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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

•ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

•ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

•ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

•ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ





Το παιδί μαθαίνει τον κόσμο και τον
εαυτό του μέσα από τις σχέσεις.

Μαθαίνει, οργανώνοντας πληροφορίες. 



Βοηθητικές στάσεις: 

- Παρατηρώ μαζί με εκείνο.

- Ρωτάω να μάθω, του επιτρέπω να εκφράζεται.      
Έτσι κάνουμε και οι δύο προσπάθειες στο φως.

- Δεν ενεργώ εγώ στη θέση του. Το καθοδηγώ.

- Βάζω όρια με ηρεμία, εξηγώντας, για όσο χρειαστεί.

- Τα «δωράκια» δημιουργούν εξάρτηση και
αποδυναμώνουν και τις δυο πλευρές.



Άγχος: ένας κρυφός εχθρός

Προκαλεί:
- ένταση, νευρικότητα,  
υπερκινητικότητα, σύγχυση

- βαρεμάρα, αδράνεια, αίσθημα
αδυναμίας, διάλυση

- αδιαθεσία, στενοχώρια, βάρος
στην ψυχή

- φόβο, εσωστρέφεια, απομόνωση,  
απρόβλεπτη συμπεριφορά

- έκπτωση πνευματικών λειτουργιών,   
αποτυχία, μειωμένη αυτοεκτίμηση

- δάκρυα, πόνους, άλλα
ψυχοσωματικά συμπτώματα…



Πώς «θεραπεύεται» το άγχος;

 Αντιλαμβάνομαι (και θέλω να ξέρει) πως είναι ένας
ξεχωριστός (διαφορετικός) άνθρωπος, όπως ο καθένας μας.

 Το καθοδηγώ, ώστε να δίνει μόνο του λύσεις στα προβλήματά
του.

 Απαντώ στα ερωτήματά του με ηρεμία και θέτω δικά μου για
να εμπλουτίσω τη συζήτηση. 

 Του δίνω χρόνο να εκφραστεί, να μιλήσει για τις εμπειρίες του, 
ακόμη κι αν το θέμα φαίνεται να μην έχει σημασία για μένα.

 Του δίνω την ευκαιρία να πάρει πρωτοβουλίες ή να δράσει με
υπευθυνότητα.

 Αποφεύγω τα πολλά «μπράβο». Χρησιμοποιώ άλλες θετικές
εκφράσεις.

 Ρωτώ τη γνώμη του, ακόμη και για θέματα δικά μου ή της
οικογένειας.

Ψυχική
ενδυνά

μωση



 Του επιτρέπω να λέει όχι και να διαφωνεί.

 Το αφήνω να είναι δημιουργικό, ακόμη κι αν οι δημιουργίες του
είναι για μένα ακατανόητες.

 Δεν το συγκρίνω με άλλους. Δεν το υποτιμώ.

 Του θυμίζω πως οφείλει να μπαίνει στη θέση του άλλου και να
προσπαθεί να τον καταλάβει.

 Το προτρέπω να συγχωρεί τα λάθη των άλλων και να
επανορθώνει για τα δικά του λάθη, έστω με ένα «συγγνώμη». 

 Του ζητώ συγνώμη, αν έχω σφάλει.

 Αποδέχομαι τις αποτυχίες του και συζητώ.

 Το άγγιγμά μου εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια
 Αυξάνω τις πιθανότητες να ζήσει θετικά συναισθήματα, ακόμη

κι αν οι συνθήκες είναι αντίξοες.



Οι κανόνες του σχολείου και της τάξης

 Ενημερώνομαι.
 Συμμετέχω στις συγκεντρώσεις γονέων.
 Επικοινωνώ με τους εκπαιδευτικούς κατ΄

ιδίαν.

Ας έχουμε υπόψη μας βασικούς κανόνες της
τάξης, όπως: 

Σέβομαι τον άλλον, Ζητώ το λόγο για να
μιλήσω, Δεν τρώω μέσα στην τάξη, Δεν
αφήνω σκουπίδια στο θρανίο μου και στο
χώρο, Δεν παίρνω τα αντικείμενα του
συμμαθητή μου, Μιλώ με ευγένεια…



Κανόνες στο σπίτι (1)
• Εναρμονίζονται με τους κανόνες του σχολείου και της

τάξης;
• Έχουν συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές (παιδί –

γονείς);
• Έχει γίνει κατανοητό γιατί έχουν σημασία;

Χρειάζεται να έχει το δικό του χώρο για διάβασμα, κι αυτό
να γίνεται σεβαστό από όλους. Αν δεν έχει δικό του
δωμάτιο, έχει το δικό του συρτάρι, το δικό του κουτάκι, 
τη δική του γωνιά; 

Βρίσκεται κάπου καρφιτσωμένο το ωρολόγιο πρόγραμμα
της τάξης; Διατηρεί καθαρά τα βιβλία του; Ετοιμάζει την
τσάντα του πριν κοιμηθεί; 

Οι ρουτίνες (συνήθειες) διευκολύνουν και οργανώνουν! 
Κερδίζουμε χρόνο και κόπο για κάτι που θα γίνει
οπωσδήποτε. 



Κανόνες στο σπίτι (2)
Τα παιδιά μάς παρατηρούν. Αρκεί αυτό για να μάθουν;

Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν το νόημα των πράξεών
μας και να οργανώσουν (να βάλουν σε μια σειρά με
νόημα) τις πληροφορίες που θα ακούσουν.

