


Ένα Σχολείο για Όλους: 

Μαθησιακές ∆υσκολίες και

∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία

Αλβανόπουλος Γιώργος

Σχολικός Σύµβουλος



Ιστορική αναδροµή

• 1880: Λεξική τύφλωση

• ∆υσλεξία

• 1960: Μαθησιακές ∆υσκολίες

• Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες



Ο πιο σύντοµος ορισµός

• Ένα παιδί υποψιαζόµαστε ότι έχει Μ∆ όταν

συναντά µεγάλες δυσκολίες στο σχολείο, χωρίς

προφανή λόγο*.

• *∆ηλ. παρακολουθεί το σχολείο σε τακτική βάση, έχει

υποστήριξη από το σπίτι, δεν έχει προβλήµατα υγείας, 
προσπαθεί πολύ και παρ’ όλα αυτά δεν τα καταφέρνει

καλά στο σχολείο.



Ο πιο πλήρης ορισµός

2) γραπτού

λόγου

1) προφορικού

λόγου

(β) Χρήσης(α) Κατανόησης∆υσκολίες…



Προσαρµογές στον IDEA, 2006

• Για τη διάγνωση των ΕΜ∆…

– αν το παιδί δεν τα καταφέρνει επαρκώς σε σχέση µε τους
συνοµηλίκους του (σταθµισµένα τεστς), σε µία ή περισσότερες από τις
παρακάτω περιοχές:

1. Προφορική έκφραση

2. Ακουστική κατανόηση

3. Γραπτή έκφραση (δυσγραφία, δυσορθογραφία, ΠΓΛ)

4. Βασικές αναγνωστικές δεξιότητες

5. Αναγνωστική ευχέρεια

6. Αναγνωστική κατανόηση

7. Μαθηµατικές πράξεις

8. Επίλυση προβλήµατος

• και εφόσον δεν είναι αποτέλεσµα αισθητηριακών, γνωστικών, 
συναισθηµατικών διαταραχών ή πολιτισµικών, οικονοµικών, 
περιβαλλοντικών, γλωσσικών παραγόντων.

80% των Μ∆



Ν. 3699/2008, άρθ.1, παρ. 1

• Στην κατηγορία µαθητών µε αναπηρία και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εµπίπτουν οι µαθητές

µε χαµηλή σχολική επίδοση που συνδέεται

αιτιωδώς µε εξωγενείς παράγοντες, όπως

γλωσσικές ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες.

• ∆ηλ. Όταν η χαµηλή σχολική επίδοση

αποδίδεται σε γλωσσική ή πολιτισµική

ιδιαιτερότητα, το παιδί αυτό δεν είναι υπόθεση

της Ειδικής Αγωγής



Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες



Ανίχνευση Μ∆ από Εκπ/κό (ΑΜ∆Ε)

• Όταν οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ανησυχίες για την
πρόοδο κάποιων µαθητών, στο 75% των περιπτώσεων
οι ανησυχίες τους επιβεβαιώνονται από τη διαγνωστική
διαδικασία που ακολουθεί.

• ΑΜ∆Ε (Παντελιάδου & Σιδερίδης, 2007)

– σταθµίστηκε για µαθητές υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γ’
∆ηµοτικού – Γ’ Γυµνασίου, µε µητρική γλώσσα την ελληνική)
1. Πρόσληψη λόγου

2. Παραγωγή λόγου

3. Ανάγνωση

4. Γραφή

5. Συλλογισµοί

6. Μαθηµατικά



Συχνότητα εµφάνισης

Παιδιά µε ΕΜ∆: 5%

Παιδιά µε

ΕΕΑ: 13%

ΝΚ, ΑΥΤ, 

Κ∆…

Παιδιά µε

δυσκολίες µάθησης: 

20-30%



Αντιµετώπιση: Τι µας λέει η επιστήµη

1. Πρόκειται για νευρο-βιολογική διαταραχή.

2. Πολλαπλή Νοηµοσύνη αντί ∆είκτη

Νοηµοσύνης

3. Αποκλίνουσα νόηση αντί συγκλίνουσας

4. Η µάθηση οικοδοµείται όταν η νέα γνώση είναι

ενδιαφέρουσα, συνδέεται µε την

προϋπάρχουσα και το παιδί αλληλεπιδρά µε

συνοµηλίκους. 



