
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης, ο εκπαιδευτικός πρέπει 
να καταστήσει τα παιδιά αυτόνομα στην παραγωγή κειμένων κάθε 

είδους, τα οποία θα εμπεριέχουν τα βασικά χαρακτηριστικά του 
περιεχομένου και της δομής του κειμενικού είδους στο οποίο 
ανήκουν, ώστε να είναι επικοινωνιακώς αποτελεσματικά και 

αισθητικώς φροντισμένα.  



 Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση 

 Διευθύντρια 



ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟ-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 Φάση αυθεντικοποίησης 

 Φάση παραγωγής ιδεών 

 Φάση οργάνωσης ιδεών 



 
ΦΑΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

[Εξασφαλίζει θετικές προυποθέσεις για την ποιότητα 

του γραπτού λόγου] 

 

  

Ο εκπαιδευτικός βοηθάει τους μαθητές να:  

 

 ΣΤΟΧΟΣ 1ος Επιλέξουν το θέμα τους σύμφωνα με τα βιώματα, 

ενδιαφέροντα, προβληματισμούς τους. 

 

 ΣΤΟΧΟΣ 2ος  Καθορίσουν τη λειτουργία [ρόλο] και το μήνυμα, που 

θα επιδιώξουν να εκφράσουν με το κείμενό τους[προθετικότητα του 

κειμένου]. 

 

 

 



2.α]ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ[Μια ή 
συνδυαστικά περισσότερες] 

 Να πληροφορήσει και να περιγράψει.  

 Να κοινοποιήσει σκέψεις, στοχασμούς, συναισθήματα. 

 Να πείσει για την ορθότητα ή μη ιδεών και πράξεων. 

 Να επηρεάσει τις σκέψεις , τα συναισθήματα και τις επιλογές του 
αναγνώστη. 

 Να οργανώσει γνώσεις και πληροφορίες και να προτείνει λύσεις 
σε προβλήματα. 

 Να καυτηριάσει μορφές ανθρώπινης συμπεριφοράς και πλευρές 
της κοινωνικής πραγματικότητας. 

 Ν α διδάξει. 

 Να ψυχαγωγήσει τους αναγνώστες 

 



2.β]ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΚΑΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ 
 

      Η πρόθεση του παιδιού να προβάλει μέσα από το κείμενό του 

μια κεντρική ιδέα, καθορίζει αποφασιστικά τις επιλογές του, που 

αφορούν το περιεχόμενο, το ύφος και τη δομή του κειμένου που 

θα συνθέσει. 

 

 

 



 ΣΤΟΧΟΣ 3ος Καθορίσουν το περιεχόμενο, τη δομή και το ύφος 
του κειμένου με βάση τους αποδέκτες. 

 

 Το παιδί διαμορφώνει το περιεχόμενο, τη δομή και το ύφος του 
κειμένου με βάση τις γνώσεις, τις στάσεις, τα ενδιαφέροντα και 
τις προσδοκίες του αποδέκτη.  

 

 Ο αποδέκτης πρέπει να πείθει για την αυθεντικότητά του. Το 
ρόλο αυτό μερικώς τον καλύπτει ο εκπαιδευτικός. Ο κύκλος 
πρέπει να διευρυνθεί με φυσικά πρόσωπα και φορείς πχ.  
Δήμαρχος, συγγραφέας παιδική λογοτεχνίας κ.ά. 

 

 Δημιουργία όσο το δυνατό αυθεντικών καταστάσεων 
επικοινωνίας και όπου είναι αδύνατο δημιουργία εικονικών 
αποδεκτών 

 

 

 



 
 ΣΤΟΧΟΣ 4ος Συνειδητοποιήσουν τι είδους κείμενο επιβάλλει η 

επικοινωνιακή περίσταση να αναπτύξουν. 

 

 Στη φάση αυτή της αυθεντικοποίησης τα παιδιά καλούνται να 

δηλώσουν τι είδους κειμένου σκοπεύουν να συνθέσουν, ενώ 

στη συνέχεια ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τα δομικά 

στοιχεία και τα σχήματα του συγκεκριμένου είδους για την 

παραγωγή ιδεών  και την οργάνωσή τους σε συγκροτημένο 

κείμενο. 

 

 

 



ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΔΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 
 

 

     Ο εκπαιδευτικός με διάφορες τεχνικές καθοδήγησης προσφέρει 

στους μαθητές του πλαίσια στήριξης της σκέψης τους και μέσα 

έκφρασης των ιδεών τους και σε καμιά περίπτωση δε δεσμεύει τις 

δυνατότητες σκέψης και ελεύθερης έκφρασής τους.  

 

 Τεχνική των εικόνων 

 Τεχνική της δημιουργικής απομίμησης μοτίβων 

 Τεχνική της τροποποίησης και της ανατροπής μοτίβων 

 Τεχνική της επιστολής 

 Τεχνική των επτά ερωτήσεων[Ποιος, τι, πότε. Πού, πώς. Γιατί, 

Πόσο] 



 

 Τεχνική της κειμενικής υπερδομής 

 Τεχνική ημιτελών φράσεων και εκτός λογικής σειράς φράσεων 

 Τεχνική της αρχικής παραγράφου ή της τελικής φράσης 

 Τεχνική των γραφικών αναπαραστάσεων 

 Τεχνική των συσχετιζόμενων λέξεων 

 Τεχνική των γραπτών οδηγιών 

 



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 
 

 Τεχνική χορήγησης βασικών λέξεων 

 Τεχνική των φανταστικών διωνύμων 

 Τεχνική των γάντζων 

 Τεχνική του γονομοποιητή 

 Τεχνική του ιδεοκαταιονισμού 

 Τεχνική της συζήτησης 

 Τεχνική της μελέτης πηγών 

 Τεχνική της ομαδικής δημιουργικής σύνθεσης  



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ 

     Για την οργάνωση των ιδεών προτείνεται: 

 η γραφική αναπαράσταση ή  

 η τοποθέτηση ερωτημάτων,  

     ώστε το κείμενο που θα προκύψει νεα έχει υψηλό βαθμό 

νοηματικής συνεκτικότητας, χαρακρηριστικό που το καθιστά 

κατανοητό, επικοινωνιακό και ενδιαφέρον. 



ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

     Ακολουθεί το συγγραφικό στάδιο με το αρχικό κείμενο των 
παιδιών. Τα παιδιά καταγράφουν τις ιδέες τους σε μορφή 
κειμένου σύμφωνα με ένα οργανωτικό σχήμα.  Το κείμενο που 
θα προκύψει πρέπει να έχει:  

 γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα με βάση τις 
ανάλογες κειμενικές συμβάσεις,  

 εσωτερική οργάνωση,  

 δόμηση,  

 ύφος γραφής με τις γλωσσικές επιλογές λεξιλογικού και 
γραμματικο-συντακτικού τύπου  

 και να είναι προσαρμοσμένο στην επικοινωνιακή περίσταση, 
ώστε να επιτελέσει αποτελεσματικά την επικοινωνιακή του 
λειτουργία.  



ΜΕΤΑΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

     Στο  μετασυγγραφικό στάδιο εμπίπτει:  

•      η φάση της επεξεργασίας – βελτίωσης του αρχικού κειμένου,   

•      η δημιουργία του τελικού κειμένου και 

•      η αξιολόγησή  του.  

     Στο στάδιο αυτό υπάρχει εμπλοκή των μαθητών.  

 Σκοπός της επεξεργασίας, της αναθεώρησης και της βελτίωσης 
του αρχικού κειμένου είναι η δημιουργία καλύτερης ποιότητας 
κειμένων και η ανάπτυξη μεταγνωστικών, μεταγλωσσικών  
δεξιοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν στο συγγραφέα-μαθητή να 
συνθέτει προγραμματισμένα και συνειδητά και να παράγει 
αποτελεσματικά κείμενα.  

 Απαραίτητη προυπόθεση είναι η χρήση κριτηρίων για την  
αναθεώρηση των κειμένων, που να σχετίζονται με το σκοπό, 
τους αποδέκτες και τα κειμενογλωσσικά χαρακτηριστικά του 
είδους. 



ΜΟΡΦΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

    Οι κυριότερες μορφές που παίρνει η βελτίωση του αρχικού 

κειμένου είναι: 

  η διόρθωση λαθών,  

  η προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων ή 

  η αφαίρεση περιττών, 

  η αναδιάταξη της αρχικής οργάνωσης,  

  η αναδιατύπωση προτάσεων, πληροφοριών, παραδειγμάτων 

κτλ.  

     Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε τέσσερα 

επίπεδα,  

     στο επίπεδο της λέξης,  

     στο επίπεδο της πρότασης,  

     στο επίπεδο της παραγράφου και  

     στο επίπεδο της συνολικής δομής του κειμένου. 

  

Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε τέσσερα επίπεδα, στο επίπεδο της λέξης στο επίπεδο της πρότασης, στο επίπεδο της παραγράφου και στο επίπεδο της 

συνολικής δομής του κειμένου.  

Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις 



ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 Οι  βελτιώσεις στο επίπεδο των λέξεων αφορούν την 
αντικατάσταση λέξεων που επαναλαμβάνονται, την 
αντικατάσταση γενικής χρήσης λέξεων, τη σωστή χρήση των 
επιθέτων, τη χρήση συνωνύμων, τη χρήση σχημάτων λόγου κ.ά.  

 Οι βελτιώσεις στο επίπεδο της πρότασης αφορούν τη σύνδεση 
και οργάνωση των κύριων προτάσεων, τη χρήση 
προσδιορισμών, τη χρήση δευτερευουσών προτάσεων, την 
επιλογή ρημάτων, τη σύνταξη κ.ά. 

  Οι βελτιώσεις στο επίπεδο της παραγράφου αφορούν τη δομή 
της  παραγράφου, τη σύνδεσή τους, την ανάπτυξη ατελών κ.ά.  

 Οι βελτιώσεις στο κειμενικό  επίπεδο ασχολούνται  με τα δομικά 
χαραχτηριστικά  του κειμενικού είδους. 



 Προτείνεται η συμμετοχή των μαθητών με τη στήριξη 

και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού στην 

αυτοβελτίωση και στην αυτοαξιολόγηση των 

γραπτών τους  και η εμπλοκή τους στην 

ετεροβελτίωση καθώς και στην ετεροαξιολόγηση. 

  Για να λειτουργήσουν οι μορφές αυτοβελτίωσης και 

ετεροβελτίωσης ο εκπαιδευτικός πρέπει να διδάξει τα 

κριτήρια αξιολόγησης. Τα παιδιά παρατηρούν λάθη 

και  αδυναμίες και διατυπώνουν προτάσεις-

εισηγήσεις βελτίωσης.  



ΤΟΜΕΙΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

   Τέλος η αξιολόγηση [αυτοαξιολόγηση- ετεροαξιολόγηση] πρέπει 
να αναφέρεται στους τομείς:  

 περιεχόμενο,  

 δομή ,  

 διατύπωση,  

 ορθογραφία-γραμματική-σύνταξη,  

 λεκτικός πλούτος,  

 εμφάνιση,  

 ύφος,  

 γλωσσική συνοχή,  

 επικοινωνιακή καταλληλότητα,  

 νοηματική συνεκτικότητα,  

 πληροφοριακή πληρότητα. 


