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Εισαγωγή 

 

Το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών φαίνεται να αποσχολεί τα τελευταία χρόνια 

όλο και περισσότερο εμπλεκόμενους/ες εκπαιδευτικούς, σχολικούς/ές συμβούλους, 

ψυχολόγους και κυρίως, γονείς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όλο και 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναζητούν επιμόρφωση στις μαθησιακές δυσκολίες καθώς 

οι περιπτώσεις των μαθητών/τριών με διαπιστωμένες ή μη, μαθησιακές δυσκολίες 

τείνουν, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, να αυξάνονται και οι ίδιοι/ιες, 

νιώθοντας ότι αδυνατούν να βοηθήσουν επιστημονικά υπεύθυνα και τεκμηριωμένα τους 

μαθητές/τριες αυτούς/τές, χρειάζονται περισσότερη και κυρίως, επιστημονικά 

ολοκληρωμένη επιμόρφωση για τη διαγνωστική αξιολόγηση και βεβαίως, αντιμετώπιση 

των μαθησιακών δυσκολιών μέσα στη σχολική τάξη. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι σε 

κάθε προτεινόμενο από επίσημο φορέα, πρόγραμμα που αφορά τις μαθησιακές 

δυσκολίες είτε αυτό έχει να κάνει με την παρουσίαση είτε την αξιολόγηση των 

μαθησιακών δυσκολιών, συρρέουν, με μεγάλη προθυμία, εκπαιδευτικοί τόσο της 

πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να τα παρακολουθήσουν και 

να αντλήσουν απ’ αυτά, πληροφορίες ή στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην 

εκπαιδευτική πράξη και κυρίως, στον τρόπο που θα παρέμβουν (με εξατομικευμένο 

πρόγραμμα διδασκαλίας) ώστε να αντιμετωπίσουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, 

κάθε μαθησιακή δυσκολία.  

Η συγγραφή του παρόντος υλικού στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό, τόσο στη 

συμμετοχή μου σε συνεχή προγράμματα μαθησιακών δυσκολιών (ενδεικτικά αναφέρω 

το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α΄ & Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική 

Ελλάδα και νησιά Ιονίου που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 

πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2007-08 και στο οποίο επιλέχθηκα να συμμετάσχω ως 

επιμορφώτρια), στη δική μου πολύχρονη διδακτική και ερευνητική εμπειρία καθώς και 

στην ενδελεχή άντληση πολλών στοιχείων από τη συζήτηση με εκπαιδευτικούς που 

καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με τέτοια προβλήματα στη σχολική τάξη. Η ανάγκη 

μάλιστα των εκπαιδευτικών για διαρκή επιμόρφωση στο θέμα της αντιμετώπισης των 

μαθησιακών δυσκολιών πηγάζει από τη μη ολοκληρωμένη ενημέρωση που αρκετές 

φορές έχουν, ή από τη δυσκολία χειρισμού τέτοιων περιπτώσεων μέσα στη σχολική 

τάξη ώστε οι ίδιοι/ες να νιώθουν ικανοί/ές και ασφαλείς να παρέμβουν και να 

αντιμετωπίσουν τη δυσκολία του μαθητή/τριας και να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό 
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αποτέλεσμα προς όφελος αυτού/ής και της συνακόλουθης εκπαιδευτικής του/της 

πορείας. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται εκτενής αναφορά στον προσδιορισμό των 

μαθησιακών δυσκολιών ώστε να αποσαφηνιστεί περισσότερο ο όρος, καθώς και οι 

τρόποι αξιολόγησης αυτών, δηλαδή τα κριτήρια που μπορούν να σχηματιστούν και να 

εφαρμοστούν σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να εντοπιστεί το είδος 

και ο βαθμός της δυσκολίας που οι εν λόγω μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν. Το επόμενο 

στάδιο στηρίζεται στα αποτελέσματα της διαγνωστικής αξιολόγησης. Αυτά θα 

αποτελέσουν το θεμέλιο για το σχηματισμό προγράμματος παρέμβασης του 

μαθητή/τριας που αντιμετωπίζει μαθησιακή δυσκολία με σκοπό την ουσιαστική βοήθεια 

και αντιμετώπιση αυτής.  

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο τι είναι 

μαθησιακές δυσκολίες καθώς και σε ποιες περιπτώσεις η μαθησιακή δυσκολία 

προέρχεται ή αποτελεί, απόρροια ενός δύσκολου ή προβληματικού περιβάλλοντος ενός 

μαθητή/τριας. Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί πότε και σε ποιες περιπτώσεις 

έχουμε αμιγώς μαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται σε δυσλειτουργία του γνωστικού 

συστήματος του μαθητή/τριας και πότε αυτή αποτελεί απόρροια μιας άλλης 

γενεσιουργού αιτίας. Είναι εμφανές ότι αν η αιτία της δυσκολίας είναι πιθανή ήπια ή μη, 

ψυχική διαταραχή, μη κατάλληλο ή φτωχό σε ερεθίσματα οικογενειακό περιβάλλον, 

προβλήματα αγωγής και συμπεριφοράς μαθητών/τριών, αυτό θα έχει ως αντίκτυπο τη 

διαμόρφωση, και κατ’ επέκταση, εφαρμογή ενός άλλου εκπαιδευτικού προγράμματος 

που θα δώσει έμφαση και βεβαίως, θα προσπαθήσει να επιλύσει, στο βαθμό που αυτό 

είναι εφικτό, το πρόβλημα που αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία των υπόλοιπων 

προβλημάτων του μαθητή/τριας (όπου μέσα σε αυτά ενδέχεται να υπάρχει και 

μαθησιακή γνωστική αδυναμία ή δυσκολία). 

Ειδικότερα, αν για παράδειγμα, ένας μαθητής/τρια έχει προβλήματα αγωγής ή 

δυσκολίας διαχείρισης συμπεριφοράς από το ενδεχομένως, «προβληματικό» 

οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο ζει, αυτό θα έχει επιπτώσεις στη μάθησή του/της. 

Είναι εμφανές ότι ο εν λόγω μαθητής/τρια θα παρουσιάσει μαθησιακή δυσκολία ή 

κάποιο γνωστικό έλλειμα στο πεδίο των γνώσεων της σχολικής τάξης. Ωστόσο, αν και 

το πρόβλημα δείχνει γνωστική αδυναμία ή έλλειψη εκ μέρους του μαθητή/τριας, το 

πρόγραμμα παρέμβασης που θα πρέπει να διαμορφωθεί και να ακολουθηθεί για να 

είναι επιτυχές, δε θα πρέπει να εστιάσει μόνο στην κάλυψη των γνωστικών δυσκολιών 

αφομοίωσης ή εμπέδωσης κάποιων πληροφοριών τις οποίες αδυνατεί ο εν λόγω 
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μαθητής/τρια να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί. Η επιτυχία του προγράμματος είναι 

συνεπικουρική με την ψυχολογική αντιμετώπιση, στήριξη και καθοδήγηση τόσο του 

μαθητή/τριας όσο και της οικογένειας αυτού. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αν 

δεν υπάρχει επίλυση ή αποκατάσταση των προβλημάτων που αφορούν την αλλαγή της 

συμπεριφοράς ενός μαθητή/τριας ή την καθοδήγηση για ένα υγιές οικογενειακό 

περιβάλλον όπου θα προσφέρει ασφάλεια και συναισθηματική κάλυψη στο μαθητή/τρια, 

τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης θα 

τείνουν να είναι προσωρινά, αποσπασματικά και με άμεσο κίνδυνο πιθανής απόσβεσης 

όταν περάσει ένα μικρό σχετικά, χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση του 

εφαρμοζόμενου προγράμματος.  

Έτσι, βέβαια, εξηγείται η απορία πολλών εκπαιδευτικών που όταν εισέρχονται 

για πρώτη φορά στη σχολική τάξη και εντοπίζουν τις δυσκολίες κάποιων 

μαθητών/τριών, αναρωτιούνται γιατί οι μαθητές/τριες αυτοί, αν και έχουν ακολουθήσει 

κάποιο, προηγούμενου έτους πρόγραμμα παρέμβασης, δεν έχουν καλύψει 

ικανοποιητικά τα γνωστικά «κενά» που τους έχουν δημιουργηθεί. Είναι σημαντικό να 

κατανοήσουμε ότι αν δεν διαγνωστεί και δε λυθεί η γενεσιουργός αιτία ενός 

προβλήματος, τότε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος 

θα δείχνουν, πιθανόν, ευκαιριακά, αποσπασματικά και χωρίς ουσιαστική εκπαιδευτική 

συνέχεια. 

Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε αυτό που ο Σύλλογος 

Διδασκόντων κάθε εκπαιδευτικής μονάδας επιθυμεί και ζητά να υπάρξει για την 

καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία σχολείου - οικογένειας. Αυτός δεν είναι άλλος 

από το θεσμό του/της Σχολικού Ψυχολόγου συνεπικουρούμενου/ης από τη συνδρομή 

ενός/μιας Κοινωνικού Λειτουργού σκοπός του οποίου/ας θα είναι η εξασφάλιση 

ουσιαστικής και υπεύθυνης συνεργασίας με την οικογένεια ώστε ο/η εκπαιδευτικός να 

μπορεί απερίσπαστος/η να εστιάσει, να διαχειριστεί και να επιδιώξει την ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας του μαθητή/τριας με 

μαθησιακή δυσκολία. 

Με βάση τα παραπάνω στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η διαμόρφωση μιας 

πρώτης, πρώιμης αξιολόγησης προκειμένου ο/η εμπλεκόμενος εκπαιδευτικός να 

εντοπίζει τις γνωστικές δυνατότητες ή αδυναμίες των μαθητών/τριών με μαθησιακές 

δυσκολίες και, βάσει αυτών, να διαμορφώνει ανάλογο πρόγραμμα εκπαιδευτικής 

παρέμβασης και αντιμετώπισης. Η μη τυπική αξιολόγηση που προτείνεται στο εν λόγω 

εγχειρίδιο,  έχοντας τα πλεονεκτήματα του άμεσου ελέγχου της γνωστικής ικανότητας ή 
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αδυναμίας ενός μαθητή/τριας, δίνει τη δυνατότητα στον/ην εκάστοτε εκπαιδευτικό να 

σχηματίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα το προφίλ του μαθητή/τριας με τις 

δυνατότητες ή αδυναμίες που αυτός/ή αντιμετωπίζει. Έτσι, βασιζόμενος/η πάνω σε αυτό 

το υλικό, μπορεί να οργανώσει εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στα επίπεδα του 

μαθητή/τριας δηλαδή πάνω στις γνωστικές ικανότητες ή γνωστικές αδυναμίες που 

αυτός/ή έχει και να τον/την βοηθήσει ώστε να αντιμετωπίσει, όσο το δυνατόν καλύτερα 

και αποτελεσματικότερα, τη μαθησιακή δυσκολία που αντιμετωπίζει. Ο τρόπος 

σχηματισμού και διαμόρφωσης συγκεκριμένων κριτηρίων που αφορούν τη μάθηση της 

ανάγνωσης και γραφής αναπτύσσεται, αναλύεται και τεκμηριώνεται επιστημονικά στο εν 

λόγω κεφάλαιο. 

Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον τρόπο παρέμβασης και στο 

σχηματισμό εκπαιδευτικού προγράμματος σε μαθητή/τρια με μαθησιακές δυσκολίες. 

