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Σαυτότθτα ςεναρίου 
 

 

Σάξθ Βϋ Δθμοτικοφ 
 

Μάκθμα/Γνωςτικό Αντικείμενο Μάκθμα Γλϊςςασ από το κείμενο «Οι 

πεταλουδίτςεσ» του  Ανκολογίου Λογοτεχνικϊν Κειμζνων Α & Β  

Δθμοτικοφ 

 

 

Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα Οι μακθτζσ να ανακαλζςουν 

προθγοφμενεσ γνϊςεισ , να διορκϊςουν τυχόν εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ, να 

εξοικειωκοφν περιςςότερο με τισ βαςικζσ ζννοιεσ των ρθμάτων, των επικζτων 

και των ουςιαςτικϊν. Να κατανοιςουν  το ρόλο τουσ μζςα ςτθν πρόταςθ, να 

αναγνωρίςουν  τισ βαςικζσ διαφορζσ τουσ ςε ςφνδεςθ με τα ςυμφραηόμενα 

και να εφαρμόςουν τθ γνϊςθ αυτι. Να καταλάβουν τθν ανάγκθ χριςθσ 

επικζτων προκειμζνου να περιγράφουν με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ τα 

ουςιαςτικά. Να αποςαφθνίςουν τισ ζννοιεσ των αντίκετων και των ςυνϊνυμων  

επικζτων, να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ, να επεξεργαςτοφν λογοτεχνικά 

κείμενα και να καλλιεργιςουν τθ δεξιότθτα κατανόθςθσ γραπτοφ λόγου.  

 

 

 

Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ των μακθτϊν για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου 

Να ζχουν τελειϊςει τθν ενότθτα 9 «Που λεσ, είδα..» του Β τεφχουσ 

Γλϊςςασ, ϊςτε να ζχουν εξοικειωκεί με τα γραμματικά φαινόμενα τθσ 

ενότθτασ αυτισ.  

 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ (για 1-2 διδακτικζσ ϊρεσ ςτθν ψθφιακι τάξθ) 

Η εκτιμϊμενθ διάρκεια του ςεναρίου κα είναι 2 (δφο) διδακτικζσ ϊρεσ 

ςτθ ςφγχρονθ διδαςκαλία και περίπου 1 (μία) ςτθν αςφγχρονθ. 

 
 



 

 

φντομθ περιγραφι ςεναρίου 

Σο παρόν ςενάριο αναφζρεται ςε μάκθμα επαναλθπτικοφ χαρακτιρα. 

τθν φάςθ τθσ ςφγχρονθσ διδαςκαλίασ γίνεται παρουςίαςθ διαφανειϊν 

και κειμζνου από το Ανκολόγιο, διαμοιραςμόσ video και διαχωριςμόσ ςε 

ομάδεσ. τθ φάςθ τθσ αςφγχρονθσ διδαςκαλίασ χρθςιμοποιείται θ 

πλατφόρμα eme και τα εργαλεία τθσ. 

 

Δραςτθριότθτεσ που οδθγοφν ςτθν ενεργθτικι εμπλοκι των μακθτϊν 

υηιτθςθ, διερευνθτικζσ ερωτιςεισ για τθν ανίχνευςθ προθγοφμενθσ 

γνϊςθσ,  χωριςμόσ ςε ομάδεσ, αλλθλεπίδραςθ μεταξφ μακθτϊν και 

ενκάρρυνςθ ςυμμετοχισ, χριςθ οπτικοακουςτικϊν μζςων για 

κινθτοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ, διαδραςτικζσ αςκιςεισ  μζςω του 

εργαλείου eme content ςτθν πλατφόρμα eme, δραςτθριότθτεσ 

διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, ατομικισ και ομαδικισ ανατροφοδότθςθσ. 

 

Χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία (ονομαςτικά) 

φγχρονθσ διδαςκαλίασ: Webex 

 

Αςφγχρονθσ διδαςκαλίασ: eme , Φωτόδεντρο, Εκπαιδευτικι Σθλεόραςθ, 

διαδραςτικά βιβλία, φφλλο Εργαςίασ 

 

 

 



 

 

Βαςικι Ροι εναρίου 

 

Παρουςίαςθ 

ςχετικοφ  

περιεχομζνου 

 

• Ευαιςκθτοποίθςθ μακθτϊν ςχετικά με το κζμα. Ενεργοποίθςθ προγενζςτερθσ 
γνϊςθσ. 

