγνωςθ κάποιου κειμζνου/βιβλίου από το παιδί, ο/θ
εκπαιδευτικόσ παρατθρεί και τθρεί ςθμειϊςεισ για τυχόν δυςκολίεσ του
παιδιοφ, χωρίσ να παρεμβαίνει.
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 Μετά τθν πρϊτθ ανάγνωςθ του κειμζνου, υποςτθρίηει τθν αναγνωςτικι
ςυμπεριφορά του παιδιοφ. Ηθτά από το παιδί να αναγνωρίςει γράμματα,
ςυλλαβζσ, λζξεισ. Το κακοδθγεί ϊςτε να αποκωδικοποιιςει πολυςφλλαβεσ
λζξεισ, κακϊσ διαβάηει.
 Στθ ςυνζχεια, το καλεί να γράψει μερικζσ προτάςεισ ςχετικζσ με το
κείμενο/βιβλίο ι με άλλο ενδιαφζρον κζμα, προςφζροντάσ του
«βοικειεσ» (όςον αφορά τθ μορφοςυντακτικι δομι λζξεων και
προτάςεων).

 Αφοφ το παιδί τισ γράψει, ο/θ εκπαιδευτικόσ τισ ξαναγράφει ςε ζνα
χαρτόνι, τισ κόβει και το παιδί τισ ςυναρμολογεί για να ξαναφτιάξει τθν
ιςτορία που ζγραψε.
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