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Θεωρητικό υπόβαθρο
Το βασικό χαρακτηριστικό της γραπτής έκφρασης είναι η κατανόηση της προτασιακής δο-
μής. Σκεπτόμενοι τις αδυναμίες των παιδιών ως προς τη δομημένη σύνταξη μίας πρότα-
σης, διαμορφώσαμε ένα διδακτικό υλικό με στόχο την ενίσχυση του γραπτού λόγου των 
μαθητών. Η μεθοδολογία του είναι εξειδικευμένη και περιλαμβάνει μεθόδους και εκπαι-
δευτικές τεχνικές που συμβάλλουν στη βελτίωση της γραπτής έκφρασης όπως είναι η 
πολυαισθητηριακή διδασκαλία, η προώθηση αυτονομίας και λήψης πρωτοβουλιών, η 
αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών κ.ά. Επιπρόσθετα, η δομή του συγκεκριμένου υλικού 
διαμορφώθηκε με βάση τις αρχές των μεθόδων δόμησης προφορικού και γραπτού λόγου.
 Το υλικό ακολουθεί μία διαβαθμισμένη πορεία σε επίπεδο δυσκολίας δραστηριοτήτων 
και απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού με ειδικές και γενικές μαθησιακές 
δυσκολίες. Συμπερασματικά, η συμβολή του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατανό-
ηση της προτασιακής δομής.

Λέξεις Κλειδιά: γραπτή έκφραση, δόμηση προτάσεων, δομημένη σύνταξη

Εισαγωγή
«Ἐν ἀρχῇ ἦν ἡ γλῶσσα»

«Η γλώσσα έχει δυναμική, ενέργεια, είναι δημιουργία. Επομένως, για να είναι αποτελε-
               σματική η διδασκαλία της, θα πρέπει να είναι κυρίως παραγωγική».
                                                                                                                                   Τσολάκης, 1983

  «Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να ασκούνται σε ποικίλες περι-
  στάσεις επικοινωνίας με καθορισμένο πλαίσιο κάθε φορά. Είναι σημαντικό, επίσης, να 
   δίνεται ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην καλλιέργεια της γλωσσικής ποικιλότητας και 
           στο τελικό προϊόν, αλλά και στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου».                                                                                                             
                                                                                                                         Κουτσογιάννης, 2008

Περιεχόμενο Γραπτής Έκφρασης 
Δεξιότητες: Αυτόνομες τεχνικές επεξεργασίας πληροφοριών οι οποίες εφαρμόζονται με
 ελάχιστη γνωσιακή επιβάρυνση.
Γνώσεις: Αφορούν τα δομικά στοιχεία του κειμένου σε σχέση με την εκάστοτε διαμορ-
φωμένη επικοινωνιακή κατάσταση.
Στρατηγικές: Δραστηριότητες που αξιοποιούνται για την επίτευξη ενός ειδικού στόχου.

Προβλήματα γραπτής έκφρασης
Οι μαθητές με προβλήματα στον γραπτό λόγο αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα με δια-
φοροποιημένες δυσκολίες, η οποία αντιστοιχεί στο 10-34% των μαθητών. Συγκεκριμένα, 
οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερα δυσλεξία, παρουσιάζουν αδυ-
ναμίες σε επίπεδο ανάγνωσης και κατανόησης του γραπτού λόγου. Η παθητική ανάγνωση 
και η μη επισκόπηση του κειμένου (οργάνωση-δομή) δε συμβάλλουν στην αναγνώριση 
του νοήματος ενός κειμένου, καθώς και στην εξαγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων. 
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Εφαρμογή
Το υλικό εφαρμόστηκε σε πέντε (5) μαθητές (3 μαθητές της Α’ Δημοτικού, 2 μαθητές της
 Β’ Δημοτικού) με ειδικές και γενικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθητές εργάζονταν ατο-
μικά για 45΄ αξιοποιώντας το υλικό αποκατάστασης μέσα στα πλαίσια προγράμματος 
παρέμβασης και με βάση το ατομικό προφίλ τους με συχνότητα 1-2 φορές την εβδομάδα
 για 6 μήνες. Η εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2021-2022 σε δομή 
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. 
Ταυτόχρονα, είχε δοθεί έντυπο παρατήρησης έτσι ώστε να φανεί η αποτελεσματικότητα
 χρήσης του συγκεκριμένου υλικού, καθώς και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν ή αν υπήρ-
ξαν δραστηριότητες που δυσκόλεψαν περισσότερο τους μαθητές, προκειμένου να παρα-
τηρηθεί αν χρειαζόταν κάποια αλλαγή η μαθησιακή διαδικασία. Η καταγραφή της εφαρ-
μογής έδινε τη δυνατότητα κατανόησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν και των αδυνα-
μιών που προέκυψαν. Στον πίνακα 2 καταγράφονται τα στοιχεία της εφαρμογής  και η 
ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. 