Ειδικότερα, σε αυτό, αφού δίνεται παράδειγμα μαθητή/τριας με συγκεκριμένες 

μαθησιακές δυσκολίες, οριοθετούνται οι στόχοι (μακρόχρονοι και βραχύχρονοι) σε κάθε 

γνωστική δραστηριότητα, και κατόπιν, σχηματίζεται ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης με 

σαφή και οριοθετημένα βήματα που ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο του 

συγκεκριμένου μαθητή/τριας. Αυτό τείνει να αποτελεί παράδειγμα για μελέτη, 

προβληματισμό αλλά κι εφαρμογή μέρους ή όλων όσων τείνουν να αναπτύσσονται στο 

εν λόγω κεφάλαιο. 

Το εγχειρίδιο αυτό ελπίζω να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών (και όχι μόνο) της τάξης που καθημερινά έρχονται σε άμεση επαφή με το 

φάσμα των μαθησιακών δυσκολιών και καλούνται να τις χειριστούν όσο πιο 

αποτελεσματικά για το μαθητή/τρια, μπορούν. Σκοπός είναι να βελτιώσουν έως να 

εξαλείψουν ή δυνατόν, τη γνωστική δυσκολία του μαθητή/τριας με μαθησιακές 

δυσκολίες. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι εάν η διαγνωστική αξιολόγηση και βεβαίως, 

η εκπαιδευτική αντιμετώπιση γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα η μαθησιακή δυσκολία 

μπορεί να περιοριστεί σε έκταση και βεβαίως, να έχει λιγότερες αρνητικές συνέπειες για 

την εκπαιδευτική πορεία του μαθητή/τριας (Πόρποδας, 2003, 2005˙ Καλαντζή – Αζίζι & 

Ζαφειροπούλου, 2004˙ Παντελιάδου, 2000). 

Στο τελευταίο κεφάλαιο (τέταρτο) επιχειρείται η παρουσίαση μιας εκπαιδευτικής 

μελέτης σχετικής με την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, όπως αυτή 

πραγματοποιήθηκε σε σχολική τάξη και η οποία μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για 

κάθε εμπλεκόμενο/η εκπαιδευτικό ώστε να του/της δώσει πληροφορίες σχετικά με το 

σχεδιασμό ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος εφαρμόσιμο στη σχολική τάξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

Αποσαφήνιση του όρου μαθησιακές δυσκολίες 

 

1.1.Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες 

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων δυσκολίας 

στη μάθηση της ανάγνωσης, γραφής αλλά και μαθηματικής ικανότητας. Ο μέχρι τώρα, 

ωστόσο, ευρέως αποδεκτός αλλά και επιστημονικά πληρέστερος ορισμός για τις 

μαθησιακές δυσκολίες είναι ο ορισμός που έχει δοθεί από την Εθνική Μικτή Επιτροπή 

για τις Μαθησιακές Δυσκολίες (National Joint Committee on Learning Disadilities) των 

Η.Π.Α (1988). Σύμφωνα δε με τον ορισμό αυτό «οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας 

γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που 

εκδηλώνονται ως δυσκολίες στη μάθηση και χρήση της ομιλίας, της ανάγνωσης, της 

γραφής, του συλλογισμού ή των μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι 

εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος 

και είναι δυνατόν να εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Με τις μαθησιακές 

δυσκολίες είναι δυνατόν να συνυπάρχουν προβλήματα αυτοελέγχου της συμπεριφοράς, 

κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τα οποία, όμως, από μόνα τους, 

δε συνιστούν μαθησιακή δυσκολία. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να 

εκδηλώνονται μαζί με άλλες μειονεκτικές καταστάσεις (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική 

υστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με επιδράσεις εξωγενών παραγόντων 

(όπως οι πολιτισμικές διαφορές και η ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση), εντούτοις 

οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή 

εξωγενών παραγόντων» (Πόρποδας, 2003˙ Παντελιάδου, 2000).  

Πριν προχωρήσουμε ωστόσο, στην εκτενή ανάλυση του παραπάνω ορισμού θα 

πρέπει να αναφέρουμε το Νόμο 3699/2-10-2008 που αφορά την Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση καθώς, μέσα σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις 

μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω Νόμου 

«...Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ίδιως 
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όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, 

αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), 

κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας - λόγου, ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, 

δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, 

διάχυτες (φάσμα αυτισμού) ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην 

κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι 

μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση (όταν αυτή) συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς 

παράγοντες, όπως γλωσσικές η πολιτισμικές ιδιατερότητες....». 

Είναι φανερό ότι οι περιπτώσεις μαθητών/τριών που παρουσιάζουν μαθησιακή 

δυσκολία αλλά δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν συγκαταλέγονται στις 

περιπτώσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Μαθητές/τριες με χαμηλή επίδοση ή με 

γνωστικές αδυναμίες οι οποίες τείνουν να προέρχονται από έλλειψη κινήτρων, 

μορφωτικών ερεθισμάτων, γλωσσικών ή πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων δεν ανήκουν στην 

κατηγορία των περιπτώσεων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατά τον παραπάνω 

Νόμο. 

Είναι φανερό ότι η αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας των εν λόγω 

μαθητών/τριών θα αφορά μια σειρά άλλων βημάτων και τεχνικών που θα τείνουν να 

περιορίσουν το γνωστικό έλλειμα είτε αυξάνοντας την ποσότητα ή και την ποιότητα των 

μορφωτικών ερεθισμάτων είτε εστιάζοντας στη βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνωστική 

επεξεργασία των ερεθισμάτων αυτών, εκ μέρους των μαθητών/τριών. 

Επιστρέφοντας στον προηγούμενο ορισμό περί μαθησιακών δυσκολιών της 

Εθνικής Μικτής Επιτροπής για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και προσπαθώντας να 

αναλύσουμε τον εν λόγω ορισμό, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της δυσκολίας που 

πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι/ες με το θέμα (δηλαδή εκπαιδευτικοί, 

σχολικοί/ές ψυχολόγοι, γονείς) αφού οι μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με τον ορισμό, 

δεν αναφέρονται σε μια ομοιογενή ομάδα διαταραχών αλλά σε μια ανομοιογενή και 

εκδηλώνονται ως δυσκολίες στη μάθηση και χρήση της ομιλίας, της ανάγνωσης, της 

γραφής, του συλλογισμού ή ακόμα και των μαθηματικών ικανοτήτων. Επομένως, 

σύμφωνα με τον ορισμό, μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν μαθησιακές 

δυσκολίες είναι πιθανό να μην εμφανίζουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα μεταξύ 

τους καθώς κάποιος/οια μπορεί να έχει μεγαλύτερη δυσκολία στην ανάγνωση και 

λιγότερη ή ίσως, και καθόλου στην αριθμητική ικανότητα ενώ, κι αν υπάρχει η 

πιθανότητα μαθητές/τριες να έχουν ακριβώς το ίδιο γνωστικό πρόβλημα, 
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ενδέχεται, να μην το εμφανίζουν στην ίδια ένταση αλλά και στον ίδιο ακριβώς 

βαθμό, γεγονός που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στο υπο διαμόρφωση, πρόγραμμα 

εκπαιδευτικής παρέμβασης αλλά και στο ρυθμό μάθησης κι επεξεργασίας 

εισερχόμενων γνωστικών πληροφοριών από τον κάθε μαθητή/τρια.  

Με βάση την παραπάνω πρόταση γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχουν 

«συνταγολόγια» που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε μαθησιακή δυσκολία ως έτοιμη 

λύση που θα οδηγήσει σε γρήγορο και επιτυχές αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε όλοι/ες ότι 

κάθε μαθητής/τρια είναι μια μοναδική προσωπικότητα με τις ατομικές του/της 

ικανότητες, δεξιότητες και ενδεχομένως, αδυναμίες αλλά και κλίσεις ή ενδιαφέροντα. 

Επομένως, αν επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε αυτούσιο πρόγραμμα παρέμβασης το 

οποίο, ενδεχομένως, εφαρμόστηκε σε ανάλογο γνωστικό πρόβλημα κάποιου άλλου/ης 

μαθητή/τριας με παρόμοια γνωστική δυσκολία, ίσως να μην έχει το ανάλογο 

αποτέλεσμα ή αν το έχει, να προκύψουν θέματα καθυστέρησης σχετικά με τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κάθε μαθητής/τρια έχει 

το δικό του/της ρυθμό μάθησης που βασίζεται στο βαθμό επεξεργασίας των 

πληροφοριών που λαμβάνει αλλά και στη λειτουργία τόσο της εργαζόμενης (working 

memory) όσο και μακρόχρονης (long - term memory LTM) μνήμης του/της. 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται εμφανής η αναγκαιότητα μελέτης της ανάγνωσης 

και η συστηματική διερεύνηση του τρόπου μάθησής της από τους μαθητές/τριες. Αν ο 

οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος/η με το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών δεν έχει σαφείς 

και τεκμηριωμένες γνώσεις για το πώς μαθαίνουμε, ποιες γνωστικές διαδικασίες 

παίζουν ρόλο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ή γραφής ή ποιος ο είναι ρόλος 

της βραχυπρόθεσμης μνήμης στη συγκράτηση και επεξεργασία των 

πληροφοριών που λαμβάνει ένας μαθητής/τρια τότε, τόσο το πρόγραμμα 

παρέμβασης όσο και το αποτέλεσμα της εν λόγω παρέμβασης (δηλαδή η 

μείωση, όσο το δυνατόν, των μαθησιακών δυσκολιών), ενδέχεται είτε να 

κουράσει το μαθητή/τρια, αφού δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του είτε 

ακόμα και να τον/την οδηγήσει σε μεγαλύτερη δυσκολία, εντείνοντας το άγχος 

και την ανασφάλεια που πιθανόν να τον/την διακατέχει. 

«Οι διαταραχές», σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, «είναι εγγενείς στο άτομο 

και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος». Είναι δυνατόν 

μάλιστα να εκδηλώνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου και επομένως, να 

μην εξαλειφθούν ποτέ. Μια αρκετά γνωστή για τον εκπαιδευτικό κόσμο διαταραχή είναι 

και η περίπτωση της δυσλεξίας. Σύμφωνα με τους Kandel, Schwartz & Jessell (2000) η 
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δυσλεξία μπορεί να εμφανιστεί ως αποτέλεσμα εγκεφαλικής κάκωσης (επίκτητη μορφή) 

ή είναι αναπτυξιακής μορφής όπου, σύμφωνα με τις έρευνες για τις Η.Π.Α. εκτιμάται να 

αγγίζει το 10-30% του πληθυσμού. Η περίπτωση της αναπτυξιακής μορφής της 

δυσλεξίας (ή εξελικτική) (developmental) είναι αυτή που απασχολεί περισσότερο τόσο 

τον εκπαιδευτικό κόσμο όσο και τους ερευνητές/τριες των θεμάτων των μαθησιακών 

δυσκολιών, διότι τα άτομα που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, ενώ έχουν 

φυσιολογικό ή και πολλές φορές, υψηλότερο του μέσου όρου επίπεδο νοημοσύνης, 

ωστόσο, αποτυγχάνουν στην ικανοποιητική μάθηση της ανάγνωσης και γραφής 

(Πόρποδας, 1992).  