Αίτια: νευρο-βιολογική διαταραχή

• ∆υσλειτουργία

ΚΝΣ

• ∆ιαταραχή στην

επεξεργασία

των

ερεθισµάτων

• Μελέτες

διδύµων

• Οικογενειακό

ιστορικό

• Επίκτητη;



• Με γνώση, όχι µε προκατάληψη.
• Κατανόηση της ιδιαιτερότητας.

• Κατάλληλη υποστήριξη στο σχολείο.
– ∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία.
– Μεταγνωστικές στρατηγικές.
– Αποκλίνουσα σκέψη.
– Σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας

– Έµφαση στη διαµορφωτική αξιολόγηση

– Υποστήριξη από ΕΑ

– Βασικές αρχές διαπολιτισµικής εκπαίδευσης για υποστήριξη της
κατανόησης

• Συνεργασία µε το σπίτι (τετράδιο επικοινωνίας).

Τι µπορεί να κάνει το σχολείο;





• Με γνώση, όχι µε προκατάληψη.

• Κατανόηση της ιδιαιτερότητας.

• Συνασπισµός µε άλλους γονείς.

• Έµφαση στα δυνατά σηµεία του παιδιού.

• Ρεαλιστικές προσδοκίες για το µέλλον.

• Κατάλληλη υποστήριξη στο σπίτι (ύπνος, 

διατροφή, ρουτίνα, χώρος, ΝΤ, ενθάρρυνση).

• Συνεργασία µε το σχολείο.

• Να µη συγκρίνει το παιδί µε άλλα.

Τι µπορεί να κάνει η οικογένεια;



Τι µπορούν να κάνουν γονείς και σχολείο;

• Συµφωνούν σε πλαίσιο αρχών. 
– Π.χ. Όλα τα παιδιά µπορούν να µάθουν αλλά όχι µε
τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας.

– Κατ’ Οίκον Εργασίες, αποµνηµόνευση, σχέδια
εργασίας κλπ

• Αµοιβαία, ισότιµη συνεργασία για επίτευξη
κοινών στόχων και οριοθετηµένους ρόλους.

• ∆ιοργάνωση σεµιναρίων
– ΦΕ, ευχέρεια, κατανόηση



• Αξιολόγηση γνώσεων στις ΕΜ∆



3. Παρερµηνείες για τις ΕΜ∆

• Η διαταραχή αυτή αφού

δε φαίνεται, δεν

υφίσταται. 

• Αναφέρεται και ως
αόρατη αναπηρία.

• Απεικονιστικές µέθοδοι
(fMRI)

• Κληρονοµική
προδιάθεση.

• Παρόµοια συµπτώµατα
µετά από εγκεφαλικό
τραύµα.



• Τα παιδιά µε ΕΜ∆ έχουν

χαµηλό δείκτη

νοηµοσύνης

• Προϋπόθεση για τη

διάγνωση είναι η τυπική ή

και ανώτερη νοηµοσύνη.



• Τα παιδιά µε ΕΜ∆ δεν

είναι για το σχολείο (δεν

µπορούν να µάθουν).

• Το παιδί εκτός σχολικού

πλαισίου έχει πολλές

πιθανότητες να βρεθεί

σύντοµα µπλεγµένο.

• Τα παιδιά δεν µπορούν

να µάθουν µε τους

παραδοσιακούς τρόπους

διδασκαλίας.

• Μπορούν να µάθουν όταν

χρησιµοποιούνται

εναλλακτικές µέθοδοι.



• Τα παιδιά µε ΕΜ∆ είναι
απλά τεµπέληδες.

• Τα περισσότερα παιδιά
εργάζονται σκληρά αφού
χρειάζονται περισσότερες
ώρες µελέτης.

• Τα παιδιά παραιτούνται
µετά από αλλεπάλληλες
µαταιώσεις (µαθηµένη
αβοηθησία)



• Τα παιδιά µε ΕΜ∆
αντιµετωπίζουν
δυσκολίες µόνο στο
σχολείο.

• Οι ΕΜ∆ θεραπεύονται µε
τον καιρό.

