
Παιδαγωγικές και διδακτικές 
προσεγγίσεις

για τη B΄ τάξη στο δημοτικό 
σχολείο
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Τι με προβληματίζει  περισσότερο στη Β΄ πρώτη τάξη;

• Η ύλη και αν θα καταφέρω να την τελειώσω

• Ο χρόνος που δεν μου φτάνει

• Το εκπαιδευτικό υλικό που πρέπει να σχεδιάσω

• Οι ομάδες των παιδιών και η πειθαρχία σ’ αυτές

• Οι γονείς των μαθητών & μαθητριών

• Ο ΣΕΕ
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Μαθήματα



Πώς μπορώ να τα βρω αλλιώς;
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http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSDIM-B
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Γλώσσα

Βάση της διδασκαλίας της Γλώσσας αποτελεί η επικοινωνιακή 
μέθοδος και η λειτουργική προσέγγιση της γλώσσας. Στόχος είναι να 
αποκτήσουν τα παιδιά όλες εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες, έτσι 
ώστε να μάθουν να επικοινωνούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. 



8

Γραμματική

Η Γραμματική της Β’ Δημοτικού διδάσκεται διαισθητικά. Στόχος της 
είναι να καταφέρει ο μαθητής να εφαρμόσει τους γραμματικούς 
κανόνες, τόσο στον προφορικό, όσο και στο γραπτό λόγο. 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν μόνα τους κάθε φορά τον κανόνα μέσα από 
άφθονα παραδείγματα, χωρίς να χρειάζεται να τον αποστηθίσουν. 

Η ύλη της Γραμματικής της Β’ τάξης περιλαμβάνει γραμματικά και 
συντακτικά φαινόμενα που έχουν ήδη διδαχθεί τα παιδιά την 
προηγούμενη χρονιά, αλλά και καινούρια όπως, κλίσεις ουσιαστικών 
και επιθέτων, κλίσεις ρημάτων σε Ενεργητική φωνή, αντωνυμίες, 
μετοχές, επιρρήματα, επιφωνήματα, παραθετικά, αριθμητικά επίθετα, 
κλιτά μέρη του λόγου, το τελικό –ν, σημεία στίξης.
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Σκέφτομαι και γραφω

Η παραγωγή γραπτού λόγου (Σκέφτομαι και γράφω) αποτελεί επίσης 
σημαντικό κομμάτι στη διδασκαλία της Γλώσσας. Τα παιδιά μέσα από 

ένα σύνολο εκθέσεων που παράγουν κατά τη σχολική χρονιά, 
μαθαίνουν τη δομή της παραγράφου. Η παραγωγή παραγράφου 

γίνεται με τη βοήθεια λέξεις-κλειδιών και αρχικών προτάσεων που 
δίνουν ερεθίσματα στα παιδιά να γράψουν. Τα θέματα με τα οποία 

ασχολούμαστε πηγάζουν μέσα από τα ίδια τα βιβλία μας και κινούνται 
σε πλαίσια περιγραφικών κειμένων, αφηγηματικών, κ.ά.



Μαθηματικά

Τα Μαθηματικά της Β’ Δημοτικού διδάσκονται βιωματικά και 

με τη χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού. Στόχος μας είναι οι 

μαθητές να καλλιεργήσουν θετική στάση απέναντι στα 

Μαθηματικά και να αποκτήσουν βασικές μαθηματικές έννοιες 

και δεξιότητες. Η ύλη των Μαθηματικών βασίζεται στις εξής 

γνωστικές περιοχές, τα προβλήματα (τα οποία καταλαμβάνουν 

και τη μεγαλύτερη έκταση στα βιβλία), τους αριθμούς, τους 

αριθμούς σε σχέση με τις πράξεις, τις μετρήσεις (χρόνου, 

επιφάνειας, βάρους, ευρώ), τη γεωμετρία και τα μοτίβα. Τα 

παιδιά οικοδομούν τη γνώση σταδιακά αναπτύσσοντας 

διάφορες στρατηγικές επίλυσης.
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Μελέτη Περιβάλλοντος

