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Θυμάμαι / Ελέγχω (1) 

Σπειροειδής ανάπτυξη Α.Π. 

Η προγενέστερη γνώση: 
 

Α΄ Γυμνασίου: 3η ενότητα, Γ1΄: Περίληψη, 

σ. 48 

Β΄ Γυμνασίου: 2η ενότητα, Δ΄: Περίληψη-

Πλαγιότιτλοι, σ. 39 

Γ΄ Γυμνασίου: 8η ενότητα, Ε΄: Περίληψη, 

σ. 145 

Φθίνουσα καθοδήγηση 
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Θυμάμαι / Ελέγχω (2) 

Ο προφορικός λόγος θεωρείται 
ισότιμος με τον γραπτό. 

 Επομένως, καλλιεργούμε στρατηγικές 
κατανόησης και παραγωγής  
γραπτών και προφορικών 

κειμένων. 

=  

https://www.google.gr/url?q=http://antigeitonies.blogspot.com/2013_04_14_archive.html&sa=U&ei=ujRNU8ruIaGk0QXNvIH4DA&ved=0CEQQ9QEwDA&sig2=hjTryutgUZKWCrJuY8Tnzw&usg=AFQjCNHY37clya2FMYjHh6wtlfcgsLYtOw
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Θυμάμαι / Ελέγχω (3) 

Δίνουμε έμφαση:  

σε διερευνητικές μεθόδους διδασκαλίας 
(επαγωγική, επίλυση προβλήματος, 
καταιγισμός ιδεών κ.ά.) 

στην ομαδοσυνεργατική μορφή 
διδασκαλίας 

σε ποικιλία τεχνικών/στρατηγικών 
(δραματοποιήσεις, ανάληψη ρόλων κ.ά.) 

σε διαθεματικές εργασίες (στο τέλος κάθε 
διδακτικής ενότητας) 
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Απαιτούμενες δεξιότητες / ικανότητες:  

Θυμάμαι / Ελέγχω (4) 

Κατανόηση 

Παράφραση 

Πύκνωση 

Ανασυγκρότηση 
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Από την Παράγραφο στην Περίληψη 

Αναγνώριση των δομικών στοιχείων 

παραγράφου 

Ρόλος των συνδετικών λέξεων για τη 

συνοχή της παραγράφου 

Σύνταξη πλαγιότιτλων  

Τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου 

Σύνδεση της παραγράφου με τα διάφορα 

κειμενικά είδη 

Θυμάμαι / Ελέγχω (5) 
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Κατανόηση κειμένου και επικοινωνιακού πλαισίου 

Εντοπισμός θεματικού κέντρου 

Επεξεργασία κειμένου 
 Υπογράμμιση λέξεων-κλειδιών κάθε παραγράφου 

 Σύνταξη πλαγιότιτλων κάθε παραγράφου 

Συγγραφή / Παραγωγή 
 Αναφορά θεματικού κέντρου 

 Αξιοποίηση των πλαγιότιτλων 

 Χρήση συνδετικών λέξεων 

Μετατροπή ευθέως λόγου σε πλάγιο … 

Επανέλεγχος της γραπτής περίληψης  

(αριθμός λέξεων, χρήση συνωνύμων, σφάλματα 
περιεχομένου, δομής, γλώσσας και ύφους) 

Θυμάμαι / Ελέγχω (6) 
Τα στάδια σύνταξης της περίληψης 
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Εξάσκηση για την περίληψη 

Ασκήσεις στην προφορική περίληψη (με κάθε ευκαιρία 
να συνειδητοποιούν οι μαθητές ότι «κάνουν» 
περίληψη). 

Ασκήσεις πρώτα στην πύκνωση του κειμένου και μετά 
στην πληροφοριακή περίληψη. 

Ασκήσεις που αναπτύσσουν επί μέρους δεξιότητες 
(π.χ. αναγνώριση του θέματος και του σκοπού ενός 
κειμένου, γλωσσικές ασκήσεις συνωνύμων, 
αντικατάστασης υπωνύμων λέξεων από υπερώνυμες, 
ανίχνευση της συλλογιστικής πορείας του συγγραφέα).  

Ασκήσεις στην αναγνώριση και χρήση των 
λεξιλογικών και μορφοσυντακτικών στοιχείων που 
διαμορφώνουν το ύφος παραγράφου / κειμένου.  

Ασκήσεις σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: … 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: … 
ΤΑΞΗ: … 
ΤΜΗΜΑ: … 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ: … 
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Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία (1) 
Ν.Ε.Γ. Γ΄ Γυμνασίου: 8 ενότητες, σύνολο 48 δ. ώρες 

Διδακτικές ώρες 8ης ενότητας: 6  
(7 πέρυσι) ώρες 

Διδακτικές ώρες για Ε΄ μέρος 
ενότητας (Περίληψη): 2 ώρες 

Σχεδιασμός διδασκαλίας: Σχέδιο ≈ 
Σενάριο 

Προετοιμασία Φύλλων Εργασίας 

Αξιολόγηση διδακτικών 
αποτελεσμάτων (διαμορφωτική, 
τελική) 
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Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία (2) 
 

Εντοπίζουμε τα κατάλληλα κείμενα για 

τους μαθητές μας. 

Συντάσσουμε την περίληψη του/των 

κειμένου/ων, πριν τους τη ζητήσουμε. 

Στην εκφώνηση περιγράφουμε με 

ακρίβεια την περίσταση επικοινωνίας 

(π.χ.: είσαι δημοσιογράφος και …, 

θέλεις να εξηγήσεις στο φίλο σου μέσα 

σε 3΄ τι …). 
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Από τη θεωρία στην πράξη 
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Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία 

Σύνταξη σχεδίου / σεναρίου 

μαθήματος 

Σύνταξη Φύλλων Εργασίας 
 
  