• Οι ΕΜ∆ αντιµετωπίζουν
δυσκολίες παντού και
πάντα.

• Με την πάροδο του
χρόνου βρίσκουν
τρόπους να
ανταπεξέρχονται.

• Τα αίτια θα υπάρχουν
πάντα.

• ∆εν υπάρχει ιατρική
εξέταση για διάγνωση

• Εκπαιδευτική # ιατρική
αντιµετώπιση



• Οι ΕΜ∆ είναι αποτέλεσµα

ανεπαρκούς διδασκαλίας.

• Άλλη µια προϋπόθεση για

τη διάγνωση είναι ότι το

παιδί παρακολουθεί το

σχολείο κανονικά.



• Το παιδί µε διαφορετική

µητρική γλώσσα, δεν

µπορεί να λάβει

διάγνωση ΕΕΑ.

• ∆εν µπορεί να λάβει

διάγνωση ΕΕΑ, όταν η
σχολική υπο-επίδοση

αποδίδεται στη

διαφορετική µητρική

γλώσσα ή στο

διαφορετικό πολιτισµικό

πλαίσιο.



∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία (∆∆)

ή

∆ουλεύοντας σε τάξη µε µαθητές µικτών

ικανοτήτων



Άξονες παρουσίασης

1. Η εκπαίδευση σήµερα

2. Τα πιθανά αίτια

3. Ενδεικτικές προτάσεις

4. Η πρακτική εξάσκηση



1. Η εκπαίδευση σήµερα: ΚΟΕ

Ποσοστό των µαθητών ηλικίας 11 ετών που αφιερώνουν πάνω από 3 
ώρες την ηµέρα στη µελέτη τους



1. Η εκπαίδευση σήµερα: PISA

• Κάθε 3 χρόνια (2006)

• Συµµετέχουν 15 χρονα µε τυχαία δειγµατοληψία από 57 

χώρες.

• Κατανόηση κειµένου, Φυσικές επιστήµες, Μαθηµατικά.



38η



1. Η εκπαίδευση σήµερα: ∆ιαρροή



2. Τα πιθανά αίτια

• Η ποικιλοµορφία της Τάξης

• Τα στερεότυπα της καλής διδασκαλίας

• Τα στερεότυπα των Γονέων.

• Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών

• Η απουσία διαρκούς/συστηµατικής επιµόρφωσης.



3. Ενδεικτικές προτάσεις

• Παιδαγωγικό κλίµα στην τάξη και στο σχολείο

• ∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία

• Σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας

• Στρατηγικές Μάθησης

• Κριτική και δηµιουργική σκέψη



3. Ενδεικτικές προτάσεις/∆∆

• Η ∆∆ προτείνεται…

– γιατί ΕΝΑ µέγεθος παπουτσιών – ρούχων …, δεν

ταιριάζει σε ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους.



Υπάρχουν λύσεις;
• Όχι πάντως αυτό

∆ιδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες
34

Για να είναι δίκαιη η

αξιολόγηση, όλοι πρέπει
να εξεταστείτε µε το ίδιο

τεστ: Παρακαλώ ανεβείτε

στο δέντρο.

ΤοΤο παραδοσιακόπαραδοσιακό εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό µαςµας σύστηµασύστηµα







Ορισµός ∆∆

Βασική ιδέα

Αφού οι µαθητές διαφέρουν πολύ στο επίπεδο µαθησιακής
ετοιµότητας, στα ενδιαφέροντα που έχουν και στο
µαθησιακό στυλ, ο δάσκαλος πρέπει να τροποποιεί τα
διδακτικά υλικά, τη διαδικασία διδασκαλίας και
αξιολόγησης, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά
των µαθητών και του µαθησιακού υλικού.

Η ∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία αναφέρεται ως µία
διαδικασία δηµιουργίας διαφορετικών δρόµων µέσα από
τους οποίους µαθητές µε διαφορετικές ικανότητες, 
ενδιαφέροντα και µαθησιακές ανάγκες, κατακτούν τη
γνώση νέων εννοιών ως µέρος της καθηµερινής
µαθησιακής διαδικασίας.  



