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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σκοποί  ενότθτασ 

• Να ςυνοψιςτοφν οι βαςικζσ αρχζσ για τθ 
διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ ςτο νθπιαγωγείο  

• Να δοκοφν ςυγκεκριμζνα παραδείγματα 

 



3 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Περιεχόμενα ενότθτασ 

• Γνϊςεισ, μζςα, ςκοποί, υλικά, περιεχόμενα 
για τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ ςτο 
νθπιαγωγείο 



Βαςικζσ αρχζσ για τθ                         
διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ  

ςτο νθπιαγωγείο (ςφνοψθ) 
 



5 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Γνϊςεισ, μζςα, ςκοποί, υλικά, 
περιεχόμενα (1/4) 

• Επίγνωςθ των ςτόχων των δραςτθριοτιτων ι του ςχεδίου 
εργαςίασ. Η διδαςκαλία του γραμματιςμοφ είναι ταυτόχρονα 
και “διδαςκαλία” των πεικαρχιϊν τθσ ςχολικισ γνϊςθσ 
(“μακαίνουμε τθ γλϊςςα, μακαίνουμε για τον κόςμο, 
μακαίνουμε περί τθσ γλϊςςασ» (Halliday)). 

• Γνϊςεισ για τα φαινόμενα, λειτουργίεσ, είδθ ι γζνθ λόγου, 
γλωςςικζσ πράξεισ κ.ο.κ. ςτα οποία κζλουμε να εςτιάςουμε 
διδακτικά.  

• Μεταγλϊςςα: Η ανάλυςθ του ςυςτιματοσ (φαινόμενα) 
γίνεται ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ.  

 

 



6 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Γνϊςεισ, μζςα, ςκοποί, υλικά, 
περιεχόμενα (2/4) 

• Εςτιαςμόσ ςτθ ςθμαςιολογικι ποικιλότθτα, ςτθ ςθμειωτικι 
δφναμθ τθσ γλϊςςασ και ςτθ ςυμπλθρωματικότθτά τθσ με 
άλλα ςυςτιματα. 

• Επικζντρωςθ ςτο νόθμα και ςτισ μορφζσ που είναι 
καταλλθλότερεσ για τθ μετάδοςθ μθνυμάτων. 

• Επίγνωςθ και χριςθ διαφορετικϊν ςθμειωτικϊν ςυςτθμάτων 
(προφορικι/γραπτι γλϊςςα,παντομίμα,εικόνεσ, ςχζδια, 
χάρτεσ κτλ.)(Πολυτροπικότθτα) Ομοιότθτεσ, αναλογίεσ, 
διαφορζσ,ςυμπλθρωματικότθτα.  

 

 



7 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Γνϊςεισ, μζςα, ςκοποί, υλικά, 
περιεχόμενα (3/4) 

• Αυκεντικζσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ και κίνθτρα για τθν 
επικοινωνία. Παιχνίδια, υπόδυςθ ρόλων, παντομίμα κτλ. 

• Ευκαιρίεσ και κίνθτρα για τθν παραγωγι/κατανόθςθ γραπτοφ 
λόγου.  

• Μείωςθ τθσ δαςκαλοκεντρικισ διδαςκαλίασ- οι νθπιαγωγοί 
ςε ρόλο ςυντονιςτι/-τριασ. 

• Χριςθ αυκεντικϊν κειμζνων (γραπτϊν και προφορικϊν). 
Ποικιλία ειδϊν λόγου. 

• Περιβάλλον τάξθσ που να ευνοεί τισ δραςτθριότθτεσ 
παραγωγισ και κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου και τθ παιγνιϊδθ 
διάςταςθ τθσ διδαςκαλίασ. 

 

 



8 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Γνϊςεισ, μζςα, ςκοποί, υλικά, 
περιεχόμενα (4/4) 

• Γραφι/ανάγνωςθ, φωνθμικι επίγνωςθ, γραφοφωνθμικι 
αντιςτοιχία: Αυκεντικζσ παραγωγζσ των παιδιϊν. Καταγραφι 
προφορικοφ λόγου με μαγνθτόφωνο/μετατροπι του ςε 
γραπτό. Παιχνίδια και ιςτορίεσ για τθν άςκθςθ ςτθ ςυλλαβικι 
και φωνθματικι αντικατάςταςθ, παραπομπι ςε πίνακεσ 
αναφοράσ και ιδθ γνωςτά γραπτά ςφμβολα κτλ. 

• Κριτικόσ ςτοχαςμόσ ςτισ υποδείξεισ του ΑΠ, 
επανανοθματοδότθςθ των προτεινόμενων δραςτθριοτιτων 
προσ όφελοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ, του κοινωνικοφ και 
ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, των διακζςιμων υλικϊν, 
δθμιουργία υλικϊν. 

 

 



Τζλοσ Ενότθτασ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτo πλαίςιo του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ διδάςκουςασ. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 



Σθμειϊματα 



12 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, Μαριάννα Κονδφλθ 2014.                
«Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι. Βαςικζσ αρχζσ δραςτθριοτιτων γραμματιςμοφ ςτο 
νθπιαγωγείο». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2014.   Διακζςιμο από τθ δικτυακι 
διεφκυνςθ: https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/ 

 

 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/
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Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ, Όχι παράγωγα ζργα, Διανομι 4.0 *1+ ι 
μεταγενζςτερθ, Διεκνισ Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίεσ, διαγράμματα κ.λπ.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία 
αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων 
Τρίτων».                      

 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 



14 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Διατιρθςθ Σθμειωμάτων 

Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει: 

 το Σθμείωμα Αναφοράσ 

 το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 

 τθ διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων 

 το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) 

μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ. 

 