Κι αν στην επίκτητη μορφή δυσλεξίας αξιολογούνται οι ικανότητες ενός/μιας 

ασθενούς πριν και μετά την εγκεφαλική βλάβη, ώστε να ελεγχθεί πού εντοπίζεται το 

πρόβλημα τόσο γνωστικά όσο και νευροπαθολογοανατομικά, στην περίπτωση της 

αναπτυξιακής διαταραχής, εφόσον δεν υπάρχει εγκεφαλική κάκωση ή βλάβη ή κάποια 

εμφανής και έκδηλη αιτία (π.χ. φτωχή όραση, προβλήματα οπτικής αντίληψης) οι 

γνωστικές ικανότητες αυτών των μαθητών/τριών συγκρίνονται με τις αντίστοιχες 

ικανότητες των μαθητών/τριών που συνιστούν τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το κυριότερο 

βέβαια, είναι ότι αναζητούνται και διερευνούνται σε βάθος οι πηγές αυτής της 

διαταραχής ενώ, αρκετές φορές, λόγω των ειδικών δυσκολιών που παρουσιάζουν οι 

μαθητές/τριες στην κατάκτηση του γραπτού λόγου και στην επεξεργασία των 

γραφημικών ή οπτικών συμβόλων, δημιουργείται σύγχυση ως προς το ποια είναι η αιτία 

που προκαλεί τις παραπάνω δυσκολίες.  

Αν και σε επόμενη ενότητα θα γίνει εκτενής αναφορά στη γνωστική προσέγγιση 

της δυσκολίας που παρουσιάζουν οι μαθητές/τριες με δυσλεξία, στο σημείο αυτό 

μπορούμε να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την άποψη νευροφυσιολόγων και 

νευροβιολόγων πιθανές ανωμαλίες των συνδέσεων μεταξύ των οπτικών και γλωσσικών 

περιοχών του εγκεφάλου φαίνεται να ευθύνονται για την εμφάνιση αυτής της 

αναπτυξιακής, γνωστικού τύπου, διαταραχής (Kandel, Schwartz & Jessell, 2000, σ. 

678). Μάλιστα οι ίδιοι ερευνητές επισημαίνουν ότι η δυσκολία των μαθητών/τριών 

αυτών εντοπίζεται περισσότερο στο χειρισμό των οπτικών συμβόλων (δηλαδή των 

γραμμάτων, με την ηχητική και γραφημική παράσταση του κάθε συμβόλου) και λιγότερο 

με σήματα κυκλοφορίας ή σύμβολα επικοινωνίας τα οποία τείνουν να αναγνωρίζουν με 

ευχέρεια (π.χ. το σήμα κατατεθέν ή το λογότυπο μιας εταιρείας προϊόντων (Coca-Cola)) 

(Kandel et al, 2000, σ. 679). 
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Αυτό βεβαίως, δε σημαίνει ότι ο μαθητής/τρια που αντιμετωπίζει αυτής ή 

οποιασδήποτε άλλης μορφής μαθησιακή δυσκολία δεν πρέπει να ακολουθήσει κάποιου 

είδους προγράμματος παρέμβασης επειδή παρουσιάζει δυσλειτουργία στις εγκεφαλικές 

περιοχές που ευθύνονται για τη μάθηση της ανάγνωσης και γραφής. Κάθε άλλο μάλιστα 

καθώς κάθε μαθητής/τρια που αντιμετωπίζει μαθησιακή δυσκολία θα πρέπει, αφού 

διαγνωστεί το είδος και το μέγεθος της δυσκολίας που αντιμετωπίζει, να ακολουθήσει 

ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης προσαρμοσμένο στις ατομικές, γνωστικές 

δεξιότητες και ανάγκες του/της και το οποίο ο ίδιος/ια να εφαρμόσει στο βαθμό και στο 

ρυθμό βεβαίως, που μπορεί. Η συστηματική και μεθοδική άσκηση, οι διαβαθμισμένης 

δυσκολίας ασκήσεις που θα πρέπει να επεξεργαστεί και να επιλύσει, η μη έντονη 

προσμονή του (τελικού) αποτελέσματος της εφαρμογής του προγράμματος θα 

βοηθήσουν ώστε ο μαθητής/τρια να βελτιώσει τις δυνατότητές του/της και κατά 

συνέπεια, να ελαχιστοποιήσει την ένταση και το μέγεθος των μαθησιακών δυσκολιών 

που αντιμετώπιζε εξ αρχής (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008).  

Ωστόσο, αυτό που χρήζει επισήμανσης είναι ότι λόγω της δυσλειτουργίας του 

κεντρικού νευρικού συστήματος στο οποίο αποδίδεται η μαθησιακή δυσκολία υπάρχει η 

πιθανότητα η μαθησιακή δυσκολία να μην εξαλειφθεί εντελώς αλλά να υπάρχει για το 

υπόλοιπο της ζωής ενός ατόμου. Στο σημείο αυτό ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε 

ότι όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση του είδους και του βαθμού της μαθησιακής 

δυσκολίας που ενδεχομένως αντιμετωπίζει κάποιος μαθητής/τρια, εφαρμόζοντας 

επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει να 

οδηγηθεί στη μείωση της έντασης έως και πλήρους εξάλειψης του προβλήματός 

του/της. (Πόρποδας, 2002, 2003˙, Καλαντζή – Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004˙ 

Παντελιάδου, 2000). (Με την προϋπόθεση βέβαια να υπάρξει πρόγραμμα παρέμβασης 

του ανάλογου επιπέδου του μαθητή/τριας και το οποίο, όπως επισημάνθηκε 

παραπάνω, να εφαρμοστεί σταθερά και συστηματικά και χωρίς έντονο άγχος και 

αυστηρή πίεση χρόνου).  

«Με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να συνυπάρχουν προβλήματα 

αυτοελέγχου της συμπεριφοράς, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 

τα οποία, όμως, από μόνα τους, δε συνιστούν μαθησιακή δυσκολία». Σύμφωνα με την 

πρόταση αυτή οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν δυσλειτουργίες του γνωστικού 

συστήματος και του τρόπου συγκράτησης και  επεξεργασίας των πληροφοριών που 

λαμβάνονται από το μαθητή/τρια. Πολλές φορές, ωστόσο, γίνεται σύγχυση του όρου με 

κάποιο είδος προβληματικής συμπεριφοράς που πιθανόν να εμφανίζει ο μαθητής/τρια 
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όπως π.χ. επιθετικότητα, βιαιότητα του χαρακτήρα του, άρνηση συμμόρφωσης προς τις 

επιταγές της ομάδας ή ακόμα και το αντίθετο˙ εσωστρέφεια, παλλινδρόμηση σε 

προγενέστερες (μη αποδεκτές πολλές φορές) ή ανάρμοστες για την ηλικία του 

συμπεριφορές κ.ά. Οι εκδηλώσεις αυτού του τύπου κοινωνικής συμπεριφοράς δεν 

αποτελούν μαθησιακή δυσκολία αλλά ενδέχεται να συνοδεύουν και να εντείνουν τη 

μαθησιακή δυσκολία.  

Συνεπώς, η μαθησιακή δυσκολία που ενδεχομένως παρουσιάζει ένας 

μαθητής/τρια με «προβληματική συμπεριφορά» δεν είναι το αίτιο, αλλά το αποτέλεσμα 

αυτής καθώς ο μαθητής/τρια, λόγω των δύσκολων και άσχημων, ενδεχομένως, 

καταστάσεων που βιώνει από το οικογενειακό (κυρίως) ή σχολικό του/της περιβάλλον 

έχει δυσκολίες προσαρμογής, κοινωνικοποίησης άλλα και έντονης ανασφάλειας. 

 Ορισμένες φορές μάλιστα οι εμπλεκόμενοι/ες εκπαιδευτικοί συγχέουν την 

κοινωνική εικόνα του μαθητή/τριας και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητά του/της 

με τις μαθησιακές δυσκολίες γεγονός, που αν δεν διευκρινιστεί έγκαιρα, μπορεί να 

οδηγήσει σε μη σωστή βοήθεια και καθοδήγηση του εν λόγω μαθητή/τριας. Αυτό 

σημαίνει ότι θα πρέπει πρωτίστως, να εντοπιστεί και έπειτα να επιμεληθεί και κατ’ 

επέκταση, να επιλυθεί το θέμα που απασχολεί το μαθητή/τρια με μαθησιακές δυσκολίες. 

Ακολούθως, αφού περιοριστούν όσο αυτό είναι εφικτό οι παράγοντες που εντείνουν την 

ανασφάλεια, το φόβο ή και το άγχος του, τότε να επισημανθεί και να αξιολογηθεί η 

μαθησιακή δυσκολία που έχει, και επομένως, να υπάρξει το ανάλογο πρόγραμμα 

παρέμβασης και βελτίωσης της δυσκολίας που αυτός/ή παρουσιάζει.  

Στο σημείο αυτό καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η επίδραση της 

οικογένειας στην ψυχική και συναισθηματική ασφάλεια και ισορροπία που αυτή 

προσφέρει στο μαθητή/τρια. Αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην οικογένεια, 

γεγονός που αντανακλάται στην εικόνα του μαθητή/τριας, τα οποία δε λυθούν έγκαιρα 

και συνεχίζουν να ταλανίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα το μαθητή/τρια, τότε η 

μαθησιακή δυσκολία θα υφίσταται γιατί η γενεσιουργός αιτία δεν έχει εξαληφθεί. Αυτή 

είναι το δύσκολο ή προβληματικό περιβάλλον της οικογένειας και η έλλειψη αγάπης και 

φροντίδας για το παιδί και η οποία, όσο εξακολουθεί να υφίσταται, τόσο η μαθησιακή 

δυσκολία θα συνεχίζει να υπάρχει και ενδεχομένως, να εντείνεται συν τω χρόνω.  

Πώς μπορεί, άραγε, να μελετήσει τα μαθήματά του ένας μαθητής/τρια αν δεν έχει 

δικό του/της χώρο για τη μελέτη του/της ή αν οι γονείς του συνεχώς φιλονικούν μεταξύ 

τους ή αδιαφορούν για την πορεία του/της στο σχολείο; Πώς μπορεί κάποιος 

μαθητής/τρια να αφοσιωθεί στη μελέτη του αν ο μικρότερος/η αδερφός/ή ή οι γονείς του 
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έχουν διαρκώς, σε αυξημένη ένταση, την τηλεόραση ή αν υπάρχει στην οικογένεια 

κάποιο πρόσωπο που αντιδρά βίαια, απότομα ή νευρικά προς τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας δημιουργώντας συναισθήματα φόβου ή και ανασφάλειας;  

Αν και αυτά τα θέματα χρήζουν τη μελέτη και τη συστηματικότερη αντιμετώπιση 

από ειδικούς των θεμάτων (όπως π.χ. ψυχολόγους, συμβούλους για οικογενειακά 

θέματα, κοινωνικούς λειτουργούς) ωστόσο, η επισήμανσή τους στο σημείο αυτό μπορεί 

να βοηθήσει στη διευκρίνιση της διαφοράς των μαθησιακών δυσκολιών από 

προβλήματα που αφορούν την συναισθηματική – ψυχολογική ισορροπία των 

μαθητών/τριών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε την αναγκαιότητα 

ενός/μιας Σχολικού Ψυχολόγου αλλά και ενός/μιας Κοινωνικού Λειτουργού που θα 

πρέπει να βρίσκονται στο σχολικό χώρο και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τη 

βοήθειά τους στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που έχουν συναισθηματική αλλά και 

ψυχολογική ανάγκη. Αν μία σχολική μονάδα διαθέτει τέτοιο εξειδικευμένο προσωπικό 

που μπορεί να αναγνωρίσει τα προβλήματα των μαθητών/τριών και να επεμβαίνει όπου 

χρειάζεται επικοινωνώντας με την οικογένεια αλλά και επιβλέποντας το οικογενειακό 

περιβάλλον του μαθητή/τριας με δυσκολίες, θα επιτρέψει στον/ην εκπαιδευτικό να 

αφοσιωθεί απερίσπαστα στο εκπαιδευτικό του/της έργο οργανώνοντας και 

εφαρμόζοντας αποκλειστικά και μόνο, ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης για την 

αντιμετώπιση της δυσκολίας που αντιμετωπίζει ο μαθητής/τρια (κι όχι αναλώνοντας 

πολλές φορές το χρόνο του/της σε θέματα που θα έπρεπε να αποτελούν αρμοδιότητα 

άλλων φορέων ή θεσμών στη σχολική κοινότητα). 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε ορισμένες περιπτώσεις μαθητών/τριών που αν 

και παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ωστόσο, αυτές δεν αποτελούν την πρωτογενή 

αιτία. Επομένως, μια σωστή παιδαγωγική και γνωστική αντιμετώπιση των μαθησιακών 

δυσκολιών ενός μαθητή/τριας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα πρωτογενή αίτια 

που οδηγούν σε μαθησιακή δυσκολία και, αφού ληφθεί μέριμνα για την όσο το δυνατό 

εξάλειψη των παραγόντων που δημιουργούν προβληματική συμπεριφορά, έπειτα να 

καταρτίζεται ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης που να ανταποκρίνεται στις ικανότητες 

του μαθητή/τριας με συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία.  