Παρουςίαςθ  

προβλιματοσ 

• Παρουςίαςθ του κζματοσ ςτουσ μακθτζσ. Ενθμζρωςθ για τθ διαδικαςία που 
κα ακολουκθκεί. Πυρινασ διδαςκαλίασ. Επεξεργαςία κειμζνου 

 

Επικοινωνία και  

ςυνεργαςία 

 

• Δθμιουργία ομάδων μακθτϊν. Κάκε ομάδα κα αςχολθκεί με διαφορετικζσ 
πλευρζσ του κζματοσ. Τποςτιριξθ και αλλθλεπίδραςθ κατά τθ διαδικαςία. 

 

Αξιολόγθςθ 

• ε ατομικό επίπεδο αξιολογείται θ ςυμμετοχι ςτο διάλογο, οι ερωτιςεισ και 
οι απαντιςεισ των μακθτϊν. Γινεται διαμορφωτικι αξιολόγθςθ και  για τισ 
εργαςίεσ μζςω  eme γίνεται ανατροφοδότθςθ από το ςφςτθμα και από τθν 
εκπ/κό. ε ομαδικό επίπεδο αξιολογείται θ εργαςία κάκε ομάδασ και θ 
ςυνεργαςιμότθτα μεταξφ των μελϊν . 

υηιτθςθ 

• Δθμιουργείται κατάλλθλο περιβάλλον για ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια,όπου 
μποροφν να ςυμμετζχουν όλοι. Γίνεται ανακεφαλαίωςθ βαςικϊν εννοιϊν και 
προθγοφμενων γνϊςεων. 

Φάςεισ 
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ΦΑΗ 1 – ΤΓΧΡΟΝΗ= Διερευνθτικζσ ερωτιςεισ, παρουςίαςθ διαφανειϊν, βίντεο και 

κειμζνου από Ανκολόγιο.  Επεξεργαςία κειμζνου 

ΦΑΗ 2- ΑΤΓΧΡΟΝΗ= Βίντεο από Φωτόδεντρο, Εκπαιδευτικι Σθλεόραςθ, Διαδραςτικά 

Βιβλία, διαδραςτικζσ αςκιςεισ ςτθν πλατφόρμα  e me 

ΦΑΗ 3 – ΤΓΧΡΟΝΗ= Ανάγνωςθ κειμζνου, ανατροφοδότθςθ, χωριςμόσ ςε ομάδεσ, 

ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων 

ΦΑΗ 4 – ΑΤΓΧΡΟΝΗ= Δραςτθριότθτεσ ςτθν e me, αξιολόγθςθ, φφλλο εργαςίασ, 

ανατροφοδότθςθ 

 

 

 



 

 

Πλαίςιο Τλοποίθςθσ 

 

Σο ςενάριο πραγματοποιείται με τθ μορφι ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ 

διδαςκαλίασ μζςω τθσ πλατφόρμασ του Webex και του  eme αντίςτοιχα. 

Είναι απαραίτθτο να ζχει δθμιουργθκεί θ κυψζλθ τθσ τάξθσ και οι 

μακθτζσ να είναι εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ τθσ. Για τθν καλφτερθ 

αξιοποίθςθ του ςεναρίου, τόςο ςτθ ςφγχρονθ όςο και ςτθν αςφγχρονθ 

φάςθ και λόγω τθσ θλικίασ των παιδιϊν, είναι απαραίτθτθ θ ςυνδρομι 

των γονζων τουσ. 