ΔΕΙΞΤΕ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, 
ΕΞΗΓΕΙΣΤΕ, ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ. 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ και συνειδητοποιώντας
κάθε κίνηση, κάθε βήμα. ΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΟ
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ
ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ, ΕΝΩ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΘΑ
ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 Πώς πιάνουμε τα εργαλεία και πότε κινδυνεύουμε;

 Πώς πιάνουμε το μολύβι;

 Πώς ξεφυλλίζουμε το τετράδιο; 
 Πώς καθόμαστε στην καρέκλα της τάξης;

 Πώς καθόμαστε στον καναπέ;

 Πώς βγάζουμε το πανωφόρι; 
 Πώς ανοίγουμε το πακέτο με τις χαρτοπετσέτες; 

 Πώς μυρίζουμε ένα λουλούδι;

 Πώς στρέφουμε το σώμα για να βγούμε από το
μπάνιο;

 Τι κάνουμε, αν το χαρτί υγείας ακουμπήσει στα
πλακάκια;



Στο σχολείο γράφουμε

Ποια οδηγία φαίνεται πως
δεν εφαρμόζεται εδώ;



Δυνατά σημεία;



Παρατηρήσεις…

Υπολογιστής (word) για τήρηση
κανόνων γραφής κειμένου



Λάθη στα πρώτα βήματα...

α) Κρατά το μολύβι με λάθος τρόπο. β) Το πιέζει.  γ)Το μολύβι δεν έχει
μύτη, είναι πολύ κοντό κλπ.

Άλλο λάθος: Για να είναι σίγουρος πως το
γράμμα θα πατήσει ακριβώς επάνω στη γραμμή, 
αρχίζει το γράμμα από σημείο της γραμμής
(από κάτω). Όμως, κανένα γράμμα δεν αρχίζει
από τη γραμμή (βάση).

Είναι χρήσιμο να μάθει να «παίζει» με τα
γράμματα (μεγάλο, ψείρα, αδύνατο, 
παχουλό…). Να τους πάρει τον αέρα.



α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν

ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
Ποια η φορά των γραμμάτων;
Ποια γράμματα έχουν ένα τμήμα (ουρά) κάτω από τη γραμμή;
Ποια είναι ψηλότερα από τα άλλα;



Ετοιμότητα για την εκμάθηση της γραφής

 Ανάπτυξη των μυών της άκρας χείρας – Λεπτή κίνηση: 
ικανότητα να χειρίζεται μικρά αντικείμενα.

 Οπτικοκινητικός συντονισμός
 Ικανότητα να κρατάει εργαλεία γραφής, να σχηματίζει βασικά

σχήματα (ασκήσεις προγραφής), να αναγνωρίζει το δεξιά –
αριστερά.

 Να μπορεί να αντιγράψει τα εξής σχήματα: κάθετη γραμμή, 
οριζόντια γραμμή, κύκλος, σταυρός, δεξιά πλάγια γραμμή, 
τετράγωνο, αριστερή πλάγια γραμμή, πλάγιο σταυρό, 
τρίγωνο.

 Κιναισθητική αντίληψη: αίσθηση της θέσης και της κίνησης
των μελών του σώματος χωρίς την παρεμβολή της όρασης
(Κοιτάζει τη μύτη του μολυβιού;) 



Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου προηγείται

Πολλά προβλήματα στο γραπτό λόγο πηγάζουν από
ελλείμματα σε δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης.

(Φωνολογική επίγνωση/ενημερότητα: η συνειδητή διάκριση
και ανάλυση της ομιλίας στα επιμέρους στοιχεία της, λέξη-

συλλαβή-φώνημα, και η μεταξύ τους σχέση: ομοιοκαταληξία, 
αλλαγή θέσης συλλαβής...) 



Βλέπω Διαβάζω δυνατά
δύο φορές, 
παρατηρώντας τη
γραφή των λέξεων

Βλέπω Διαβάζω σιωπηρά, 
παρατηρώντας...

σημαδεύω

Βλέπω Κυκλώνω τα δύσκολα

Μαθαίνω την ορθογραφία μόνος μου

Διαβάζω ξανά, 
προσπαθώντας
να
απομνημονεύσω.

Γράφω χωρίς να
κοιτάζω, ό,τι
ακούω ή ό,τι
θυμάμαι
(κασετόφωνο;).



δ ι α φ ή μ ι σ η π ο λ λ ά

σ υ γ κ ί ν η σ η δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς δ ι ο ρ θ ώ ν ω

α λ λ η λ ε γ γ ύ η



Κάποιες τεχνικές

 Επιμένουμε στην προφορική έκφραση και στην κατανόηση
των λέξεων (να συλλαβίσει, να κατασκευάσει μια νέα πρόταση)

 Χρήση λεξικού, τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και στο σπίτι.
Στην σελίδα 43 του Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα (ΔΕΠΠΣ) αναφέρεται: 
«Οργανικό στοιχείο της διδασκαλίας του λεξιλογίου είναι η χρήση λεξικού μέσα
στην τάξη ατομικά ή ομαδικά.»

 Δημιουργία προσωπικού Ευρετηρίου ή λεξικού καταγραφής
λέξεων (όχι ερμηνευτικό). Ενδιαφέρει να εμπλουτίζει το λεξιλόγιό
του και να ασκείται στην ορθή γραφή. 

 Επισήμανση δύσκολων «σημείων» (προηγούμενη διαφάνεια).

Χρήση πλαστελίνης, ψαλιδιού, χρώματος… Η σημασία της
επισήμανσης με χρώμα (δείτε επόμενη) 
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Ποιο από τα δύο είναι πιο εύκολο να κατανοήσετε;



Καλή σχολική χρονιά!!!

Ευχαριστώ!

Μαρία Αντωνάτου