Υπάρχουν λύσεις;
• Ίσως αυτό

38



∆ιδακτικό υλικό



Βασικά στοιχεία της ∆∆

• ∆ιδακτικό υλικό (µε τι µέσα θα διδάξω;)
– Επιλογή ξεκάθαρων στόχων.

– Αναγνωστικό υλικό σε µεγάλη ποικιλία (λεξιλόγιο)

– Μαγνητοφωνηµένα βιβλία

– Υπογραµµισµένα κείµενα

– Παρουσίαση γνώσης µε οπτικο-ακουστικό υλικό

– Επανορθωτική διδασκαλία σε ολιγοµελείς οµάδες µαθητών που
δυσκολεύονται και σε προχωρηµένους για επέκταση της γνώσης

• ∆ιαδικασία (πώς θα επεξεργαστούν τη νέα γνώση;)
– Χρήση διαφορετικών εργασιών για το ίδιο θέµα

– Χρήση βασικών δεξιοτήτων για κατανόηση κύριας γνώσης

– ∆ηµιουργία σταθµών άσκησης των ενδιαφερόντων

– Ηµερήσια ατζέντα εργασιών (τάξης, ατόµου)

– ∆ιαφοροποίηση του χρόνου που απαιτείται.

• Αποτέλεσµα (µε ποιον τρόπο θα δείξει όσα έµαθε;)
– Με σχέδια εργασίας ή ειδική αξιολόγηση.









Προβληµατισµός για τη ∆∆

• Είναι συνδυασµός πολλών θεωριών και εκπαιδευτικών
πρακτικών.

• Υπάρχει έλλειψη εµπειρικών δεδοµένων.

• Απαιτείται περισσότερη διερεύνηση στο µέλλον για την
αξία της ∆∆.

• Η Tomlinson υποστηρίζει ότι είναι ένα «πολλά
υποσχόµενο» µοντέλο (NCAC).

• Πολύ καλή ως θεωρία αλλά ανέφικτη µε τις παρούσες
συνθήκες εξαιτίας…
– του «ασφυκτικού» κλειστού ΑΠΣ

– του «απαράβατου» ωρολογίου προγράµµατος

– της ελλιπούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών

– της έλλειψης ποικιλόµορφου υλικού



Χάρτης κριτικής σκέψης

• Γίνεται προσπάθεια να κατευθυνθεί κατάλληλα ο µαθητής

ώστε να επεξεργαστεί κριτικά τις έννοιες του κειµένου.

• Βρίσκονται τα ουσιώδη, τα σηµαντικά και µε σχηµατικό

τρόπο οδηγείται ο µαθητής στην επεξεργασία που

απαιτείται.
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∆ιαγράµµατα Venn

Έχουν λέπια Έχουν εγκέφαλο Κάνουν αυγά

Κολυµπούν Έχουν καρδιά Έχουν πνευµόνια

Έχουν βράγχια Έχουν σκελετό Προστατεύουν µικρά

Αδιαφορούν για µικρά Έχουν χαµηλή

θερµοκρασία

Είναι θηλαστικά

Έχουν υψηλή

θερµοκρασία

Κουνούν την ουρά Ζουν στο νερό

Φάλαινες Ψάρια

Ψάρια

και

φάλαινες



3. Ενδεικτικές προτάσεις /
Σύγχρονες µέθοδοι

• Οµαδοσυνεργατική/Σχέδιο Εργασίας

• Μελέτη πεδίου

• Πειραµατική µέθοδος

• Ανάλυση και µελέτη µιας χαρακτηριστικής περίπτωσης

• ∆ραστηριότητες και παιχνίδια προσοµοίωσης

• Αντιπαράθεση απόψεων

• Παιχνίδι ρόλων

• ∆ραµατοποίηση

• Κατασκευή εννοιολογικού/νοητικού χάρτη

• Eπίλυση προβλήµατος

• ∆ιερευνητικές δραστηριότητες στον Παγκόσµιο Ιστό

(WebQuests)



∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

• 1. Με ενεργό συµµετοχή.
• 2. Με κοινωνική αλληλεπίδραση.
• 3. Με δραστηριότητες που έχουν νόηµα (ενδιαφέρον, χρήσιµες).
• 4. Με σύνδεση των νέων πληροφοριών µε τις προϋπάρχουσες.
• 5. Με χρήση στρατηγικών µάθησης.
• 6. Με ανάπτυξη της αυτορρύθµισης και εσωτερική σκέψη.
• 7. Με αναδόµηση της προϋπάρχουσας γνώσης.
• 8. Με στόχο την κατανόηση κι όχι την αποµνηµόνευση.
• 9. Με βοήθεια για το πώς να µαθαίνουν οι µαθητές να εφαρµόζουν

τις γνώσεις τους.
• 10. Με διάθεση χρόνου για εξάσκηση.
• 11. Με έµφαση στις αναπτυξιακές και ατοµικές διαφορές.
• 12. Με καλλιέργεια των κινήτρων.

– Βοσνιάδου: Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. 

∆ιδασκαλίες βασισµένες σε ερευνητικά δεδοµένα



3. Ενδεικτικές προτάσεις /
Στρατηγικές Μάθησης

• Ενέργειες που επιλέγονται συνειδητά από τους

µαθητές, προκειµένου να φέρουν σε πέρας µε

τρόπο «οικονοµικό» δραστηριότητες κατά τη

διάρκεια του µαθήµατος

– οι στρατηγικές διδάσκονται (εκπαιδευτικός ως
πρότυπο) 

– βοήθιονται όλοι οι µαθητές

– αυτονοµούνται οι µαθητές

– µαθαίνουν πώς να κατακτούν τη γνώση



Τα περισσότερα ποτάµια της Βέρενας
πηγάζουν από το Πανδάρι. Άλλα από αυτά
εκβάλλουν στο Γέριο Πέλαγος και άλλα στο
∆άρειο Πέλαγος. Μεγάλα ποτάµια της
Βέρενας είναι ο Αγραίος, ο Ζεραίος, ο
Καλώτας, ο Περινός και ο Αργός. Υπάρχουν
όµως και ποτάµια που ενώ χύνονται στο
Γέριο Πέλαγος δεν πηγάζουν από τη Βέρενα. 
Τέτοια είναι ο Περινός που πηγάζει από τη
Νεµένη και ο Κάριος που πηγάζει από τη
Μάρκα. Αντίθετα, ο Ξένης ξεκινάει από την
Ελλάδα, διασχίζει τη Νεµένη και εκβάλλει
στην Αµαριλία Θάλασσα.

Η αξία της προϋπάρχουσας γνώσης



Τα περισσότερα ποτάµια της Ελλάδας
πηγάζουν από την Πίνδο. Άλλα από αυτά
εκβάλλουν στο Αιγαίο Πέλαγος και άλλα στο
Ιόνιο Πέλαγος. Μεγάλα ποτάµια της Ελλάδας
είναι ο Αχελώος, ο Πηνειός, ο Καλαµάς, ο
Άραχθος και ο Αλφειός. Υπάρχουν όµως και
ποτάµια που ενώ χύνονται στο Αιγαίο
Πέλαγος δεν πηγάζουν από την Ελλάδα. 
Τέτοια είναι ο Αξιός που πηγάζει από την
Π.Γ.∆.Μ. και ο Νέστος, ο Στρυµόνας και ο
Έβρος που πηγάζουν από τη Βουλγαρία. 
Αντίθετα, ο Αώος ξεκινάει από την Ελλάδα, 
διασχίζει την Αλβανία και εκβάλλει στην
Αδριατική Θάλασσα.



∆ιδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 53
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Η επικράτηση του Χριστιανισµού και οι αιρέσεις
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Χριστιανισµού