 

Χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία/μζςα 
 

Εργαλεία Webex: 

 Breakout Sessions 

 Μικρόφωνο 

 Chat 

 Share (διαμοιραςμόσ διaφανειϊν, κειμζνου και video) 

 

Eργαλεία  eme: 

 Τοίχοσ κυψζλθσ ωσ κανάλι επικοινωνίασ, περιγραφισ και οδθγιϊν 

 e me content (δθμιουργία ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ): 

1. Course Presentation (δθμιουργία παρουςίαςθσ) 

2. Drag text  

3. Find the word  

4. Single choice set  

5. Mark the words  

6. Drag and drop  

7. Image pair  

8. Interactive video  

9. Παιχνίδι μνιμθσ (memory game) 

10.  Eme assignments (ανάκεςθ εργαςιϊν και ανατροφοδότθςθ) 

 

 

 



 

 

 Φωτόδεντρο   

 Διαδικτυακόσ Ιςτότοποσ δθμιουργίασ εκπαιδευτικϊν αςκιςεων 

Wordwall  

 Εκπαιδευτικι Τθλεόραςθ Γλϊςςα - Που λεσ είδα… - Β' Δθμοτικοφ Επ. 

102  

 Διαδραςτικά βιβλία (Γλϊςςα,βιβλ. μακθτι, βϋτεφχοσ,ενότθτα 9 «Που  

λεσ, είδα…»)  

 Φφλλο Εργαςίασ 

 

 

  



 

 

Χρονοπρογραμματιςμόσ 
 

Χρονοπρογραμματις
μόσ 

Δραςτθριότθτα Περιγραφι Εκπαιδευτικά μζςα 

Φάςθ 1.  
φγχρονθ(30λεπτά) 
Διερεφνθςθ 
προχπάρχουςασ 
γνϊςθσ  
Παρουςίαςθ 
διαφανειϊν& video  
Παρουςίαςθ 
κειμζνου 
Ανάγνωςθ 
Επεξεργαςία 
κειμζνου 
 
 

1.φντομεσ 
διερευνθτικζσ ερωτιςεισ 
2.Παρουςίαςθ 
διαφανειϊν και προβολι 
video 
3.Παρουςίαςθ κειμζνου 
4.Ανάγνωςθ 
5.Ερωτιςεισ κατανόθςθσ 
κειμζνου 
6.Ερωτιςεισ κατανόθςθσ 
γραμματικϊν 
φαινομζνων 

Ανάκλθςθ ςτθ μνιμθ βαςικϊν 
εννοιϊν τθσ εν. 9 (5 λ.) 
 Προβολι διαφανειϊν από 
Course presentation για 
επανάλθψθ γραμματικϊν 
εννοιϊν. (5 λ.) 
 Προβάλλεται ολιγόλεπτο 
βίντεο για τα επίκετα. (3λ.) 
Παρουςιάηεται το πρότυπο 
κείμενο  από το Ανκολόγιο «Οι 
πεταλουδίτςεσ. 
 Γίνεται ανάγνωςθ μικροφ 
αποςπάςματοσ.(7λ.) 
Ακολουκεί ςφντομθ 
επεξεργαςία κειμζνου  
(10λ.) 
 

Πλατφόρμα 
τθλεδιάςκεψθσ Webex 
Share content για 
παρουςίαςθ κειμζνου 
από Ανκολόγιο 
Share video  
Πλατφόρμα eme 
Course presentation για 
προβολι διαφανειϊν 
Μy Photodentro 
 

Φάςθ 2. Αςφγχρονθ 
(περίπου30 λεπτά) 
Ανάκλθςθ πρότερων 
γραμματικϊν 
γνϊςεων, 
εμπζδωςθ,ατομικι 
ανατροφοδότθςθ 
 

1.Δραςτθριότθτεσ 
χριςθσ 
οπτικοακουςτικϊν 
μζςων για κατανόθςθ 
γραμματικϊν 
φαινομζνων  
2. Διαδραςτικζσ 
αςκιςεισ  
 

τον Σοίχο τθσ κυψζλθσ 
αναρτϊνται οδθγίεσ για να 
κάνουν οι μακθτζσ τισ 
διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ 
κατανόθςθσ και εμπζδωςθσ, 
που ζχουν δθμιουργθκεί με το 
εργαλείο e me content, να 
δουν βίντεο από τθν Εκπ/κι 
Σθλ/ςθ, να παίξουν ςτον 
ιςτότοπο Wordwall και να 
κάνουν τισ αςκιςεισ ςτα 
διαδραςτικά βιβλία. 
 