Η Μελέτη Περιβάλλοντος είναι ένα μάθημα το οποίο 
προσεγγίζουμε βιωματικά, έτσι ώστε να αποκτήσει νόημα για τα 

παιδιά. Στόχος μας είναι η απόκτηση γνώσεων, αξιών και στάσεων 
καθώς και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, που θα οδηγήσουν το 

μαθητή σε μία θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον. Μέσα στην 
τάξη, παρακινούμε τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα και να πουν 
την άποψή τους, αφού η επεξεργασία του μαθήματος γίνεται από 

τα ίδια με τη βοήθεια δικών μας καθοδηγούμενων ερωτήσεων.
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Προγραμματισμός Ύλης, Στόχων και 

δραστηριοτήτων

ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Α΄ταξη.pdf


Συνάντηση με γονείς μαθητή



Συνάντηση με γονείς μαθητή



Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών

1. Διαχείριση αντιμετώπιση μέσα στην τάξη

2. Συνεργασία με ΣΕΕ, ΚΕΣΥ & Γονείς



• Είναι μια λέξη ιταλικής προέλευσης (folium + portare) και σημαίνει

χαρτοφυλάκιο, μεταφερόμενο φάκελο.

• Στον επιχειρηματικό κόσμο, στο οικονομικό πλαίσιο, αναφέρεται στο

χαρτοφυλάκιο των μετοχών.

• Στον καλλιτεχνικό κόσμο σημαίνει μια αντιπροσωπευτική συλλογή

των καλύτερων έργων ενός καλλιτέχνη, ενός δημιουργού.

• Στην εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ιδέες, μπορούμε να

συμπεράνουμε εύκολα ότι σημαίνει τη/τις συλλογή/ές των εργασιών

των μαθητών.

Portfolio- Φάκελος Επιτευγμάτων



οργάνωση σε ομάδες

 εταιρικές ομάδες

 αλλαγή ρόλων

 εργαστηριακές δραστηριότητες

 αμοιβαία διδασκαλία

 ένταξη μαθητών/τριων με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες

 επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες

 αποδυνάμωση στερεοτύπων και προκαταλήψεων



μέσα στην ομάδα

• μην αποθαρρύνεις

• αποδοκίμασε τις πράξεις κι όχι το ίδιο το παιδί

• διαχείριση του λάθους

• η παρακίνηση για ανταγωνισμό συνήθως δεν 

ενθαρρύνει τα παιδιά

• το παιδί αποζητά την προσοχή για κάποιους 

λόγους

• υπευθυνότητα = ανάληψη ευθύνης



Θετικό διδακτικό πλαίσιο

λόγος εκπαιδευτικού

λόγος μαθητή/τριας ?

ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Οι ερωτήσεις

Δεν επιδέχονται μία και μόνη απάντηση, δε στοχεύουν στη 

δικαίωση της απομνημόνευσης αλλά στην αποκάλυψη του 

βαθύτερου «πιστεύω» του μαθητή για το θέμα που έχει τεθεί 

προς συζήτηση.

Δεν είναι ερωτήσεις που τίθενται προσωπικά σε ένα μαθητή 

αλλά απευθύνονται προς όλους.

Δεν εισάγονται με τα γνωστά «πώς» και «γιατί». Δομούνται 

συντακτικά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τονίζεται το 

προσωπικό στοιχείο, η έκφραση γνώμης και το κλίμα 

ελευθερίας μέσα στο οποίο θα γίνει στη συνέχεια η 

συζήτηση.

Τα 3 δεν…..