Πίνακας 2. Καταγραφή εφαρμογής

Ημερομηνία:
Τομείς Μάθησης                           Δεξιότητες-Ικανότητες                     Πρόοδος
Σήμερα μου άρεσε:
Σήμερα έμαθα:
Θα προσπαθήσω να:

     Αρχικά, γινόταν παρουσίαση της θεωρίας με τη μορφή της άμεσης διδασκαλίας έτσι 
ώστε να γίνουν σαφείς προς τους μαθητές οι διδακτικοί στόχοι. Στη συνέχεια, η αξιοποίη-
ση της πολυαισθητηριακής προσέγγισης είχε ως στόχο την αποτελεσματικότερη προσέγ-
γιση του μηχανισμού ανάγνωσης και επεξεργασίας. Τέλος, ο εκπαιδευτικός μέσω της εξα-
τομικευμένης και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, πραγματοποιούσε μαθησιακές 
δραστηριότητες στις οποίες υπήρχε διαβάθμιση στο επίπεδο δυσκολίας και εξέλιξης. 
Σειρά είχε η υλοποίηση εργασίας όπου το παιδί λειτουργούσε αυτόνομα και η παροχή 
υλικού ανατροφοδότησης και αυτό-αξιολόγησης του μαθητή. Στον πίνακα 3 παρουσιάζο-
νται συνοπτικά τα στοιχεία εφαρμογής του διδακτικού υλικού.

Πίνακας 3. Στοιχεία εφαρμογής

Ομάδα στόχου     Διαγνώσεις παιδιών      Συχνότητα εφαρμογής     Περιγραφή εφαρμογής
5 μαθητές (3 
μαθητές της Α’
 Δημοτικού και
 2 μαθητές της
 Β’ Δημοτικού)

Γενικές-Ειδικές 
Μαθησιακές 
δυσκολίες

1-2 φορές την εβδομάδα
 για 6 μήνες, τη χρονική 
περίοδο 2021-2022 σε 
δομή ειδικής αγωγής και
 εκπαίδευσης

1. Ατομική εργασία
 μαθητών για 45’ με 
βάση το ατομικό τους
 προφίλ.
2.  Παρουσίαση 
θεωρίας έτσι ώστε να
 γίνουν σαφείς οι 
διδακτικοί στόχοι.
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• Πειρατής, θησαυρός, νησί

• Πυροσβέστης, φωτιά, σπίτι
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• Μαγειρεύω, φαγητό

• Πλένω, δόντια

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• Φοράω, παπούτσια
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Διαβάζεις και επιλέγεις.

Διαβάζεις και επιλέγεις.

1. Το λεμόνια είναι δίπλα από τα πορτοκάλια. 
2. Οι ξηροί καρποί είναι μπροστά από τα μανταρίνια.
3. Τα βερίκοκα είναι πίσω από τα πορτοκάλια. 
4. Τα βαζάκια με τις μαρμελάδες είναι πίσω από τα φρούτα. 
5. Τα πεπόνια είναι μπροστά από τα καρπούζια. 
6. Τα σταφύλια είναι πίσω από τα μήλα.
7. Τα μήλα είναι μπροστά απ’ όλα. 

1. Το ψυγείο είναι κλειστό. 
2. Ο πολυέλαιος είναι σπασμένος.
3. Κάτω από το κάδρο είναι η σόμπα. 
4. Το τραπέζι είναι πίσω από τη σόμπα. 
5. Τα ντουλάπια είναι ανοιχτά. 
6. Το τραπέζι βρίσκεται στην άκρη του δωματίου.
7. Το κάδρο είναι στραβά τοποθετημένο. 
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Μοντελοποίηση

Ας βάλουμε στη σειρά!
Επισήμανση: Με βάση την εικόνα, βάλε στη σωστή σειρά τους όρους των προτάσεων.

π.χ. 
1.φυσάει, αέρας, Ο, δυνατά.
Ο αέρας φυσάει δυνατά.

2. Τα, από, τον, γέρνουν, δέντρα, αέρα.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. οδηγεί, από, σπίτι, Ο, μακριά, το, δρόμος.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. φράχτης, δίπλα, το, από, είναι, σπίτι, Ο.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Πίσω, κήπος, φράχτη, τον, υπάρχει, από, ένας.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Επέκταση προτάσεων
Επισήμανση: Να συμπληρώσετε τον νοηματικό χάρτη βασισμένοι στην εικόνα.
Υποδειγματική διδασκαλία

Ο Νίκος

παίζειμπάλα

    Ποιος;
 ________

    Κάνει;
 ________

       Τι;
 ________

32

©
 c

op
yr

ig
ht

 w
w

w
.m

y-
bo

ok
.g

r



Ο κ. Τονούλης

Τόνος είμαι εγώ και στις
     λέξεις δίνω ρυθμό!

Επισήμανση: Βάλε τους τόνους στη σωστή θέση.

1. Η γιορτη κρατησε πολλη ωρα και κουραστηκα.

2. Ο μοναχος εμεινε σκυμμενος και δε σταματησε να προσευχεται.

3. Η βροχη επεφτε ασταματητα ολο το απογευμα.

4. Το τραπεζι αρχισε να γερνει επικινδυνα και μετα επεσε.
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