Τ
ο
χ
ρ
ισ
τι
α
ν
ικ
ό
δ
ό
γ
µ
α
ή
τα
ν

α
υ
σ
τη
ρ
ά
κ
α
θ
ο
ρ
ισ
µ
έν
ο

Υ
π
ή
ρ
χ
ε
α
ν
ά
γ
κ
η

∆
ιε
υ
κ
ρ
ιν
ή
σ
εω

ν
σ
ε
δ
ό
γ
µ
α
τα

Έ
γ
ιν
α
ν
π
ρ
ο
σ
π
ά
θ
ει
ες

ερ
µ
η
ν
εί
α
ς

σ
ε
θ
εο
λ
ο
γ
ικ
ά
ζη
τή
µ
α
τα

+

Εµφάνιση αιρέσεων

Ε
ρ
µ
η
ν
εί
ες

ή
τα
ν
α
ν
τί
θ
ετ
ες

µ
ε
τη
ς
Ε
κ
κ
λ
η
σ
ία
ς

Ο
ι
α
ιρ
ετ
ικ
ές

ιδ
έε
ς
σ
υ
ν
δ
έθ
η
κ
α
ν

µ
ε
α
π
ο
σ
χ
ισ
τι
κ
ές

ιδ
έε
ς

Ο
ι
α
ιρ
έσ
ει
ς
έγ
ιν
α
ν

Ισ
χ
υ
ρ
ές

κ
α
τά

τό
π
ο
υ
ς

=

Προβλήµατα

Κ
α
τα
δ
ικ
ά
σ
τη
κ
α
ν
α
π
ό

Ο
ικ
ο
υ
µ
εν
ικ
ές

Σ
υ
ν
ό
δ
ο
υ
ς

∆
ιώ
χ
θ
η
κ
α
ν
π
ο
λ
λ
ο
ί

Ξ
έσ
π
α
σ
α
ν
τα
ρ
α
χ
ές

σ
τι
ς

Π
ερ
ιο
χ
ές

µ
ο
ν
ο
φ
υ
σ
ιτ
ώ
ν

Η διαµάχη ήταν πλήγµα για τη συνοχή του Βυζαντίου. Έτσι εύκολα οι Άραβες κατέκτησαν τις

µονοφυσιτικές περιοχές



Χαρτογράφηση της Γνώσης (Knowledge Graph)



Μικροοργανισµοί-Ιοί

(από το βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Γυµνασίου, σελ. 21)

Όλους τους οργανισµούς τους οποίους δεν µπορούµε να διακρίνουµε µε γυµνό

µάτι, επειδή το µέγεθός τους είναι µικρότερο από ένα χιλιοστό του µέτρου, τους

ονοµάζουµε µικροοργανισµούς (ή µικρόβια).

Το κύτταρο των µικροοργανισµών µπορεί να είναι ευκαριωτικό (κύτταρο µε

ευδιάκριτο πυρήνα) ή προκαρυωτικό (κύτταρο χωρίς συγκροτηµένο πυρήνα).

Οι ευκαριωτικοί οργανισµοί µπορεί να είναι πολυκύτταροι όπως τα φυτά και τα

ζώα ή µονοκύτταροι όπως η Αµοιβάδα. Ευκαριωτικοί µικροοργανισµοί είναι τα

πρωτόζωα, τα φύκη και οι µύκητες. 

Οι πλέον χαρακτηριστικοί προκαρυωτικοί οργανισµοί, τα βακτήρια, είναι απλοί

οργανισµοί φτιαγµένοι συνήθως από ένα µόνο κύτταρο (µονοκύτταροι). 



Εννοιολογικός χάρτης ιεραρχικής δοµής

Μικροοργανισµοί

∆ε διακρίνονται µε γυµνό µάτι

Ευκαρυωτικοί Προκαρυωτικοί

(κύτταρο µε ευδιάκριτο πυρήνα) (κύτταρο χωρίς συγκροτηµένο πυρήνα)

Πρωτόζωα Φύκη Μύκητες Βακτήρια

(συνήθως µονοκύτταροι)



Αντιµετώπιση δυσκολιών στην Κατανόηση

• Ανάγνωση

– Κατανόηση 1/3
• Προβλέπω τι µπορεί να λέει το κείµενο αξιοποιώντας
επισκοπικά τα στοιχεία του (τίτλο, αρχή, εικόνες, σελίδες)

• Ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης

• ∆ιαβάζω πρώτα την ερώτηση και µετά την παράγραφο

• Βρίσκω τη θεµατική πρόταση-φτιάχνω περίληψη

• Σχεδιάζω όσα λέει το κείµενο (διαγράµµατα - εικόνες)
• Πλαγιότιτλοι-σηµειώσεις στο περιθώριο.
• Η τεχνική Ξέρω-Θέλω-Έµαθα (K-W-L)
• Η τεχνική της χαµένης λέξης (κάθε 5η, 7η, 10η)
• Επεξεργασία δύσκολου λεξιλογίου