 
 

Πλατφόρμα eme 
Σοίχοσ κυψζλθσ και 
ανάρτθςθ video από 
Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ 
Μy Photodentro 
Διαδραςτικά βιβλία 
e me content: 
Course presentation 
Find the words 
Mark the words 
Single choice set 
Drag text 
Memoy game 
Wordwall 

Φάςθ 3. 
φγχρονθ(30λεπτά) 
Ανάγνωςθ 
Κατανόθςθ και 
εμπζδωςθ 
γραμματικϊν 
φαινομζνων 
Ανακαλυπτικι 
μάκθςθ μζςα από 
ομαδικι εργαςία και 
επικοινωνία 

1.φντομθ ανάγνωςθ 
2.Ανατροφοδότθςθ 
3.Χωριςμόσ ςε ομάδεσ 
(breakout sessions) 
 
4.Ανακοίνωςθ 
αποτελεςμάτων ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ- 
ςυηιτθςθ 

 
Γίνεται ανάγνωςθ.(15λ.) 
Σθν ίδια ϊρα κα γράψουν ςτο 
chat ριματα, επίκετα και 
ουςιαςτικά από ςυγκεκριμζνεσ 
προτάςεισ του κειμζνου του 
Ανκολογίου  
Σα παιδιά χωρίηονται ςε 4 
ομάδεσ (Breakout Sessions). 
Κάκε   ομάδα ζχει 
διαφορετικά κακικοντα .  

Πλατφόρμα 
τθλεδιάςκεψθσ Webex 
Share content για 
παρουςίαςθ κειμζνου 
από Ανκολόγιο 
Chat 
Breakout Sessions 
 



 

 

 Με βάςθ το κείμενο του 
Ανκολογίου: 
Εντοπίηουν ςυγκεκριμζνα: 
  επίκετα  και ουςιαςτικά 
(10λ.) 
 
 Σα αποτελζςματα 
ανακοινϊνονται ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ 
Διορκωτικι αξιολόγθςθ (5λ.) 
υμπεράςματα, ςυηιτθςθ 
 
Οδθγίεσ για δραςτθριότθτεσ 
ςτθν Αςφγχρονθ. 
 
 

Φάςθ 4. 
Αςφγχρονθ 
(περίπου30 λεπτά) 
Αξιολόγθςθ 
 
Ανατροφοδότθςθ 
 
 

Εκτζλεςθ 
δραςτθριοτιτων 
Αξιολόγθςθ εργαςιϊν 
Φφλλα εργαςίασ 

Διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ 
1.διαχωριςμοφ  «ςυνϊνυμα»  
«αντίκετα»  
2.αντιςτίχιςθσ επικζτων - 
ουςιαςτικϊν  
Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ 
Αυτόματθ αξιολόγθςθ από το 
ςφςτθμα 
Διόρκωςθ εργαςιϊν και 
ατομικι ανατροφοδότθςθ  

Πλατφόρμα eme 
Σοίχοσ κυψζλθσ 
eme content: 
Interactive video 
Single choice set 
Image pair 
Drag and drop 

 
eme assignments 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Οδθγίεσ για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου  

 

ΦΑΣΗ 1 – ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

1α. Η εκπαιδευτικόσ, μετά το πζρασ τθσ ενότθτασ 9, κάνει κάποιεσ 

διερευνθτικζσ – διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ, μζςα από τισ οποίεσ τα παιδιά 

καλοφνται να κυμθκοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ του ριματοσ, του ουςιαςτικοφ 

και, κυρίωσ, τθ νζα ζννοια του επικζτου, που διδάχτθκε ςτθν ενότθτα.  

1β. Γίνεται προβολι διαφανειϊν με διαμοιραςμό οκόνθσ από Course 

presentation  τθσ e me για επανάλθψθ των τριϊν γραμματικϊν εννοιϊν 

ριματοσ, ουςιαςτικοφ, επικζτου και των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ.  

 

 

 



 

 

1γ. Προβάλλεται απόςπαςμα (3λ.) από ολιγόλεπτο βίντεο από 

Φωτόδεντρο για τα επίκετα. Tα video  για τα ρήματα, τα ουςιαςτικά 

και τα επίθετα θα είναι αναρτημζνα ςτον τοίχο τησ κυψζλησ, για να 

μποροφν να τα ξαναδοφν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1δ. Παρουςιάηεται το πρότυπο κείμενο  από το Ανκολόγιο «Οι 

πεταλουδίτςεσ», ςελ. 97,98  

1ε.Γίνεται ανάγνωςθ μικροφ αποςπάςματοσ. 