Η αναγκαιότητα του επόμενου κεφαλαίου πηγάζει από το γεγονός ότι πολλές 

φορές στην εκπαιδευτική πράξη (όπως επισημαίνεται από τους/τις εμπλεκόμενους 

εκπαιδευτικούς), συγχέεται η μαθησιακή δυσκολία του μαθητή/τριας με την 

«προβληματική συμπεριφορά», την «παραβατική συμπεριφορά» ή την ανωριμότητα του 

μαθητή/τριας γεγονός, που μπορεί να οδηγήσει είτε στη μονομερή εφαρμογή μέτρων 
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περιορισμού της προβληματικής συμπεριφοράς αποκλειστικά και μόνο (και τα οποία 

βέβαια δεν έχουν καμία επίδραση στη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή/τριας) είτε να 

δοθεί βαρύτητα στη γνωστική δυσκολία που παρουσιάζει ο εν λόγω μαθητής/τρια, 

χωρίς όμως να ληφθεί υπόψη η πραγματική γενεσιουργός αιτία της προβληματικής 

συμπεριφοράς και επομένως, οποιοδήποτε πρόγραμμα γνωστικής - εκπαιδευτικής 

παρέμβασης που μπορεί να εφαρμοστεί να μην έχει τα ανάλογα (ικανοποιητικά) 

αποτελέσματα, παρά τις συστηματικές και μεθοδικές, ενδεχομένως, προσπάθειες 

του/της εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού. Αυτό φαίνεται να δυσκολεύει τους/τις 

εκπαιδευτικούς καθώς, πολλές φορές, αδυνατούν να αναγνωρίσουν πότε μια γνωστική 

δυσκολία είναι αμιγώς μαθησιακή δυσκολία και πότε είναι αποτέλεσμα κάποιας άλλης 

γενεσιουργού αιτίας που έχει αντίκτυπο στη γνωστική ανάπτυξη και εξέλιξη του μαθητή. 

 

 

1.2. Πότε έχουμε μαθησιακές δυσκολίες ως πρωτογενή αιτία 

 

Παρακάτω θα αναφέρουμε ορισμένες περιπτώσεις μαθητών/τριών τις οποίες 

αναλύουμε, σχολιάζουμε κι ερμηνεύουμε αν πρόκειται για αμιγή περίπτωση μαθησιακής 

δυσκολίας, ώστε ο εμπλεκόμενος/η εκπαιδευτικός να αποσαφηνίσει την έννοια του όρου 

«μαθησιακές δυσκολίες» και να αντιληφθεί πότε έχουμε μαθησιακές δυσκολίες ως 

πρωτογενή αιτία και πότε αυτές είναι απόρροια άλλων κοινωνικών, ενδεχομένως, 

προβλημάτων που αντανακλώνται στη μάθηση και κατ’ επέκταση, στη γνωστική 

δυσκολία του μαθητή/τριας. 

 

Περίπτωση 1η : 

«Η Μαριάννα είναι ένα χαριτωμένο κοριτσάκι τεσσάρων ετών. Είναι το μοναδικό 

παιδί της οικογένειας και ζει σε ένα αρμονικό οικογενειακό περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήματα. Ο μπαμπάς της είναι δικηγόρος και λείπει από το σπίτι πολλές ώρες την 

ημέρα ενώ η μαμά της δε δουλεύει και ασχολείται με τα οικιακά. Αν και την 

υπεραγαπούν, οι γονείς της είναι απελπισμένοι μαζί της. Περιγράφουν τη Μαριάννα ως 

ένα πολύ δύσκολο παιδί, το οποίο απαιτεί από τους ενήλικες που ασχολούνται μαζί της 

ένα σημαντικό απόθεμα δύναμης, υπομονής και αντοχής. Ξεκινά τη μέρα της κάνοντας 

θόρυβο και από τότε που ο πατέρας της της τόνισε πόσο ενοχλητικό είναι αυτό, ανοίγει 

την τηλεόραση στο τέρμα κάθε πρωί. Γκρινιάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού γιατί 

τίποτα δεν της αρέσει και αρνείται να ντυθεί, ιδιαίτερα όταν οι γονείς της δείχνουν να 
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βιάζονται. Ζητά διαρκώς να ασχολούνται μαζί της και όταν δεν το πετυχαίνει, κλαίει με 

λυγμούς. Όταν θυμώνει, πετάει πράγματα και φωνάζει με όλη της τη δύναμη. Απαιτεί να 

ικανοποιούνται οι επιθυμίες της αμέσως και συνεργάζεται με τους γονείς της μόνο με την 

υπόσχεση κάποιας ανταμοιβής. Όσον αφορά τις σχέσεις της με τ’ άλλα παιδιά, παίζει 

μαζί τους μόνο όσο αυτά κάνουν ό,τι τους λέει».  

                                                              (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003). 

 

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Μαριάννα δεν έχει μαθησιακές δυσκολίες γιατί 

ακόμα δεν παρακολουθεί μαθήματα δημοτικού σχολείου. Ωστόσο, αναρωτιόμαστε αν το 

παιδί αυτό αποκτήσει αργότερα μαθησιακές δυσκολίες όχι γιατί δεν είναι ικανό στη 

μάθηση της ανάγνωσης και γραφής, αλλά λόγω της ανασφάλειας που βιώνει στις 

σχέσεις του με τους γονείς του δηλαδή σε σχέση με το χρόνο που αυτοί του αφιερώνουν 

αλλά και την προσοχή, που θα ήθελε το ίδιο το κορίτσι να έχει από αυτούς. 

Εξετάζοντας τη διαγνωστική αξιολόγηση της Μαριάννας διαπιστώνουμε ότι η 

Μαριάννα είναι ένα παιδί με εναντιωματική προκλητική διαταραχή και όχι ένα 

παιδί με μαθησιακές δυσκολίες. Επομένως, αν δε γίνει παρέμβαση στο θέμα που 

αφορά την ψυχολογική ωριμότητα και ασφάλεια που χρειάζεται αυτό το παιδί, η 

ενδεχόμενη μαθησιακή δυσκολία δε θα οφείλεται σε εγγενές πρόβλημα του κεντρικού 

νευρικού συστήματος αλλά στο «προβληματικό» περιβάλλον της οικογένειας για το 

οποίο θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη προσοχή και μέριμνα. 

 

Περίπτωση 2η : 

«Ο Γιώργος, 10 ετών, προκαλεί διαρκώς προβλήματα με τη συμπεριφορά του 

τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Εμπλέκεται διαρκώς σε καβγάδες με τους συμμαθητές του και χτυπάει καθημερινά τον 

μικρότερο αδερφό του. Είναι ανυπάκουος και βρίζει τους γονείς του και τη δασκάλα του. 

Χάνει πολύ εύκολα την ψυχραιμία του, φωνάζει ανεξέλεγκτα και σπάει πράγματα. 

Προκαλεί διάφορες ζημιές στο σπίτι και στο σχολείο και κλέβει χρήματα από τους γονείς 

του. Όταν τον μαλώνουν, λέει ψέματα και κατηγορεί τους άλλους. Παρά το γεγονός ότι 

πρόκειται για ένα πολύ έξυπνο παιδί, οι σχολικές του επιδόσεις είναι πολύ χαμηλές και 

οι δάσκαλοι απειλούν να τον διώξουν από το σχολείο γιατί παρεμποδίζει την ομαλή 

διεξαγωγή του μαθήματος και οι υπόλοιποι γονείς εκφράζουν συχνά παράπονα γι’ 

αυτόν».  

            (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003). 
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Η εικόνα του Γιώργου παραπέμπει σε προβληματική συμπεριφορά καθώς 

αρκετά στοιχεία από την κοινωνική και σχολική του ζωή μαρτυρούν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει. Ωστόσο, είναι οι μαθησιακές δυσκολίες η πρωτογενής αιτία που 

δημιουργεί με τη σειρά της όλα τα παραπάνω προβλήματα ή αυτές είναι απόρροια της 

δύσκολης και προβληματικής συμπεριφοράς του μαθητή; Αν εξετάσουμε τη διαγνωστική 

αξιολόγηση του μαθητή αντιλαμβανόμαστε αμέσως ποια είναι η γενεσιουργός αιτία των 

μαθησιακών δυσκολιών. Σύμφωνα με αυτή ο Γιώργος είναι ένα παιδί με διαταραχή 

διαγωγής και όχι ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες (ως πρωτογενή αιτία). 

Επομένως, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, οι μαθησιακές δυσκολίες του 

μαθητή δεν οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος αλλά σε 

κοινωνικά αίτια που αφορούν τον τρόπο αγωγής, συμπεριφοράς και ψυχολογικής 

στήριξης και ισορροπίας του μαθητή αυτού. 

 

Περίπτωση 3η : 

«Ο Στέφανος, 7 ετών, είναι μαθητής της Α’ Δημοτικού. Πρόκειται για το μικρότερο 

από τα πέντε παιδιά της οικογένειας, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα. Οι γονείς του εργάζονται και ο Στέφανος μεγαλώνει ουσιαστικά με τη γιαγιά 

του, η οποία είναι μεγάλης ηλικίας, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δεν ασχολείται 

ιδιαίτερα με το παιδί. Όταν ο Στέφανος ήταν τεσσάρων ετών, οι γονείς του ανησύχησαν 

για την καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας του Στέφανου. Οι ειδικοί πρότειναν την 

παραμονή του παιδιού στο Νηπιαγωγείο για άλλον ένα χρόνο. Κατά τη διάρκεια της Α΄ 

Δημοτικού όμως, ο Στέφανος αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα προσαρμογής καθώς 

είχε σημαντικές δυσκολίες στην εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης και 

δυσκολευόταν να επικοινωνήσει ικανοποιητικά με τους συνομηλίκους του με αποτέλεσμα 

να εμφανίζει ενίοτε επιθετική και αντιδραστική συμπεριφορά. Η μητέρα του σταμάτησε να 

δουλεύει και άρχισε να ασχολείται συστηματικά μαζί του με την καθοδήγηση του ειδικού 

δασκάλου και του σχολικού ψυχολόγου. Σύντομα ο Στέφανος κατάφερε να μάθει να 

γράφει και να διαβάζει απλές λέξεις και κρίθηκε ότι μπορεί να προαχθεί στη Β΄ 

Δημοτικού, υπό την προϋπόθεση να εξακολουθήσει η συστηματική ενασχόληση της 

μητέρας του μαζί του».  