Αυτοκαθοδήγηση



Βαθµολογία

κατανόητού: 

Πριν 0 -1

Μετά 2-4

Ανάκληση από

µνήµης: 

Πριν: 15% των

εννοιών

Μετά: 55%

Το πλύσιµο των ρούχων στο πλυντήριο



Σύστηµα µελέτης

Τι είναι (έννοια)

Τι έµαθα
Τι θέλω (πρέπει) 
να µάθω

Τι ξέρω



∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση: Μύθοι

• Τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο κι έχουν
διαφορετική µητρική γλώσσα, 
– είναι καλό να εγγράφονται σε µικρότερη τάξη από
εκείνη που αντιστοιχεί στην ηλικία τους.

– είναι καλό να παρακολουθούν ξεχωριστά τµήµατα
(ΤΥ) το δυνατό περισσότερες ώρες.

– µπορούν να τα καταφέρουν στο σχολείο µόλις
µάθουν να επικοινωνούν.

– πρέπει να αποθαρρύνονται να µιλούν στο σπίτι τη
γλώσσα τους για να ενισχυθεί η νέα.

– οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να γνωρίζουν και τη
µητρική γλώσσα των µεταναστών.





Τι θα πει ενισχυµένο πλαίσιο υποστήριξης;

• να οργανώσει παραδείγµατα, εποπτικά µέσα, άλλα
υλικά, περιφράσεις, περιγραφές, συγκρίσεις, 
συνεργατική µάθηση σε µικρές οµάδες για να
καταστήσει το περιεχόµενο της δραστηριότητας
κατανοητό, σχέδια εργασίας (projects)

• να προσφέρει µη λεκτικά βοηθήµατα (δραµατοποίηση), 
• να δώσει τη δυνατότητα χρήσης της πρώτης γλώσσας

συµπληρωµατικά µε τη γλώσσα του σχολείου, 

• να δώσει τη δυνατότητα στους δίγλωσσους µαθητές να
φέρουν στην τάξη το πολιτισµικό τους κεφάλαιο και την
όποια προηγούµενη γνώση τους, ώστε να
διευκολυνθούν στην κατανόηση



Τι θα πει ενισχυµένο πλαίσιο υποστήριξης;

• Κατά την προφορική παρουσίαση πληροφοριών ο
δάσκαλος να χρησιµοποιεί …

– εκφράσεις προσώπου, δραµατοποίηση, παιχνίδι
ρόλων, κατάλληλη έµφαση και ρυθµό οµιλίας

– ιστογράµµατα, χάρτες, εννοιολογικούς χάρτες, 
σχεδιαγράµµατα χρονολογιών ή αιτιολογικών
ακολουθιών



Τι θα πει ενισχυµένο πλαίσιο υποστήριξης;

• Υποβοήθηση της ανάγνωσης µε ασκήσεις-
πρακτικές υποβοήθησης της…
– Φωνολογικής Επίγνωσης (διαφορές φωνηµάτων π.χ. 

b = µπ)

– Αποκωδικοποίησης (µε οµοιογενείς οµάδες)

– Ευχέρειας (τακτική, φωναχτή ανάγνωση µε
υποβοηθούµενη καθοδήγηση)

– Κατανόησης

– Λεξιλογίου

– Ορθογραφίας



Λεξιλόγιο (εµπλουτισµός)

• Βρείτε πολλές σηµασίες της λέξης π.χ. παπάς

• Αξιοποίηση λεξικών (παιχνίδι)

• Κατασκευή δικτύου λέξεων

• Παραγωγή – οικογένειες λέξεων
– Συνώνυµα – αντίθετα

• Βρίσκω την ετυµολογία των λέξεων (δοµικά στοιχεία)

• Σηµασιολογικός χάρτης λέξεων σχετικών µε ένα θέµα

• Αντιστοίχιση λέξεων – ορισµών

• ∆ραµατοποίηση για χρήση συγκεκριµένων λέξεων
(σκουπίδια ή απορρίµµατα;)

• Συνδυασµός ουσιαστικών µε τα κατάλληλα επίθετα



Τι θα πει ενισχυµένο πλαίσιο υποστήριξης;

