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Κάποιες φορές θα πρέπει να δημιουργηθούν έξτρα κίνητρα για 

την ενασχόληση των παιδιών με τα όσα τους ζητούνται.  

Η τηλεόραση, η υπερενασχόληση με τα κινητά τηλέφωνα και 

την τεχνολογία, καθώς και τα δύο χρόνια εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας (με ότι αυτό συνεπάγεται) είχαν ως αποτέλεσμα το 

χάσμα στη σχέση των παιδιών με τα βιβλία.  

 

Έτσι λοιπόν, στο τμήμα ευθύνης μου (Α5) του 4ου Λυκείου 

Χαλκίδας, έγιναν οι εξής δράσεις: 

 
 
  

Ο κάθε μαθητής έφερε στην τάξη το αγαπημένο του βιβλίο 

και θα μείνει στη βιβλιοθήκη μέχρι το τέλος της χρονιάς 

που θα το ξαναπάρει ο κάτοχος.  

Στόχοι:  

 Περαιτέρω ανάγνωση διαφόρων ειδών κειμένων. 

 Δημιουργία κλίματος φιλαναγνωσίας. 

  καρτελάκια στον πίνακα ανακοινώσεων με σύντομες 

περιλήψεις και κριτικές των βιβλίων από τα παιδιά. 

 Εξάσκηση στη σύνταξη περίληψης 

 Ανάγνωση βιβλίων. 

 εξοικείωση με την οικονομία και περιεκτικότητα στο 

λόγο. 
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Ταμπελίτσες καταγραφής περίληψης 

βιβλίων 
   

 

  

 

Advent Calendar αντίστροφης 

μέτρησης για τα Χριστούγεννα 
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Στόχος: 

 Ενίσχυση τεχνικής 

περίληψης 

 Αύξηση κινήτρων για 

ανάγνωση 

 Δημιουργία θέματος 

προς συζήτηση  και 

ανάλυση μεταξύ των 

μαθητών στην τάξη.  

 Ενίσχυση 

επιχειρηματολογίας 

και δομής προφορικού 
λόγου. 

Στις καρτέλες αυτές οι μαθητές, 

έχοντας διαβάσει ένα βιβλίο, 

καταγράφουν τα στοιχεία του 

βιβλίου και κάνουν μία 

σύντομη περίληψη και κριτική 

για αυτό.  

Όλες οι καρτέλες αναρτώνται 

στον πίνακα ανακοινώσεων της 

τάξης, με σκοπό την ενημέρωση 

και των υπολοίπων και τη 

σύγκριση με περισσότερες 

κριτικές.  

Δανειστική 

Βιβλιοθήκη 

Προσωπικός στόχος με τη 

δημιουργία της δανειστικής 

βιβλιοθήκης στην τάξη είναι 

η δημιουργία μίας 

διαφορετικής φιλοσοφίας και 

μίας συνήθειας των μαθητών 

μέσα στην τάξη. Να μπορούν, 

δηλαδή, σε στιγμές που δεν 

έχουν τι να κάνουν, να 

ανοίγουν ένα βιβλίο να 

διαβάζουν και ο χρόνος να 

περνάει εποικοδομητικά και 

χωρίς να παρεμποδίζεται η 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

«Τελικά ήταν ωραίο το βιβλίο, μου άρεσε!» σχόλιο μαθητή αφού διάβασε ένα βιβλίο της βιβλιοθήκης.  

 

Ένα αντίστροφο ημερολόγιο για την ημέρα των 
Χριστουγέννων με κρυμμένες πολλές εκπλήξεις και 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, παραγωγής διαφόρων 
ειδών λόγου, θεατρικού παιχνιδιού και διαγωνισμών 
ιστορικών, εγκυκλοπαιδικών και γλωσσικών γνώσεων.  

 ενίσχυση της προσμονής για τις μέρες των διακοπών 
 Ενίσχυση κινήτρου για ενασχόληση με διάφορες 

μορφές γραπτού λόγου. 
 Επανάληψη διδαχθείσας ύλης στην ιστορία. 

 

 



 

 
 

 

Ταμπέλες στην είσοδο της τάξης 
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Εκτός από τον καλλωπισμό του χώρου και τη δημιουργία 

κινήτρων για διατήρηση της καθαριότητας της τάξης, ένας ακόμη 

στόχος ήταν η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ τους, αλλά και η 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους.  

 

#διαμόρφωση_αίθουσας #δημιουργία_κινήτρων #αύξηση_πειθ

ούς #ενίσχυση_ενδιαφέροντος_για_ανάγνωση #ενασχόληση_με

_περίληψη #επαφή_με_είδη_γραφής #4ο_Λύκειο_Χαλκίδας 
 

 

Τα υπέρ και τα κατά 

Εδώ  στα κουτιά αυτά, οι 

μαθητές αναδεικνύουν τα 

θετικά που συμβαίνουν 

μέσα στην τάξη (γεγονότα, 

πράξεις συμμαθητών, 

λειτουργίες-δράσεις) και 

τα αρνητικά ή όλα όσα 

τους ενοχλούν, μαζί με τη 

λύση που προτείνουν. Σε 

έναν ανοιχτό διάλογο 

επικροτούνται όλοι και 

όσα λειτουργούν θετικά 

και αναδεικνύονται τα 

προβλήματα, 

προσφέροντας χώρο για 

συζήτηση, συνεργασία και 

λύση.  

 Ενίσχυση της 

φιλοσοφίας 

επίλυσης 

προβλημάτων 

 Ενίσχυση της 

ομαδικότητας της 

τάξης.  

 Εξομάλυνση 

σχέσεων. 
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