            (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003). 

 

Ο Στέφανος, αν και εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες ωστόσο αυτές δεν 

αποτελούν πρωτογενή αιτία καθώς η ανωριμότητα που παρουσιάζει οδηγεί στο 
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συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδεχομένως, άλλα προβλήματα που οδηγούν στην 

απόκτηση και συσσώρευση μαθησιακών δυσκολιών. Η διαγνωστική αξιολόγηση του εν 

λόγω μαθητή είναι ότι ο Στέφανος είναι ένα παιδί με ελαφριά νοητική υστέρηση και 

όχι ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες (ως πρωτογενή αιτία). Η οριακά χαμηλή 

νοητική του κατάσταση φαίνεται να ευθύνεται για το βαθμό ανωριμότητας αλλά και για 

την απόκτηση μαθησιακών δυσκολιών ως απόρροια του αργού ρυθμού κατανόησης και 

επεξεργασίας των πληροφοριών που λαμβάνει. Επομένως, ένα πρόγραμμα 

παρέμβασης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τον παράγοντα χαμηλό επίπεδο 

νοημοσύνης διότι οποιοδήποτε νοητικό – γνωστικό έργο στηρίζεται στο επίπεδο 

συγκράτησης και επεξεργασίας των πληροφοριών και επομένως, κατ’ επέκταση, στο 

επίπεδο νοημοσύνης του μαθητή. 

 

Περίπτωση 4η : 

«Ο Μάνος, πέντε ετών, είναι ένα όμορφο αγοράκι που φοιτά στο νηπιαγωγείο. Ο 

Μάνος παρουσίαζε πολλές ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά του από τους πρώτους 

μήνες της ζωής του. Η μητέρα του θυμάται ότι ο Μάνος δεν έδειχνε να επιζητά τη 

μητρική αγκαλιά ούτε άπλωνε ποτέ τα χεράκια του για να τον σηκώσουν από το καρότσι. 

Αντίθετα, έδειχνε να αισθάνεται άβολα όταν τον άγγιζαν και δεν ανταπέδιδε ποτέ τα 

χάδια και τα φιλιά των γονιών και της αδερφής του. Ο Μάνος απέφευγε από πολύ μικρή 

ηλικία τη βλεμματική επαφή και δεν προσπαθούσε σχεδόν ποτέ να προκαλέσει την 

προσοχή των γονιών του ώστε να ασχοληθούν μαζί του. Αντίθετα, έβρισκε πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον σε ορισμένα από τα παιχνίδια του, με τα οποία ήταν ικανός να απασχολείται 

μόνος του για ώρες. Ακόμα και αυτά όμως τα χρησιμοποιούσε με πολύ ανορθόδοξο 

τρόπο. Για παράδειγμα, δεν έπαιζε με τα αυτοκινητάκια του όπως τα άλλα αγοράκια 

αλλά τα χρησιμοποιούσε για να κάνει σταθερά την ίδια στερεότυπη κίνηση πολλές φορές 

κάθε μέρα: να τους βάζει και να τους βγάζει τις ρόδες. Κάθε αυτοκινητάκι είχε τη δική του 

θέση στο κουτί των παιχνιδιών. Ο Μάνος τα έβγαζε από το κουτί και τα έβαζε ξανά σε 

αυτό με τον ίδιο τελετουργικό τρόπο. 

Μια μέρα που διαπίστωσε ότι κάποιος είχε αλλάξει θέση σε ένα από τα 

αυτοκινητάκια του, άρχισε να ουρλιάζει με απόγνωση, να τραβάει τα μαλλιά του και να 

χτυπάει το κεφάλι του στο κρεβάτι. Μόλις η μητέρα του κατάλαβε τι τον είχε ενοχλήσει και 

αποκατέστησε τη σωστή θέση του παιχνιδιού, οι αντιδράσεις του Μάνου σταμάτησαν 

απότομα ως δια μαγείας. Στα πέντε του χρόνια, ο Μάνος έχει αναπτύξει λόγο ανάλογο 

με αυτόν ενός παιδιού τριών ετών αλλά δεν τον χρησιμοποιεί αποτελεσματικά για την 
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επικοινωνία. Προτιμά να δείχνει με χειρονομίες στους άλλους τι επιθυμεί. Επίσης, 

σπάνια απαντά όταν οι άλλοι απευθύνονται σε αυτόν και σπάνια μιλά εκείνος πρώτος 

στους άλλους. Ο Μάνος έχει απομνημονεύσει τα νούμερα των παπουτσιών όλων των 

συγγενών του, των μελών της πολυκατοικίας και πολλών γειτόνων και απαντά με 

ακρίβεια ανά πάσα στιγμή ερωτηθεί γι’ αυτό. Στο χώρο του νηπιαγωγείου δε δημιουργεί 

προβλήματα και συνήθως ανταποκρίνονται σε αυτά που του ζητούν να κάνει. Ωστόσο, 

δεν έχει επαφή με κανένα άλλο παιδί και συχνά απομονώνεται στην ίδια πάντα γωνία».  

                                                                 (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003). 

 

Η προβληματική συμπεριφορά του Μάνου παραπέμπει σε άτομο με ιδιαίτερα 

ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα (αναπτυξιακή διαταραχή). Η διαγνωστική 

αξιολόγηση του Μάνου είναι ότι ο μαθητής αυτός έχει αναπτυξιακή διαταραχή 

(περίπτωση αυτισμού). Επομένως, οι μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζει ο εν 

λόγω μαθητής αποτελούν απόρροια της δυσλειτουργίας του εγκεφάλου (εγκεφαλικών 

ημισφαιρίων) και της δεδομένης νευροπαθολογίας που έχει. Στην περίπτωση αυτή ο 

μαθητής χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης που αφορά την εν λόγω διαταραχή 

και μάλιστα εξειδικευμένο, για την περίπτωση του μαθητή, αλλά και για την 

αντιμετώπιση της δυσκολίας που παρουσιάζει (η οποία, βεβαίως, δεν αφορά μόνο το 

γνωστικό τομέα).  

 

Περίπτωση 5η : 

«Ο Παύλος 9 ετών είναι ένα ζωηρό παιδί, το οποίο κινείται αδιάκοπα χωρίς να 

κουράζεται. Δυσκολεύεται ιδιαίτερα όταν είναι υποχρεωμένος να παραμείνει καθιστός για 

πολλή ώρα, όπως, για παράδειγμα στη σχολική τάξη ή στο σπίτι την ώρα της μελέτης. 

Πρόκειται για ένα παιδί εξαιρετικά ανυπόμονο και παρορμητικό. Αρνείται να περιμένει τη 

σειρά του στα παιχνίδια, διακόπτει συχνά τους άλλους όταν μιλούν και στην τάξη 

πετάγεται χωρίς να του δοθεί ο λόγος. Πολλές φορές ενεργεί απερίσκεπτα. Στο σπίτι 

βαριέται γρήγορα τα παιχνίδια του και παρατάει γρήγορα αυτό που έχει ξεκινήσει  

προκειμένου να ασχοληθεί με κάτι άλλο, το οποίο θα βαρεθεί επίσης πολύ σύντομα. Ο 

Παύλος δίνει συχνά την εντύπωση ότι είναι απρόσεκτος και αφηρημένος. Οι γονείς του 

παραξενεύονται βλέποντας ότι ο Παύλος δυσκολεύεται τόσο πολύ να συγκεντρωθεί όταν 

μελετά για το σχολείο, καταφέρνει όμως να συγκεντρώνεται πολύ εύκολα όταν 

ασχολείται με το ηλεκτρονικό του παιχνίδι. Εκπλήσσονται επίσης με τη δυνατότητα 

συγκέντρωσής του όταν του υπόσχονται μία αμοιβή. Όσον αφορά στη συμπεριφορά του, 
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πολλές φορές είναι αγενής, απότομος και ανυπάκουος. Οι συνεχείς παρατηρήσεις και 

τιμωρίες δε φαίνεται να έχουν καμία επίδραση επάνω του. Συχνά λέει ψέματα και μερικές 

φορές γίνεται επιθετικός απέναντι στα άλλα παιδιά, τα οποία αποφεύγουν την παρέα του 

και δε θέλουν να παίζουν μαζί του γιατί κάνει ζαβολιές και εκνευρίζεται πολύ εύκολα 

όταν χάνει. Γενικά, ο Παύλος βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο της προσοχής γιατί η 

συμπεριφορά του είναι προκλητική και ενοχλεί εξαιρετικά τους άλλους». 

                                                                   (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003).  

 

Ο μαθητής, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που δίνονται για αυτόν, αντιμετωπίζει 

μαθησιακές δυσκολίες όχι όμως διότι δεν είναι ικανός, αλλά διότι υπάρχουν άλλοι 

παράγοντες που δεν του επιτρέπουν να επικεντρώνεται σε αυτό που κάνει και 

επομένως, έχοντας κατά τακτά χρονικά διαστήματα διασπασμένη την προσοχή του 

χάνει πληροφορίες και δημιουργεί κενά στις γνώσεις του. 

Σύμφωνα με τη διαγνωστική αξιολόγηση ο Παύλος είναι ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ 

και όχι ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες (ως πρωτογενή αιτία).  Η δυσκολία του 

προκύπτει από το γεγονός ότι έχει διαγνωστεί σε αυτόν το σύνδρομο διαταραχής 

ελλειματικής προσοχής. Σύνδρομο κατά το οποίο λόγω της συστηματικής και συνεχούς 

διάσπασης της προσοχής του μαθητή οδηγεί στην αποσπασματική επιλογή κι άρα, 

επεξεργασία των πληροφοριών που αυτός λαμβάνει. Η εν μέρει, αυτή επιλογή 

ευθύνεται για τις όποιες, γνωστικής φύσεως, δυσκολίες παρουσιάζει ο μαθητής με το 

σύνδρομο αυτό. Η αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας απαιτεί πρόγραμμα παρέμβασης 

το οποίο θα λαμβάνει σε μέγιστο βαθμό υπόψη του τον παράγοντα διάσπαση 

προσοχής και επομένως, η επεξεργασία του όποιου υλικού που θα χρειαστεί να 

επεξεργαστεί ο εν λόγω μαθητής δεν θα τον κουράζει τόσο ώστε να δυσκολεύεται να 

ανταποκριθεί σε αυτό και να διασπάται εύκολα και συστηματικά η προσοχή του. 

 Βεβαίως, μέριμνα πρέπει να δοθεί και στο χρόνο συγκέντρωσης του μαθητή 

καθώς και στον περιορισμό των πιθανών ήχων του οικείου περιβάλλοντος (που δρουν 

διασπαστικά). Για παράδειγμα, οι φωνές των μαθητών/τριών που ασκούνται στο 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής ακριβώς έξω από το παράθυρο της τάξης του, ίσως δεν 

του επιτρέπουν να συγκεντρωθεί για αρκετά λεπτά της ώρας ώστε να επεξεργαστεί 

γνωστικά (και όχι μόνο) ερεθίσματα που θα τον βοηθήσουν να διορθώσει επικείμενες 

γνωστικές δυσκολίες. Άρα, συνίσταται οι χώροι μελέτης και διδασκαλίας να έχουν 

ησυχία και ή δυνατόν, ηχομόνωση ώστε να μειώνεται η πιθανότητα διάσπασης 

προσοχής από εξωτερικά αίτια. 
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Περίπτωση 6η : 

«Ο Αλέξανδρος είναι μαθητής φυσιολογικής νοημοσύνης. Έχει σχετικά καλό 

προφορικό λόγο. Χρησιμοποιεί δομημένες προτάσεις και η επικοινωνία του είναι αρκετά 

ικανοποιητική. Παρουσιάζει όμως φτωχή λεκτική έκφραση και περιορισμένο λεξιλόγιο. 