1ςτ. Ακολουκεί ςφντομθ επεξεργαςία  και απόδοςθ νοθματικοφ 

περιεχομζνου με ερωτιςεισ κατανόθςθσ κειμζνου, εντοπιςμόσ 

ουςιαςτικϊν όπωσ πεταλουδίτςεσ, κίνδυνοσ, Ηλιαχτίδα, πουλιά, 

τριαντάφυλλα, κρίνα, μενεξζσ, μαργαρίτεσ, χορόσ κ.λπ.  Οι 

μακθτζσ/τριεσ εντοπίηουν τα επίκετα που ταιριάηουν με τα παραπάνω 

ουςιαςτικά. 



 

 

Δίνονται οδθγίεσ για διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ που κα κάνουν τα 

παιδιά ςτθν eme. 

 

 

ΦΑΣΗ 2 – ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 

2α. τον Σοίχο τθσ κυψζλθσ αναρτϊνται οδθγίεσ για να κάνουν οι 

μακθτζσ τισ διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ κατανόθςθσ και εμπζδωςθσ, 

που ζχουν δθμιουργθκεί με το εργαλείο e me content. 

 Αςκιςεισ πάνω ςτο κείμενο του Ανκολογίου (course presentation) 

 Kρυπτόλεξο με τα επίκετα του κειμζνου 
από Ανκολόγιο(Find the words) 

 

 

 

 

 

 

 Σαιριάηουν τα ουςιαςτικά με τα επίκετα (Drag text) και παιχνίδι με κάρτεσ μνιμθσ 

(memory game) 

 



 

 

 Βρίςκουν επίκετα ςε μια πρόταςθ (Mark the words ) 

 

 

 

 

 

 

 

 Αναγνωρίηουν τι είναι γραμματικά οι λζξεισ(Single choice set) 

 

Η ατομικι ανατροφοδότθςθ 

γίνεται αυτόματα από το 

ςφςτθμα. 

 

 

 

2β. Μποροφν να  δουν βίντεο από τθν Εκπ/κι Σθλεόραςθ για τα 

ουςιαςτικά, τα ριματα, τα επίκετα, κακϊσ και το ςχετικό επαναλθπτικό 

βίντεο τθσ εν. 9(Μζνουμε Αςφαλείσ : Γλϊςςα, «Που λεσ, είδα..» επ.102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2γ. Να κάνουν τθν άςκθςθ από τα διαδραςτικά βιβλία  .  

2δ.Να μεταβοφν ςτον ιςτότοπο wordwall πατϊντασ μια λζξθ – 

υπερςφνδεςμο και να κάνουν διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

αντιςτίχιςθσ ι ταιριάςματοσ που αφοροφν ςτισ ζννοιεσ ριμα –

ουςιαςτικό – επίκετο. 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΣΗ 3 – ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

3α . Γίνεται ανάγνωςθ από όλα τα παιδιά. 

3β. το χρονικό διάςτθμα που δε διαβάηουν, καλοφνται να γράψουν 

ςτο chat ριματα, επίκετα και ουςιαςτικά από ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ 

του κειμζνου του Ανκολογίου που προςφζρονται για τζτοιου είδουσ 

επεξεργαςία. 

3γ. Σα παιδιά χωρίηονται ςε 4 ομάδεσ (Breakout Sessions). Κάκε   ομάδα 

ζχει διαφορετικά κακικοντα με  βάςθ το κείμενο του Ανκολογίου: 

Εντοπίηουν ςυγκεκριμζνα: 

Α) τα επίκετα που ταιριάηουν ςτο ουςιαςτικό «πεταλουδίτςεσ» 

Β) τα ουςιαςτικά που ταιριάηουν ςτο επίκετο «κόκκινο» 

Γ) τα ουςιαςτικά που ταιριάηουν ςτο επίκετο «κίτρινο» 

Δ) τα ουςιαςτικά που ταιριάηουν ςτο επίκετο «λευκό ι άςπρο» 

 Σα αποτελζςματα ανακοινϊνονται ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ, γίνεται 

 διορκωτικι αξιολόγθςθ,  ανακοινϊνονται ςυμπεράςματα . 