Αποτίμηση

• Αμφισβήτηση παραδοσιακών μορφών μάθησης

• Όχι αξιολόγηση μόνο γνωστικού τομέα

• Απαιτείται εναλλακτικό πλαίσιο αξιολόγησης 

μαθητή

• Με έμφαση στην ικανότητα του μαθητή να 

αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις & εργασίες



• Αξιολογώ δίνοντας θετικά μηνύματα

• Δεν αποθαρρύνω

• Εμπλέκω και τους μαθητές στην αυτο-αξιολόγηση

Συχνά η καθημερινή αξιολόγηση των παιδιών στις εργασίες που 

υλοποιούν, αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση για τον/την εκπαιδευτικό. 

Πέρα από τις πολλές οπτικές που υπάρχουν (διαγνωστική-

διαμορφωτική-τελική, περιγραφική κ.λ.π.) μια πρόταση αποτελούν τα 

παρακάτω:





Γλώσσα Β’ δημοτικού

Επικοινωνιακή μέθοδος & λειτουργική προσέγγιση της γλώσσας

Απόκτηση από τα παιδιά γλωσσικών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να 

επικοινωνούν αποτελεσματικά σε όλες τις περιστάσεις επικοινωνίας

Ανάγνωση, Γραφή, Ακρόαση, Ομιλία



Γλώσσα Β’ δημοτικού

Αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας

Επιτυγχάνονται με:

1. Την ενιαία πλοκή με σταθερούς ήρωες σε ποικίλες επικοινωνιακές 

περιστάσεις.

2. Τις ασκήσεις που είναι στοχευμένες & δε ζητούν αυθαίρετα από τα 

παιδιά να συμπληρώσουν ένα κενός ή να απαντήσουν σε μία 

ερώτηση



Γλώσσα Β’ δημοτικού

Αποτελεσματικός χρήστης της γλώσσας

1. Δεν είναι αυτός που απλά γνωρίζει καλά τη γραμματική και το 

συντακτικό της.

2. Είναι εκείνος που μπορεί να προσαρμόζει το λόγο του ανάλογα με 

την επικοινωνιακή περίσταση(κοινό-τόπος-σκοπός-χρόνος-θέμα).



Πρέπει ο μαθητής να μαθαίνει τους 

όρους της γραμματικής;

Το παιδί στις μικρές τάξεις, λόγω της αυξημένης του ικανότητας να 
αποστηθίζει, προσπαθούμε να αυξήσει το λεξιλόγιό του με όσο το 
δυνατό περισσότερους γραμματικο-συντακτικούς όρους κι ας μην 
καταλαβαίνει ακόμη το νόημά τους και τη σύνδεσή τους με το 
κείμενο.

Επαγωγικά & όχι μηχανική αποτύπωση;



Είδη λόγου

Αναφορικός Κατευθυντικός

Αφηγηματικά & 

περιγραφικά κείμενα
Οδηγίες, συνταγές & 

επιχειρηματολογικά κείμενα





Περιγραφικά κείμενα

• Άξονας του χώρου

• Συσχετίζουν τον άξονα του χώρου (με αντικείμενα 
& πρόσωπα) με τη χρήση τοπικών επιρρημάτων.

• Επικρατέστερος χρόνος ο Ενεστώτας



Αφηγηματικά κείμενα

• Χρονικός άξονας

• Χρονικά επιρρήματα & σύνδεσμοι, ρήματα 
δράσης, έκφρασης συναισθημάτων καθώς και 
περιγραφικά ουσιαστικά και επίθετα.