Επιπλέον εμφανίζει δυσκολία στην άρθρωση με αποτέλεσμα κάποιες φορές ο λόγος του 

να μην είναι ευκρινής και καταληπτός. Στο γνωστικό τομέα έχει αναπτύξει ικανότητα 

συγκέντρωσης και προσοχής και μαθησιακά βρίσκεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό 

επίπεδο. Στον τομέα της αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου αν και χαρακτηρίζεται 

καλός αναγνώστης ωστόσο, παρουσιάζει βεβιασμένη ροή και μονότονη επιτόνηση. Ο 

τόνος της φωνής του μειώνεται προοδευτικά και στο τέλος διαβάζει ψιθυριστά. Η 

κατανόηση τόσο κατά την ανάγνωση όσο και κατά την ακρόαση είναι καλή καθώς μπορεί 

να ανακαλεί τα κυριότερα κι αξονικά σημεία ενός κειμένου. 

 Στην ορθογραφία δεν παρουσιάζει φωνολογικά λάθη παρά μόνο κάποια 

ορθογραφικά. Μπορεί να παράγει αυθόρμητο γραπτό λόγο ο οποίος όμως 

χαρακτηρίζεται από απουσία σημείων στίξης, χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων, τονισμού 

των λέξεων και κυρίως δυσανάγνωστων γραμμάτων γεγονός που καθιστά ορισμένες 

φορές το γραπτό του ακατάληπτο.  

Στα μαθηματικά δυσκολεύεται στην πρόσθεση και αφαίρεση πέραν της δεκάδας, 

δεν γνωρίζει την τεχνική της αφαίρεσης πολυψήφιων αριθμών με κρατούμενο όπως 

επίσης δεν γνωρίζει καλά και την προπαίδεια με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στην 

εφαρμογή της (πράξεις πολλαπλασιαμού και κατ’ επέκταση, και διαίρεσης). 

Στον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα φαίνεται να είναι πρόθυμος στη συνεργασία 

αλλά εκδηλώνει έντονο άγχος και χαμηλό κίνητρο για μάθηση με αποτέλεσμα να 

παραιτείται από κάθε προσπάθεια και να χάνει εύκολα το ενδιαφέρον του». 

                                               (Διαγνωστική αξιολόγηση από ΚΔΑΥ, 2007). 

 

Σύμφωνα με τη διαγνωστική αξιολόγηση ο Λευτέρης είναι ένας μαθητής με 

ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στην ακοή ο οποίος φοιτά σε σχολείο ακουόντων 

και χωρίς βοητικό - ενισχυτικό ακοής. Οι  μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζει 

φαίνεται να είναι απόρροια του προβλήματος ακοής κι όχι εγγενών γνωστικών 

αδυναμιών που πιθανόν να διαθέτει. Η περίπτωση μάλιστα αυτού του μαθητή είναι 

χαρακτηριστική καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έγινε αντιληπτό το πρόβλημά 

του και αυτός εξακολουθούσε να φοιτά σε τάξη ακουόντων μέχρι τη χρονική στιγμή της 

διάγνωσης, δηλαδή την πέμπτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Όταν τοποθετήθηκε 
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ακουστικό που του επέτρεπε να συλλαμβάνει όλους τους ήχους του περιβάλλοντος και 

βεβαίως των φθόγγων, ο μαθητής αυτός βελτίωσε κατά πολύ το γνωστικό του επίπεδο 

και κάλυψε σε μεγάλο βαθμό, τις γνωστικές του δυσκολίες καθώς το επίπεδο 

νοημοσύνης και η συστηματική άσκηση και μελέτη επέτρεπαν κάτι τέτοιο. 

 

Περίπτωση 7η : 

«Ο Γιώργος μαθητής της Β΄ τάξης, αν και κατάφερνε να γράψει απ’ έξω κάποιες 

λέξεις, τις οποίες φαινόταν πως οπτικά είχε συγκρατήσει άριστα στο μυαλό του, 

αδυνατούσε να γράψει σωστά λέξεις της ίδιας οικογένειας με αυτές που έγραφε 

ορθογραφημένα. Έτσι, αν και ήξερε τις εβδομαδιαίες λέξεις της καρτέλας, δεν έγραφε 

ούτε μία σωστή στην επανάληψη κατά την οποία οι λέξεις δίνονταν ελαφρά 

παραλλαγμένες μέσα σε προτάσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να δίνει την εικόνα πως έγραφε 

τυχαία ή πως δεν «έβλεπε» από την αφηρημάδα του τις παρόμοιες λέξεις που 

προηγούνταν. Πολύ μεγαλύτερη ήταν η δυσκολία του όταν είχε να αντιμετωπίσει λέξεις 

άσχετες μεταξύ τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέλειπε φωνήεντα ανάμεσα σε 

σύμφωνα, παρέλειπε συστηματικά το ένα από τα δύο ή τρία σύμφωνα ή το 

παραποιούσε. Έγραφε /τ/ αντί /ντ/, /π/ ή /μ/ αντί /μπ/, /ν/ ή /ρ/ αντί /νθρ/ στην αρχή, τη 

μέση ή το τέλος των λέξεων. Οι λέξεις του ήταν ατόνιστες και στην ελεύθερη γραπτή 

έκφραση δεν υπήρχαν κενά ανάμεσά τους, ενώ απουσίαζαν τα άρθρα, οι προθέσεις, οι 

τελείες και τα κεφαλαία όπου έπρεπε. Έδινε την εντύπωση ενός απρόσεκτου παιδιού και 

καθημερινά άκουγε από τη μητέρα του παρατηρήσεις για την αφηρημάδα του.  

Ο Γιώργος αισθανόταν άσχημα γιατί ούτε και ο ίδιος δεν αναγνώριζε αυτά που 

έγραφε. Διάβαζε τις γνωστές λέξεις αρκετά καλά, δυσκολευόταν στην ανάγνωση 

πολυσύλλαβων λέξεων, ενώ αδυνατούσε να διαβάσει τις μη οικείες και τις λέξεις 

χαμηλής συχνότητας που συναντούσε στα κείμενα αλλά και όσες δεν έδιναν ένα 

ξεκάθαρο νόημα. Η ανάγνωσή του ήταν μονότονη και άχρωμη, γιατί δεν τηρούσε τα 

σημεία στίξης. Η ανάγνωσή του ήταν βασισμένη στα οπτικά στοιχεία, ενώ αδυνατούσε να 

εφαρμόσει τις αντιστοιχίες γράμματος-ήχου. Η κατανόηση των όσων διάβαζε μόνος του 

ήταν ελλιπής, ενώ αποδεδειγμένα κατανοούσε πολύ καλά αυτά που άκουγε από άλλον».  

                                                                (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003). 

 

Εξετάζοντας αυτή την περίπτωση αντιλαμβανόμαστε ότι ο εν λόγω μαθητής έχει 

συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες και σαφείς γνωστικές αδυναμίες χωρίς να 

υπεισέρχονται άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Επομένως, έχει αυτούσιες μαθησιακές 
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δυσκολίες που αφορούν τη γνωστική αδυναμία επεξεργασίας των γραπτών 

πλήροφοριών σχετικά με την ανάγνωση και γραφή και οι οποίες χρήζουν άμεσης και 

συστηματικής εκπαιδευτικής παρέμβασης ώστε αυτές να μειωθούν όσο αυτό είναι 

εφικτό. Η διαγνωστική αξιολόγηση του εν λόγω μαθητή είναι ότι ο Γιώργος έχει 

(αποκλειστικά και μόνο) μαθησιακές δυσκολίες. 

Μετά την αποσαφήνιση του όρου των μαθησιακών δυσκολιών ακολουθεί το 

επόμενο ερώτημα που αφορά τον τρόπο αξιολόγησης των επιμέρους γνωστικών 

ικανοτήτων - αδυναμιών των μαθητών/τριών. Ο τρόπος αξιολόγησης βεβαίως, και κατ’ 

επέκταση, το πρόγραμμα παρέμβασης για την αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας 

στηρίζονται στις επιστημονικές γνώσεις ενός/μιας εκπαιδευτικού για το τι αξιολογεί κάθε 

φορά και το γιατί αξιολογεί κάθε επιμέρους γνωστική ικανότητα. Επισημαίνουμε δε ότι, 

τόσο η αξιολόγηση ενός/μιας μαθητή/τριας με μαθησιακές δυσκολίες όσο και η 

διαμόρφωση αλλά και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης (για τον εν λόγω 

μαθητή/τρια) θα στηρίζονται σε ένα δεοντολογικό κώδικα σχετικά με τη διαφύλαξη των 

προσωπικών δεδομένων του μαθητή/τριας αλλά κυρίως, του σεβασμού της 

προσωπικότητάς του/της. (Σχετικά με τον κώδικα αυτό και το ήθος του/της 

εκμπλεκόμενου εκπαιδευτικού γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο βιβλίο του καθηγητή κ. 

Κ. Δ. Πόρποδα «Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών 

στο δημοτικό σχολείο (Ανάγνωση, Ορθογραφία, Δυσλεξία, Μαθηματικά) (επιμέλεια)», 

2003, σσ. 35-37). 

Παρακάτω και σε ό,τι αφορά το είδος και την ταξινόμηση των λαθών τόσο κατά 

την ανάγνωση, την ορθογραφημένη γραφή όσο και για τα μαθηματικά ακολουθεί το 

επόμενο κεφάλαιο όπου γίνεται παρουσίαση των ειδών των λαθών σε κάθε επιμέρους 

γνωστικό τομέα και εντοπίζονται οι πιθανές γνωστικές αδυναμίες. 