 

 

Δίνονται οδθγίεσ για Φφλλο εργαςίασ ςτο eme assignments και για 

διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ ςτθν  e me. 

 

 

ΦΑΣΗ 4 – ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 

4α. τον τοίχο τθσ κυψζλθσ ςτθν πλατφόρμα e me αναρτϊνται 

διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ μζςω e me  content: 

 διαχωριςμοφ  εννοιϊν «ςυνϊνυμα» και «αντίκετα» επίκετα ( single choise set, 

image pair,  drag text) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 αντιςτίχιςθσ επικζτων - ουςιαςτικϊν με κριτιριο τθν ταφτιςθ γζνουσ, αρικμοφ 

και πτϊςθσ (drag and drop) 

 

 

 

 



 

 

 

 διαδραςτικό βίντεο με αςκιςεισ πάνω ςτο μφκο του Αιςϊπου «Η αλεποφ και ο 

πελαργόσ», που εμπεριζχει ζννοιεσ αντίκετων επικζτων, ρθμάτων και 

ουςιαςτικϊν (interactive video) 

 

Γίνεται αυτόματθ 

αξιολόγθςθ από το ςφςτθμα 

 

 

 

 

 

 

4β. Μζςω του εργαλείου e me assiggnments  ανατίκεται ςτα παιδιά ζνα 

εφκολο Φφλλο εργαςίασ με αςκιςεισ πάνω ςτισ ζννοιεσ ριμα, επίκετο, 

ουςιαςτικό.  Εδϊ χρειάηεται να τονίςουμε ότι δεν είναι απαραίτθτθ θ 

εκτφπωςθ, αρκεί όςοι δεν διακζτουν εκτυπωτι να αντιγράψουν τισ 

απαντιςεισ ςτο τετράδιό τουσ. Οι γονείσ των μακθτϊν κα τουσ 

βοθκιςουν να ςτείλουν τισ αςκιςεισ για διόρκωςθ μζςω αρχείου word 

ι ςε φωτογραφία από το τετράδιό τουσ. Αυτό κα γίνει για να υπάρχει 

διαμορφωτικι αξιολόγθςθ. Η διόρκωςθ εργαςιϊν και θ ατομικι 

ανατροφοδότθςθ  γίνεται με αποςτολι μθνφματοσ επιβράβευςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ε ατομικό επίπεδο γίνεται αυτόματθ ανατροφοδότθςθ από το 

ςφςτθμα τθσ πλατφόρμασ  eme, όπου μποροφν να προςτεκοφν 

αξιολογικζσ κλίμακεσ  με ςχόλια π.χ. «Μπράβο, τα κατάφερεσ!» 

Αξιολογείται ατομικά θ ανταπόκριςθ και θ επεξεργαςία του φφλλου 

Εργαςίασ και γίνεται ατομικι ανατροφοδότθςθ με ατομικό μινυμα  

ςτθν eme (eme assignments) 

Αξιολογείται, επίςθσ, το ενδιαφζρον, θ εμπλοκι  και θ ςυμμετοχι του 

παιδιοφ ςτο μάκθμα τθσ ςφγχρονθσ διδ/λίασ, ο βακμόσ ανταπόκριςθσ  

ςε ερωτιςεισ, θ ςυνζπεια και θ επιμζλεια, κακϊσ και θ ςυμμετοχι ςτισ 

ομάδεσ εργαςίασ (breakout sessions) και θ ςυνεργαςία με τα μζλθ τθσ 

ομάδασ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφγχρονθσ διδ/λίασ γίνεται προφορικά θ 

διαμορφωτικι και θ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ με ερωτιςεισ και διάλογο. 

ε ομαδικό επίπεδο αξιολογείται  θ ςυμμετοχι ςτθν ομαδικι 

δραςτθριότθτα. Μζςο ανατροφοδότθςθσ αποτελεί και θ ςυηιτθςθ ςτθ 

ςφγχρονθ διδ/λία. Μζςα απ’ αυτι μποροφν να λυκοφν απορίεσ, να 

δοκοφν κίνθτρα εμπλοκισ και εμβάκυνςθσ ςτισ δφςκολεσ ζννοιεσ.  