• Κατανόηση κειµένου (βελτίωση λεξιλογίου)
– Αξιοποίηση τίτλου

– Αξιοποίηση εικονογράφησης

– Ενεργοποίηση προηγούµενης γνώσης-Κατάθεση προσωπικών
βιωµάτων

– ∆ιάθεση και χρήση ηλεκτρονικών λεξικών - εγκυκλοπαιδειών
– ∆ιδασκαλία απαραίτητου λεξιλογίου πριν τη διδασκαλία του

κειµένου

– Αντικατάσταση της δύσκολης λέξης µε πιο εύκολη.
– Ανάγνωση κειµένων που άπτονται των ενδιαφερόντων

– Χρήση τηλεοπτικών προγραµµάτων µε υπότιτλους

– Βοήθεια από τα συµφραζόµενα

– Υποβολή ερώτησης κατανόησης πριν από την ανάγνωση της
παραγράφου

– ∆ηµιουργία οµάδων λέξεων για κάθε περίσταση (ψώνια, 
διασκέδαση)

– Χρήση του τροχού ανάγνωσης

– Εκµάθηση τραγουδιών και ποιηµάτων

– Με τη βοήθεια του διαλόγου σε µικρές οµάδες







Κοίτα πώς διαφέρει

από µας!



Θα τα καταφέρουν στο σχολείο µόλις

µάθουν να επικοινωνούν;

• «…έδωσε ένα κλώτσο στο κοκναρ’ χαθκε στα τσαλιά. Σύντρεξαµ’
σύντρεξαµ’ δεν το ηβρήκαµ’».

• «Ο µπαµπάς του Νίκου αγόρασε ένα αυτοκίνητο αξίας 12.500 ευρώ
και έδωσε προκαταβολή 1.250 ευρώ ενώ τα υπόλοιπα συµφώνησε

να τα πληρώσει σε 12 ισόποσες µηνιαίες δόσεις. Πόσα χρήµατα…»

• «Να βρείτε δύο διαδοχικούς άρτιους φυσικούς αριθµούς που έχουν

λόγο ¾».

• Στη βάση της αντίστοιχης έρευνας αναφέρεται ότι

– η µεν προφορική ικανότητα αναπτύσσεται σε 2-5 χρόνια, 

– η δε ακαδηµαϊκή ικανότητα χρειάζεται 4-7 χρόνια για να

αναπτυχθεί (CRESPAR 2003: 1). 



Μ∆ & Μαθηµατικά: Τι λέει η έρευνα;

• Τα παιδιά µε ΕΜ∆ έχουν…

– ∆ιαδικαστικά ελλείµµατα

– Ελλείµµατα στη σηµασιολογική µνήµη (+, -)

– Οπτικοχωρικά ελλείµµατα

– Μη λεκτικά ελλείµµατα (δυσκολία στους νοερούς υπολογισµούς)

– Έλλειµµα στη γνώση των αριθµών (ανάγνωση, γραφή, σηµασία)

• Μαθηµατικά του δρόµου.

• Οι Ναβάχο ανεπίδεκτοι µάθησης στα Μαθηµατικά.

• Τρία επίπεδα δυσκολίας

– Πραξιακό

• Εικονιστικό

– Συµβολικό



Λύση προβληµάτων

• Να κατανοήσουν το πρόβληµα
– Με πολλές αναγνώσεις

– Με παιχνίδι ρόλων

– Με επαναδιατύπωση

– Με ζωγραφιά

• Να το οικειοποιηθούν
– Με δικά τους ονόµατα

– Με οικείες καταστάσεις

– Με µικρότερους αριθµούς

– Με διασύνδεση της καθηµερινότητας



• Να κάνουν σχέδιο για τη λύση του

– Με οργάνωση δεδοµένων

– Με δοκιµή ενός συλλογισµού

– Με χρήση αριθµοµηχανής αν χρειάζεται

• Να ελέγχουν την ορθότητα του

αποτελέσµατος

– Με ερωτήσεις που θέτουν στον εαυτό τους



• Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!



Ενηµέρωση από το διαδίκτυο

• Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Γονέων
Παιδιών µε ∆υσλεξία

• ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠ/ΣΗΣ 8ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

• ΚΕ∆∆Υ

• alvanopoulos.mysch.gr (Μ∆, Ιστορία)