Επισημαίνουμε δε ότι, η έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει 

στη μείωση έως και εξάλειψη των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών/τριών. Η 

διαμόρφωση και εφαρμογή ατομικού προγράμματος παρέμβασης που στηρίζεται 

στις δεδομένες γνωστικές δυνατότητες κι αδυναμίες του μαθητή/τριας με 

μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να οδηγήσει, με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, στη βελτίωση 

της γνωστικής (σε ό,τι αφορά την παρούσα μελέτη) κατάστασης του μαθητή/τριας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

2.1. Άτυπα κριτήρια αξιολόγησης 

 

Αν η χορήγηση ενός σταθμισμένου κριτηρίου αξιολόγησης δεν είναι εφικτή από 

έναν άμεσα εμπλεκόμενο/η εκπαιδευτικό ή ψυχολόγο, η αμέσως επόμενη κίνηση είναι η 

κατασκευή και χορήγηση ενός άτυπου κριτηρίου αξιολόγησης των μαθησιακών 

δυσκολιών του μαθητή/τριας από τον ίδιο τον/την εκπαιδευτικό ή ψυχολόγο. Τα κριτήρια 

αυτά, αν και στερούνται συστηματικής εφαρμογής, καθώς δεν είναι σταθμισμένα στον 

ευρύτερο πληθυσμό, ωστόσο, μπορούν να μας δώσουν αρκετά αξιόπιστα στοιχεία για 

τις γνωστικές ικανότητες ενός μαθητή/τριας, αρκεί βέβαια η κατασκευή τους να 

στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριώμενα στοιχεία αλλά και η εφαρμογή τους, να γίνει 

με μεθοδικότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα από τον/την εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό. Τα 

άτυπα κριτήρια αξιολόγησης των γνωστικών ικανοτήτων – αδυναμιών των 

μαθητών/τριών θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια σειρά επιμέρους γνωστικών 

δραστηριοτήτων οι οποίες απεικονίζουν τόσο το είδος όσο και το βαθμό δυσκολίας που 

παρουσιάζει ο μαθητής/τρια. 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μια σειρά τέτοιων κριτηρίων που αφορούν τις 

γνωστικές ικανότητες που σχετίζονται με τη μάθηση της ανάγνωσης και γραφής πριν 

την έναρξη της αναγνωστικής ικανότητας, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της 

αναγνωστικής ικανότητας αλλά και μετά την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας, 

δίνοντας έμφαση στην κατανόηση και περαιτέρω επεξεργασία και συγκράτηση των 

πληροφοριών στη μνήμη. Η παρουσίαση των εν λόγω κριτηρίων αφορά στο τι θα 

πρέπει αυτά να περιλαμβάνουν αλλά και στο τι θα αξιολογούν κάθε φορά, δίνοντας 

σαφείς κι αξιόπιστες πληροφορίες για τις γνωστικές δυνατότητες – αδυναμίες του 

μαθητή/τριας. Η αξιολόγηση μάλιστα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση 

κατασκευής προγράμματος παρέμβασης για το μαθητή/τρια που αντιμετωπίζει 

μαθησιακό πρόβλημα. 

Η επιτυχημένη αναγνωστική ικανότητα σε ένα αλφαβητικό σύστημα γραφής 

φαίνεται να στηρίζεται στο βαθμό απόκτησης της φωνολογικής επίγνωσης, της 
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γνωστικής δηλαδή ικανότητας για αναγνώριση των επιμέρους δομικών συστατικών των 

λέξεων του προφορικού λόγου (Πόρποδας, 2002˙ Brayant & Bradley,1985˙ Ball & 

Blackman, 1991˙ Torgesen, Wagner, Baltliazar, Davis, Morgan, Simmons, Stage & 

Zirps, 1989˙ Coltheart, 1983). Επομένως, η ανάπτυξη ή όχι, της συγκεκριμένης 

γνωστικής ικανότητας φαίνεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στη μάθηση της ανάγνωσης 

καθώς, σύμφωνα με τους Torgessen et al. (1989) η ύπαρξη της συνδέεται με την 

επιτυχημένη μάθηση της ανάγνωσης ενώ η έλλειψή της με ενδεχόμενες μαθησιακές 

δυσκολίες (Παντελιάδου, 2000˙ Πόρποδας, 2003).  

Σύμφωνα μάλιστα με τους Bryant & Bradley (1985) η σχέση φωνολογικής 

επίγνωσης και μάθησης της ανάγνωσης σε ένα αλφαβητικό σύστημα γραφής είναι, με 

βάση τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, αιτιώδης καθώς η μάθηση της 

ανάγνωσης τόσο από άποψη αναγνωστικής ευχέρειας όσο και αναγνωστικής ακρίβειας 

(ορθής φωνητικής απόδοσης της λέξης), στηρίζεται στο ικανοποιητικό επίπεδο 

φωνολογικής επίγνωσης που έχουν αποκτήσει οι μαθητές/τριες πριν την έναρξη της 

αναγνωστικής διαδικασίας.  

Η άποψη αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όσο καλύτερο επίπεδο φωνολογικής 

επίγνωσης διαθέτουν οι μαθητές/τριες πριν την αναγνωστική διαδικακασία τόσο πιο 

επιτυχημένοι αναγνώστες/στριες θα είναι (Lundberg,  Frost & Petersen,1988˙ Defior & 

Tudela, 1994˙ Cary & Verhaeghe,1994). Σύμφωνα μάλιστα με τους Shankweiler et. al. 

(1979) καθώς και Torgesen et. al. (1989) το επίπεδο ανάπτυξης της δεδομένης 

γνωστικής ικανότητας μπορεί να αποτελέσει ισχυρό προγνωστικό παράγοντα του 

ικανοποιητικού επιπέδου μάθησης της ανάγνωσης σε ένα αλφαβητικό σύστημα ή 

ενδεχομένως, και των μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάσει ο 

μαθητής/τρια που έχει χαμηλό επίπεδο συνειδητότητας των δομικών στοιχείων των 

λέξεων του προφορικού λόγου (Lie, 1991˙ Lundberg, Frost & Petersen, 1988).  

Για το ελληνικό σύστημα γραφής τόσο οι έρευνες που εξετάζουν την ύπαρξη της 

γνωστικής ικανότητας για αναγνώριση και χειρισμό των δομικών στοιχείων των λέξεων 

(φωνολογική επίγνωση) πριν την εκμάθηση της ανάγνωσης (Πόρποδας & 

Παλαιοθόδωρου, 1990˙ Kotoulas, 2004) όσο και οι έρευνες που αφορούν την 

εκπαίδευση των μαθητών/τριών στη φωνολογική επίγνωση πριν την απόκτηση της 

αναγνωστικής διαδικασίας (Πόρποδας & Παλαιοθόδωρου,1998˙ Παλαιοθόδωρου, 2004) 

δείχνουν ότι  το επίπεδο της φωνολογικής επίγνωσης έχει άμεση σχέση με τη μάθηση 

της ανάγνωσης σε ό,τι αφορά τόσο την αναγνωστική ακρίβεια όσο και ευχέρεια των 

λέξεων του ελληνικού αλφαβητικού συστήματος. 
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 Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της Παλαιοθόδωρου (2004), οι 

μαθητές/τριες που έχουν ασκηθεί, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του 

Νηπιαγωγείου, στη συνειδητοποίηση των δομικών συστατικών των λέξεων του 

προφορικού λόγου, αποκωδικοποιούν με μεγαλύτερη ευχέρεια το γραπτό λόγο έναντι 

άλλων μαθητών/τριών που είτε ασκούνται σε ασκήσεις οπτικο-χωρικού περιεχομένου 

(γραφημικού τύπου) είτε ακολουθούν το πρόγραμμα του σχολείου χωρίς καμία 

επιμέρους εκπαιδευτική και εξειδικευμένη παρέμβαση. 

Το χαμηλό επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης, σύμφωνα με τους Barron (1980) 

καθώς και Coltheart (1983) φαίνεται να ευθύνεται για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν 

οι μαθητές/τριες στη μάθηση της ανάγνωσης και γενικότερα στην αποκωδικοποίηση του 

γραπτού λόγου. Οι μαθητές/τριες αυτοί/ές, σύμφωνα με έρευνες, φαίνεται να μην έχουν 

συνειδητοποιήσει, και βεβαίως, να μην έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό την 

αλφαβητική αρχή η οποία, ωστόσο, μπορεί να τους/τις βοηθήσει (αν την κατακτήσουν 

σε εύλογο χρονικό διάστημα) στη βελτίωση της αναγνωστικής και ορθογραφικής τους 

ευχέρειας (Παλαιοθόδωρου, 2006). Με τον όρο αλφαβητική αρχή εννοούμε την 

ικανότητα αναγνώρισης των επιμέρους δομικών στοιχείων των λέξεων του προφορικού 

λόγου και της αντιστοίχισης αυτών με τα αντίστοιχα γραφήματα του γραπτού λόγου 

ώστε ο προφορικός λόγος να μετατραπεί σε γραπτό (Πόρποδας, 2003). 

Η δυσκολία στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου φαίνεται να αποτελεί και 

το πρόβλημα των μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακού τύπου δυσλεξία. 

Το χαμηλό επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης που διαθέτουν (γνωστό και ως 

«φωνολογικό έλλειμα») (Παντελιάδου, 2000) φαίνεται να ευθύνεται για τη δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν οι εν λόγω μαθητές/τριες στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου 

(Πόρποδας,1992).  

Με βάση το σημαντικό και ουσιώδη ρόλο που παίζει το επίπεδο συνειδητότητας 

και χειρισμού των δομικών συστατικών των λέξεων (δηλαδή των φωνημάτων), τα άτυπα 

κριτήρια αξιολόγησης αναγνωστικών δυσκολιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις 

ακόλουθες διαστάσεις ή παραμέτρους αναγνώρισης ή συνειδητότητας των φωνημάτων 

(των λέξεων του προφορικού λόγου): 

 

 

 

 

 



 30 

2.1.1. Άτυπο κριτήριο αξιολόγησης Φωνολογικής Επίγνωσης 

 

Α/Α Δ Ο Κ Ι Μ Α Σ Ι Α ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

1. Απόφαση για την ομοιότητα ή διαφορά: 
α) Σε επίπεδο συλλαβής. 
Π.χ. τόπι – τώρα (ναι) 
        μέλι – δέμα (όχι)  

β) Σε επίπεδο φωνήματος. 
Π.χ. σε – σα (ναι) 
       λα – μι (όχι) 
      έλα – έχω (ναι) 
      όχι – φως (όχι)  

2. Επισήμανση της ομοιοκαταληξίας. 
Π.χ. ρόδι –πόδι (ναι) 
       μέρη – χέρι (ναι) 
       μήλο – τόπι (όχι) 
       ψάρι – δέμα (όχι)  

3. Εύρεση λέξης που ομοιοκαταληκτεί με 
μία αρχική 
Π.χ. κύμα (σήμα, ποίημα, ρήμα) 
       πόδι (βόδι, ρόδι) 
       κότα (ρώτα, φώτα, πρώτα) 
  

4. Εύρεση λέξεων από μία αρχική συλλαβή 
Π.χ. από τη συλλαβή «κα» 
καράβι, καπέλο, καλάθι, καναπές, κανόνι, 
καβούρι, κανάτα, κασέτα, κασετίνα, 
καρβέλι, καλύβα, κάστανο, καφές, καρδιά, 
καρότσι  

5. α) Εύρεση λέξεων από ένα αρχικό 
φώνημα 
Π.χ. από το φώνημα «ε» 
Έλα, ένα, έλατο, ελάφι, έρχομαι 
 
α) Επισήμανση συγκεκριμένου 
φωνήματος σε λέξεις 
Π.χ. με, παρέα, πεπόνι, πακέτο, καπέλο 
 
Ή από το φώνημα «σ» 
Σάκα, σέλα, σώμα, σύκο, σαλάμι, σαρδέλα, 
σανίδα, σακούλα, σέλινο, στόμα, σήμα, 
σούπα, σάκος. 
 