• Επικρατέστεροι χρόνοι Αόριστος & Παρατατικός



Επεξηγηματικά  κείμενα

• Αιτίες & συνέπειες ενός γεγονότος

• Επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και συμπερασματικές 
προτάσεις

• Κείμενα οδηγιών, κατεύθυνσης, χειρισμού, 
συναρμολόγησης π.χ. τσελεμεντές-Προστακτική

• Επιχειρηματολογικά κείμενα- Χρόνος ενεστώτας 
και αιτιολογικοί σύνδεσμοι και προτάσεις



Κείμενα διαφορετικών τύπων & 
χρήσεων

• Επιστολή

• Ανακοίνωση

• Οδηγίες

• Πίνακας δρομολογίων

• Χάρτης

• Κανόνες παιχνιδιού

• Αφηγήσεις

• Πολυτροπικά κείμενα



Διορθώνουμε όλα τα ορθογραφικά και 

εκφραστικά λάθη;



• κοινή υποκείμενη γλωσσική 
ικανότητα

• αλληλεξάρτηση γλωσσών

• Αλληλοσυμπλήρωση πολιτισμών

δίγλωσσοι μαθητές & μαθήτριες



Τετράδιο εργασιών

• Επαναληπτικές δραστηριότητες οι οποίες 
αξιολογούν τον βαθμό κατάκτησης από τους 
μαθητές των γνώσεων & δεξιοτήτων που 
αποτελούσαν τους λεξικο-γραμματικούς, 
επικοινωνιακούς και γνωσιακούς  στόχους της 
ενότητας.



Η εργασία του μαθητή στο σπίτι

• Εναπόκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού

• Αυτόνομη εργασία ενός εξάχρονου και να μην 
απαιτεί πολύ χρόνο



Διδακτικό μοντέλο Α΄Τάξης

Συνδυαστικό: «ισορροπημένος γραμματισμός»

Αναλυτικοσυνθετική: Έμφαση στην αντιστοίχιση φθόγγων & 
γραμμάτων μέσα από συστηματική άσκηση στην κατάτμηση και 
επανασύνθεση πρότυπων λέξεων.
Γράμμα (φθόγγος)……. Συλλαβή…. Λέξη…… Φράση.

Αναδυόμενη γραφή και ολική προσέγγιση*: Η ανάγνωση & η γραφή 
είναι πράξεις με νόημα & η διδασκαλία τους πρέπει να αποσκοπεί 
στην εξυπηρέτηση πραγματικών επικοινωνιακών αναγκών.

* Δίνει βάρος σε προγενέστερες γνώσεις και εμπειρίες



Φωνολογική επίγνωση

• Η ικανότητα να διακρίνουμε τόσο τις συλλαβές όσο 
και τα φωνήματα μιας λέξης, δηλαδή τους 
ξεχωριστούς ήχους που την αποτελούν 

• H φωνολογική συσχετίζεται άμεσα με την 
αναγνωστική δεξιότητα



Τα επίπεδα της φωνολογικής επίγνωσης 

 Η φωνημική επίγνωση 

 Η συλλαβική επίγνωση

 Η επίγνωση για τα τμήματα της συλλαβής



Κύριοι άξονες ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
φωνολογικής ενημερότητας

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Ανάλυση Πρόταση σε λέξεις Σήμερα είναι Πέμπτη 

Λέξης σε συλλαβή 

Συλλαβής σε φωνήματα 

Σύνθεση Συλλαβών σε λέξη 

Φωνημάτων σε λέξη 

Ομοιοκαταληξία Λέξεων 

Διάκριση θέσης Συλλαβής (κα) Κανάτα πρώτης

(πρώτης τελευταίας ενδιάμεσης ) φωνήματος  



Κύριοι άξονες ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
φωνολογικής ενημερότητας

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αφαίρεση Συλλαβής Μωράκι- κι= μωρά

Φωνήματος Πέτρα-τ = πέρα

Πρόσθεση Συλλαβής Πατά +τα= πατάα

Φωνήματος Κ+λέω+ κλαίω

Αντιστροφή Συλλαβής ζά-ρι➔ ρί-ζα

Φωνήματος αν➔να

Αντικατάσταση Συλλαβής τώ-ρα➔τό-τε

Φωνήματος Άλλος➔άμμος



Δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης 
(1)