Γενικά,θ αξιολόγθςθ ςε αυτζσ τισ φάςεισ ζχει περιςςότερο 

επιβραβευτικό και ενκαρρυντικό χαρακτιρα και ςτόχο. 

 

 

 



 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ – ΡΟΛΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 

τθ ςφγχρονθ διδ/λία θ εκπαιδευτικόσ ενεργοποιεί τα εργαλεία του 

share text, share video , μικρόφωνο, κάμερα όπου χρειάηεται και chat 

για διευκόλυνςθ επικοινωνίασ. Πολφ βοθκθτικό είναι και το εργαλείο 

breakout sessions για ομάδεσ ςυνεργαςίασ. Κινθτοποιεί το ενδιαφζρον 

των μικρϊν μακθτϊν, δίνει κίνθτρα για ςυνεργαςία και ςυμμετοχι 

όλων, κακϊσ και για αλλθλεπίδραςθ τόςο μεταξφ των ομάδων, όςο και 

μεταξφ εκπ/κοφ και τάξθσ.  

Λόγω τθσ μικρισ θλικίασ των μακθτϊν/τριϊν, κεωρείται απαραίτθτθ θ 

ςυνδρομι των γονζων/κθδεμόνων ςτθ διαδικαςία. Κατά τθ διάρκεια 

τθσ ςφγχρονθσ διδ/λίασ κα μποροφςαν να απεμπλακοφν περιςςότερο, 

μια και τα παιδιά χειρίηονται τθν πλατφόρμα Webex από τθν 

ΑϋΔθμοτικοφ. Καλό κα ιταν  θ παρουςία των γονζων να είναι διακριτικι 

και υποςτθρικτικι. τόχοσ είναι τα παιδιά να αιςκάνονται πιο ελεφκερα 

και να ςυμπεριφζρονται με τον αρμόηοντα τρόπο, δίχωσ παρεμβολζσ 

από γονείσ. 

Η βοικειά τουσ κρίνεται απαραίτθτθ κατά τθ διάρκεια τθσ αςφγχρονθσ 

διδ/λίασ, γιατί μποροφν να τθν προςφζρουν κυρίωσ ςε τεχνικά 

ηθτιματα, φροντίηοντασ παράλλθλα να τθρείται το χρονοδιάγραμμα τθσ 

μελζτθσ, τθσ οργάνωςθσ του χϊρου και του χρόνου προετοιμαςίασ και 

διεξαγωγισ δραςτθριοτιτων ςτθν  e me.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αναλυτικά  Προγράμματα πουδϊν  Γλϊςςασ ΒϋΔθμοτικοφ 

http://ebooks.edu.gr/info/cps/2deppsaps_GlossasDimotikou.pdf 

     Ανκολόγιο Λογοτεχνικϊν Κειμζνων Αϋ& Βϋ Δθμοτικοφ 

     Βιβλίο Δαςκάλου, Γλϊςςα ΒϋΔθμοτικοφ, Σαξίδι ςτον κόςμο τθσ γλϊςςασ 

Διαδικτυακόσ Ιςτότοποσ δθμιουργίασ εκπαιδευτικϊν αςκιςεων Wordwall  

     Ταιριάηω ριματα, ουςιαςτικά, επίκετα 

Διαδραςτικά βιβλία (Γλϊςςα, βιβλ. μακθτι, βϋτεφχοσ, ενότθτα 9 «Που  λεσ, 

είδα…») http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1995/Glossa_B-

Dimotikou_html-empl/indexk_00.html 

Εκπαιδευτικι Σθλεόραςθ Γλϊςςα - Που λεσ είδα… - Β' Δθμοτικοφ Επ. 

102https://video.link/w/mJWrc 

Φωτόδεντρο  (επίκετα,  ριματα,  ουςιαςτικά) 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/37 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/29 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/33 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

http://ebooks.edu.gr/info/cps/2deppsaps_GlossasDimotikou.pdf
https://wordwall.net/resource/1325392/%CE%BE%CE%B5%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CF%89-%CF%84%CE%B1-%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B1
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1995/Glossa_B-Dimotikou_html-empl/indexk_00.html
https://video.link/w/mJWrc
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/37
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/29
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/33

