
Έχω μια 
ερώτηση… 

Πρόσεξα 
ότι… 

Αναρωτιέμαι    
αν… 

Συμφωνώ  
με__, γιατί… 

Διαφωνώ  
με__, διότι… 

Μου άρεσε 
ιδιαίτερα 

το… 

Αυτό μου 
θυμίζει… 

Θα ήθελα να 
πάω πίσω στο 
σημείο που… 

Σκέφτηκα 
ότι… 

Ένα άλλο 
παράδειγμα 

είναι… 

Θα ήθελα  
να πω 

περισσότερα 
για… 

Θα 
πρόσθετα 

ότι… 

Συνεχίζοντας 
αυτό που 
είπες … 

Αυτό που 
άκουσα να 
λες είναι … 

Έχω αλλάξει 
άποψη, 

επειδή … 

Αυτό που είπες 
με έκανε να 

σκεφτώ ότι … 



 

Πού θα προτιμούσες 

να ζεις; Κάπου κάνει 

συνεχώς κρύο ή 

κάπου που έχει 

συνέχεια ζέστη;  

Θα προτιμούσες να 

ζεις χωρίς 

τηλεόραση ή χωρίς 

ηλεκτρονικό 

υπολογιστή;  

Ποιο είναι το πιο 

δύσκολο πράγμα 

με το να είσαι 

παιδί;  

Θα προτιμούσες 

μόνο να 

ψιθυρίζεις ή μόνο 

να φωνάζεις;  

Ποιο κατοικίδιο 

θα προτιμούσες 

να έχεις και 

γιατί;  

Ποιο είναι το 

αγαπημένο σου 

παιχνίδι και 

γιατί;  

Αν είχες μια 

μηχανή που 

ταξιδεύει στον 

χρόνο, πώς θα τη 

χρησιμοποιούσες;  

Πώς νομίζεις ότι 

πρέπει να είναι 

ένας σωστός 

φίλαθλος;  

Παραδείγματα θεμάτων προς συζήτηση! 



 

  

 Δεν μιλώ καθόλου όταν μιλά ο συνομιλητής μου  

 Δεν διακόπτω τον συνομιλητή μου, όταν θέλω 

να πω κάτι  

 Περιμένω τον συνομιλητή μου να ολοκληρώσει 

τη σκέψη του, πριν να αρχίσω να μιλώ 

 Τον παρακολουθώ και του δίνω σημασία 

 Κουνάω θετικά το κεφάλι μου, όταν συμφωνώ  

 Χαμογελώ, για να τον κάνω να νιώσει άνετα, 

όταν χρειάζεται  



Διδασκαλία μιας συνομιλίας που αξίζει 

Για να μάθουν τα παιδιά να συνομιλούν, χρειάζεται να διδάξουμε ρητά και 

ξεκάθαρα τα βήματα και τα χαρακτηριστικά μιας συνομιλίας. Επίσης, 

οφείλουμε να τους προσφέρουμε σταδιακά γλωσσικά στηρίγματα, για να 

ενισχύσουμε την προσπάθειά τους.  

 

 

Βήματα 

1. Παρουσιάζουμε στα παιδιά τρόπους που θα μπορούσαν να αρχίζουν 

τις δηλώσεις τους. Σε πρώτη φάση, τους προσφέρουμε κάποια 

γλωσσικά στηρίγματα, για να μην τα συγχύσουμε. Σταδιακά, 

εισάγουμε και άλλα γλωσσικά στηρίγματα.  

 

 

 

 

 

 

2. Τονίζουμε στα παιδιά ότι μια συνομιλία απαιτεί τον σεβασμό μεταξύ 

των συνομιλητών. Εξηγούμε στα παιδιά τι εννοούμε και 

παρουσιάζουμε κανόνες και τρόπους που θα μπορούσαν να 

διασφαλίσουν τον σεβασμό μεταξύ των συνομιλητών. 

 

 

 

 

 

 



3. Στην αρχή, θέτουμε θέματα προς συζήτηση που είναι περισσότερο 

καθημερινά και κοντά στα ενδιαφέροντά τους και λιγότερο 

ακαδημαϊκά. 

 

 

 

 

4. Τους δίνουμε ευκαιρία να προετοιμαστούν, πιθανόν συμπληρώνοντας 

κάποιο φύλλο εργασίας ή καταγράφοντας, σε λίστα, πράγματα που 

θα πουν. 

 

 

 

 

 

 

5. Στην αρχή, παρουσιάζουμε το θέμα και συζητάμε στην ολομέλεια. 

Αναφέρουμε στα παιδιά, ότι όλα θα πρέπει να μιλήσουν από μια 

φορά. Σε μεταγενέστερο στάδιο, μπορεί να αυξήσουμε τον αριθμό 

των φορών που θα πάρουν τον λόγο.  

 

 

6. Με το πέρασμα του χρόνου, εισάγουμε κι άλλα γλωσσικά στηρίγματα 

και εφαρμόζουμε τη διαδικασία, οργανώνοντας τα παιδιά σε ομάδες 

ή σε δυάδες.  

 

 

7. Αξιολογούμε τη διαδικασία. Σε περίπτωση που τα παιδιά είναι σε 

δυάδες, μπορεί ένα τρίτο να τα παρακολουθεί και να καταγράφει σε 

λίστα ελέγχου (check list), ποια γλωσσικά στηρίγματα 



χρησιμοποιήθηκαν και σε ποιο βαθμό ακολουθήθηκαν οι κανόνες 

μιας συνομιλίας που αξίζει.  

 

  



 

 

 

  

  

 Αρχίζω να μιλώ, όταν σταματάει ο συνομιλητής μου 

 Τον προσέχω και τον παρακολουθώ, την ώρα που 

μιλώ.  

 Μιλώ καθαρά και όσο δυνατά χρειάζεται. Δεν φωνάζω 

 Αν διαφωνώ με κάτι, το εκφράζω με ευγένεια 

 Επεξηγώ, αναφέροντας λεπτομέρειες, για να τον 

βοηθήσω να καταλάβει 

 Ξαναλέω κάτι με άλλα λόγια, αν μου το ζητήσει  

 Υποστηρίζω την άποψή μου με επιχειρήματα 
 



 

 

Όνομα: _________________________________ Τάξη: _______________ 

Θέμα  

Η άποψή μου:  

Τα επιχειρήματά μου:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 