 1.Αλλαγή θέσης γράμματος ή συλλαβής
 π.χ. αχ-χα, λάμπα-μπάλα, να-αν, παπί-πίπα


 2.Πρόσθεση ή αφαίρεση γράμματος ή συλλαβής
 π.χ. κάπα-καπάκι, σέλα-κασέλα*, αλάτι-παλάτι, Άρης-

Πάρης, άστρο-κάστρο, πατάτα-πατατάκι, έλα-ελάτε, 
να-νάτο, πατάτα-πάτα, ένα-να, πάμε-με



 3.Αλλαγή γράμματος
 π.χ. γάλα-γάτα, λάχανα-χάχανα, έλα-όλα, παπί-πανί, 

πάμε-πάρε, έλα-ένα



Δραστηριότητες φωνολογικής 
επίγνωσης (2)

 4.Αντιστροφή γράμματος ή συλλαβής
 (και υπόδειξη παραγωγής ψευδολέξεων) π.χ. 

γάλα-λάγα, πίτα-τάπι, πατάτα-
ταπάτα/τατάπα, τόπι-πίτο, πιπίλα-
πιλάπι/λαπίπι, πανί-νιπά, πάμε-μέπα

 5. Χρήση ομοιοκαταληξίας, πρόσθεση 
συλλαβής

 «την έχει το ποδήλατο, καθόμαστε εκεί
 και μ’ ένα κα- μπροστά της, φυλάει εκεί η 

γιαγιά τα πράγματά της»



Δραστηριότητες φωνολογικής 
επίγνωσης (3)

 6.Επιλογή ομοιοκαταλήξεων
μέρα πέρακάτι μύδι βέρα

7. Εύρεση ομοιοκαταλήξεων
πόνος ……………… ξύλο…………………

8.  Απομάκρυνση αρχικού φωνήματος
χλωρίδα    λωρίδα    τρόμπα   ρόμπα



• 9.  Επισήμανση λέξης με διαφορετικό αρχικό 
φώνημα

φίδι φακή δόση

10. Επισήμανση λέξης με διαφορετικό τελικό 
φώνημα

κότασάκα τόπι

Δραστηριότητες φωνολογικής 
επίγνωσης (4)



Γραφοφωνημική αντιστοιχία

• Η εκπαιδευτικός ως πρότυπο αναγνώστη

• Η Διόρθωση ορθογραφίας αντί να του 
επισημαίνει το λανθασμένο γράμμα, να του 
δείχνει τη λέξη και να το παρακινεί να σκεφτεί 
πού μπορεί να έχει κάνει λάθος (βοηθήματα, 
λεξικό κ.τ.λ.) 



Προτάσεις

• Ενισχύστε τη συνεργατική φωναχτή ανάγνωση 
παίρνοντας μέρος σε αυτή.

• Χρησιμοποιήστε κείμενα με λέξεις που έχουν 
διδαχθεί.

• Μην επιμένετε στη φωναχτή ανάγνωση αν 
παρατηρήσετε δυσανασχέτηση από το μαθητή 
και από τους συμμαθητές του.

• Ενισχύστε την οπτική αναγνώριση των λέξεων 
πριν την φωναχτή ανάγνωση μέσα στην τάξη.



Δραστηριότητες κατανόησης & 
παραγωγής γραπτού λόγου

• Κείμενα καθημερινής χρήσης 

• Λίστες

• Λογοτεχνικά βιβλία και βιβλία γνώσεων

• Συγγραφή ιστοριών

• Αξιοποίηση του εικονογραφημένου λεξικού



Τεχνικές σκέφτομαι και γράφω

1. Τεχνική ερωτήσεων (Τι; Πότε; Γιατί; Που;)

2. Ιδεοκαταιγίδα

3. Ελλιπών προτάσεων

4. Ανακατεμένων προτάσεων και εικόνων

54



Ευχαριστίες στον ΣΕΕ Παπαδόπουλο Πάρη για την 

παρουσίαση


