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ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
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Α΄ 

Πριν α̟ό 

την ανά-

γνωση 

Η φάση αυτή «χτίζει τις γέφυρες» µεταξύ των κειµένων 
και των µαθητών µας. Εισάγουµε τους µαθητές στο θέµα 
της διδακτικής ενότητας επιστρατεύοντας τα προσωπικά 
τους βιώµατα, τις προηγούµενες γνώσεις τους (σχολικές 
και εξωσχολικές), τις παραστάσεις και τις εµπειρίες τους. 
Γίνονται συζητήσεις στην τάξη και διάφορες δραστηριό-
τητες, ατοµικές ή οµαδικές, προφορικές ή γραπτές, συ-
νήθως ερευνητικής φύσεως (σε µη λογοτεχνικές πηγές ή 
στο πεδίο). Τα κείµενα που χρησιµοποιούµε σε αυτή τη 
φάση είναι συνήθως µη λογοτεχνικά (επιστηµονικά, πλη-
ροφοριακά, δηµοσιογραφικά, οπτικά, ηλεκτρονικά) αλλά 
και µικρά λογοτεχνικά κείµενα (µικρά διηγήµατα, απο-
σπάσµατα από µεγαλύτερα πεζά, ποιήµατα) που διαβά-
ζονται µέσα στην τάξη και προετοιµάζουν την κυρίως 
ανάγνωση που θα ακολουθήσει.  

Μετωπική και οµά-
δες των δύο 
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Εδώ οι µαθητές διαβάζουν µεγαλύτερα κείµενα (συστά-
δες ποιηµάτων, διηγήµατα, κεφάλαια από µυθιστορήµατα 
και στο τέλος ολόκληρα βιβλία) στο σπίτι τους. Ξεκινού-
µε από µικρότερα και ευκολότερα κείµενα, περνάµε σε 
µεγαλύτερα και δυσκολότερα και καταλήγουµε στην ανά-
γνωση ολόκληρων βιβλίων. Παρουσιάζουµε τα βιβλία, 
επεξηγούµε πώς γίνεται η παρουσίαση (καθοδηγούµενο 
διάβασµα). Eάν υπάρχει η δυνατότητα διαδίκτυο και βι-
βλία αναφοράς.  
 

Κυρίως οµαδική αλ-
λά και µετωπική ό-
ταν χρειάζεται. Ό-
ταν δηλαδή η εργα-

σία µιας οµάδας 
φέρνει στην επιφά-
νεια προβλήµατα 

που αφορούν και τις 
άλλες οµάδες, τότε 
ο εκπαιδευτικός τα 

συζητά µε ολόκληρη 
την τάξη. Ο εκπαι-
δευτικός γυρνάει 

από οµάδα σε οµά-
δα, διευθετεί διαφω-
νίες, απαντά σε ερω-
τήσεις, παρακολου-
θεί και διευκολύνει 
την απάντηση των 

ερωτήσεων, επιβλέ-
πει τη διαφοροποιη-

µένη διδασκαλία. 
13 παρουσίαση 1ης οµάδας 
14 παρουσίαση 2ης οµάδας 
15 παρουσίαση 3ης οµάδας 
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φάση της 

κυρίως α-

νάγνωσης 

παρουσίαση 4ης οµάδας 

Είδος Μετωπικής 
διδασκαλίας, όπου ο 
εκπαιδευτικός πα-
ρεµβαίνει κατά την 
παρουσίαση της ο-
µάδας µε διευκρινι-

στικές ερωτήσεις 
προς την οµάδα και 



 2 

ερωτήµατα προς συ-
ζήτηση στο ακροα-

τήριο 
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Γ΄ φάση 

µετά  

την ανά-

γνωση 

Οι µαθητές παράγουν το δικό τους λόγο γύρω από το θέ-

µα της διδακτικής ενότητας µε την οποία ασχολήθηκαν. 
Γράφουν ατοµικά ή οµαδικά, ένα κείµενο ανάλογο του 
είδους που διάβασαν, κάνουν έρευνα και γράφουν µια 

συνθετική εργασία (συγγραφή ή διασκευή ποιηµάτων, θε-
ατρικών έργων ή συγγραφή συνθετικών εργασιών).  

Μετωπική διδασκα-
λία και οµαδική ό-

ταν χρειάζεται 

 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 

∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία στο πλαίσιο αυτό σηµαίνει ότι κάθε οµάδα έχο-
ντας διαφορετικό κείµενο: 
� κάποιοι µαθητές δεν θα διαβάσουν ολόκληρο το µεγάλο κείµενο, αλλά είτε 

εκτενή διηγήµατα είτε κεφάλαια βιβλίων  
� κάποιοι θα διαβάσουν στα παραπάνω παιδιά ένα κεφάλαιο του βιβλίου και η 

οµάδα µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θα αναθέσει εργασίες 
� κάποιοι θα κάνουν συνθετικές εργασίες 
� κάποιοι που είναι προχωρηµένοι στους Η/Υ θα δείξουν και στους άλλους 

τον τρόπο εργασίας τους 
� κάποιοι θα διορθώνουν τα λάθη των άλλων, κ.ο.κ.  
 
 