Μέσα σε λέξη: 
κασετίνα, ανάσα, πόσο, πίσω, θάλασσα  
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6. Διάκριση της διαφορετικής λέξης: 
α) Σε επίπεδο συλλαβής 
Π.χ. μέλι – μέσα – τώρα 
        γάτα - χέρι – γάλα 
        κότα – δέμα - κύμα  

β) Σε επίπεδο φωνήματος 
Π.χ. μα –με- λο 
       σε – τα - τι 
       κα – πε - κο  

7. Συλλαβική κατάτμηση 
Π.χ. νερό  (νε-ρό) 
        καράβι  (κα- ρά- βι) 
        σοκολάτα  (σο-κο-λά-τα)  

8. Φωνημική κατάτμηση 
Π.χ. να (ν-α) 
        έλα (έ-λ-α) 
        όχι (ο-χ-ι) 
        τόπι (τ-ό-π-ι) 
        δάσος (δ-ά-σ-ο-ς) 
        καλάθι (κ-α-λά-θ-ι)  

9. Συλλαβική σύνθεση  
Π.χ. δέ-μα (δέμα) 
       κα-ρά-βι (καράβι) 
       κα-σε-τί-να (κασετίνα)  

10. Φωνημική σύνθεση 
Π.χ. ν-α (να) 
        έ-λ-α (έλα) 
        δ-έ-μ-α (δέμα) 
        λ-α-γ-ό-ς (λαγός)  

11. Απαλοιφή συλλαβής 
Π.χ. Αν κόψουμε την πρώτη συλλαβή στη 
λέξη (δώ)-ρο θα μείνει το (ρο) 
         (ψά)- ρι θα μείνει το (ρι) 
         (κα)-πέλο θα μείνει (πέλο) 
         (λε)-μόνι θα μείνει (μόνι) 
 
Αν κόψουμε την τελευταία συλλαβή στη 
λέξη χέ-(ρι) θα μείνει το (χε) 
        ζώ-(νη) θα μείνει το (ζω) 
        καρά-(βι) θα μείνει (καρά) 
        τιμό-(νι) θα μείνει (τιμό) 
  

12. Απαλοιφή φωνήματος 
Π.χ. Αν κόψουμε την πρώτη φωνή στη 
λέξη 
         (α)χ θα μείνει το (χ) 
         (τ)ο θα μείνει το (ο) 
 
         (έ)λα θα μείνει το (λα)  
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         (ώ)ρα θα μείνει το (ρα) 
 
       Αν κόψουμε την τελευταία φωνή στη  
       λέξη  ν(α) θα μείνει το (ν) 
                μ(ε) θα μείνει το (μ) 
  
               έν(α) θα μείνει το (εν) 
               όχ(ι) θα μείνει το (οχ) 
 

13. Αντιστροφή λέξης: 
α) Αντιστροφή στις συλλαβές 
Π.χ. νερό – ρόνε* 
        δέμα – μαδέ* 
        χέρι – ριχέ*  

β) Αντιστροφή στα φωνήματα 
Π.χ. να – αν 
        δέ – εδ 
        ρο – ορ 
  

14. Κατάτμηση προτάσεων σε λέξεις. 
Π.χ. Το/ παιδί/ πίνει/ γάλα. 
Ο/ παππούς/ ποτίζει/ τον/ κήπο.  

       

* Σημείωση: Ο τόνος δεν αποτελεί λάθος όταν ο μαθητής έχει καταφέρει να αποδώσει 

αντίστροφα τη λέξη.                      

 

2.1.2. Άτυπο κριτήριο αξιολόγησης Αναγνώρισης Γραμμάτων 

Κάθε γραπτό σύμβολο του ελληνικού αλφαβητικού συστήματος έχει μια 

γραφημική όσο και μια φωνημική ταυτότητα. Θέλοντας να εντοπίσουμε και να 

εξιχνιάσουμε τη δυσκολία του μαθητή/τριας αν αυτή οφείλεται σε δυσκολία ανάσυρσης 

της οπτικής ταυτότητας και των δεδομένων προσδιοριστικών χαρακτηριστικών του εν 

λόγω γράμματος ή στη φωνημική κωδικοποίηση αυτού, κι επομένως, στη λανθασμένη 

συγκράτηση της ηχητικής του ταυτότητας στη βραχύχρονη μνήμη του, μπορούμε να 

κατασκευάσουμε το ακόλουθο κριτήριο το οποίο στηρίζεται στην αναγνώριση τόσο της 

γραφημικής όσο και φωνημικής του ταυτότητας. 

Έτσι,  

 είτε δίνουμε μια σειρά γραμμάτων και ζητάμε από το μαθητή/τρια να μας τα 

ονομάσει, σημειώνοντας αν, και σε ποιο σημείο, παρουσίασε κάποιο λάθος  

 είτε του/της ζητάμε να μας αποδώσει γραπτά την ηχητική ταυτότητα ορισμένων 

γραμμάτων που του/της προφέρουμε 
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 είτε να μας αναγνωρίσει τη γραφημική ταυτότητα ορισμένων γραμμάτων όταν 

αυτά δίνονται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο, όπως για παράδειγμα στην 

περίππτωση αναγνώρισης του γράμματος Ζ όταν αυτό δίνεται ανάμεσα σε 

γράμματα με ευθείες και κάθετες γραμμές ή ανάμεσα σε γράμματα με κυκλική 

μορφή (Πόρποδας, 2003). 

 

ΕΜΞΛΣΜΧΕΞΣΧΜ                          ΘΡΟΘΟΦΩΖΦΟΩΟ 

ΧΜΖΕΛΣΧΧΜΕΞΣ                           ΟΦΩΥΘΡΟΩΨΦΟΘ 

 

Στην πρώτη περίπτωση η αναγνώριση του γράμματος καθίσταται πιο δύσκολη καθώς η 

γνωστική επξεργασία περιλαμβάνει την αναγνώριση των προσδιοριστικών στοιχείων 

του γράμματος ανάμεσα σε όμοια ενώ στη δεύτερη πιο εύκολη καθώς η αναγνώριση 

πραγματοποιείται σε ανόμοια γραφημικά στοιχεία (γράμματα). 

 

 

2.1.3. Άτυπο κριτήριο αξιολόγησης Ανάγνωσης – Ορθογραφίας Συλλαβών  

Για την ανάγνωση και ορθογραφία μονοσύλλαβων λέξεων ζητάμε από το 

μαθητή/τρια να μας διαβάσει και να γράψει μονοσύλλαβες λέξεις π.χ. Μας, Θες, Δεν, 

Πως, Τον, Γης κτλ. 

 

2.1.4. Άτυπο κριτήριο αξιολόγησης Ανάγνωσης – Ορθογραφίας Λέξεων 

Πριν προχωρήσουμε στο σχηματισμό του ακόλουθου κριτηρίου θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι το ελληνικό σύστημα γραφής έχει μεγάλο βαθμό αντιστοιχίας 

φωνήματος – γραφήματος όπου, σύμφωνα με το Sheerer (1986) κατατάσσεται στα 

ρηχά αλφαβητικά συστήματα με μεγάλο βαθμό διαφάνειας (Πόρποδας, 2002). Αυτό έχει 

ως συνέπεια, ένα μεγάλο μέρος λέξεων να γράφεται ακολουθώντας την αντιστοιχία 

φωνήματος – γραφήματος. Ωστόσο, υπάρχει κι ένα ποσοστό λέξεων που παραβιάζει 

αυτή την αντιστοιχία και η γραφή καθώς και η ανάγνωση των λέξεων αυτών ακολουθεί 

τους κανόνες της ιστορικής ορθογραφίας (Πόρποδας, 2002). Για παράδειγμα, η λέξη 

«νερό» ακολουθεί πλήρη γραφοφωνημική – αντιστοιχία. Αντίθετα, η λέξη «ωραίοι» 

παραβιάζει την αντιστοιχία καθώς τα φωνήματα /ε/ και /ι/ γράφονται με περισσότερα 

από ένα γραφήματα. Αυτές οι λέξεις που παραβιάζουν την αντιστοιχία ανήκουν στην 
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κατηγορία των λέξεων που γράφονται με βάση τους κανόνες ιστορικής ορθογραφίας 

(Λιαπής, 1984). 

Για την ορθή ωστόσο, γραφή κι ανάγνωση των λέξεων αυτών θα πρέπει να 

υπάρχει στη μνήμη προηγούμενη γνώση της αναντιστοιχίας, δηλαδή της οπτικής 

παράστασης της λέξης (Waters, Bruck & Malus – Abramowitz,1988˙ Kreiner & Gough, 

1990). Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ένα κριτήριο αξιολόγησης της αναγνωστικής και 

ορθογραφικής ικανότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει λέξεις τόσο με πλήρη 

γραφοφωνημική αντιστοιχία όσο και λέξεις που δεν ακολουθούν την εν λόγω 

αντιστοιχία. 

 Λαμβάνοντας δε υπόψη και τον παράγοντα συχνότητα (υψηλής ή χαμηλής 

χρήσης κι εφαρμογής με βάση το σχολικό εγχειρίδιο της τάξης που παρακολουθεί ο 

μαθητής/τρια) αλλά και αριθμό συλλαβών (καθώς και συμπλεγμάτων) ανά λέξη, οι 

λέξεις που θα επιλεγούν να χορηγηθούν ως αντιπροσωπευτικές της δυσκολίας που 

παρουσιάζει ο μαθητής/τρια τόσο στην ανάγνωση όσο και ορθογραφημένη γραφή, θα 

πρέπει να κατατάσσονται όσο το δυνατόν, στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΛΕΞΕΩΝ 

ΟΜΑΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 

 ΥΨΗΛΗΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

2-συλ/βες π.χ.    

3-συλ/βες     

4-συλ/βες     

5-συλ/βες*     

ΣΥΝΟΛΟ     

 

*Λέξεις αυτού του τύπου μπορούν να χορηγηθούν σε μαθητές/τριες πέραν των πρώτων 

τάξεων του δημοτικού σχολείου λόγω του μεγάλου βαθμού γνωστικής επεξεργασίας 

που απαιτούν. 

 

Σημειώνεται ότι για την διαγνωστική αξιολόγηση της αναγνωστικής λειτουργίας 

δηλαδή τόσο της αποκωδικοποίησης όσο και της κατανόησης θα πρέπει να επιλέγονται 

λέξεις από όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες ώστε να εντοπίζεται, τόσο ο βαθμός 

δυσκολίας του μαθητή/τριας όσο και το επίπεδο της εν λόγω δυσκολίας. Επισημαίνεται 

επίσης ότι οι λέξεις που θα επιλέγονται, θα πρέπει να έχουν την ίδια ή περίπου (σε 
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ορισμένες περιπτώσεις), την ίδια γνωστική βαρύτητα για τον εξεταζόμενο μαθητή/τρια. 

Δηλαδή δε θα πρέπει σε μία κατηγορία λέξεων να επιλέγονται λέξεις με δομή Σύμφωνο 

Φωνήεν (ΣΦ) ενώ σε κάποια άλλη ΣΣΦ, γιατί οι λέξεις με περισσότερα γράμματα και 

μάλιστα, με συμφωνικά συμπλέγματα, τείνουν να απαιτούν περισσότερο βάθος και 

βαθμό επεξεργασίας σε σχέση με αυτές που έχουν δομή του τύπου ΣΦ. Άρα, δε θα 

μπορεί να ελεγχθεί και επομένως, να επισημανθεί με ακρίβεια η δυσκολία ενός 

μαθητή/τριας αν αυτή οφείλεται για παράδειγμα στη μη ικανοποιητική εφαρμογή της 

γραφημικής – φωνημικής αντιστοιχίας ή στη δυσκολία αναγνώρισης ή εκφοράς 

σύνθετου συμφωνικού συμπλέγματος που περιλαμβάνει η λέξη την οποία καλείται να 

διαβάσει ή να αποδώσει ορθογραφικά σωστά ο εν λόγω μαθητής/τρια. 

Μετά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του κριτηρίου της αναγνωστικής 

αξιολόγησης στο μαθητή/τρια που παρουσιάζει πιθανή μαθησιακή δυσκολία ακολουθεί 

η αξιολόγηση του είδους των λαθών σε κάθε κατηγορία λέξεων, ώστε να εντοπιστεί ο 

βαθμός δυσκολίας σε κάθε επιμέρους κατηγορία και επομένως, να σχεδιαστεί με 

μεγάλο βαθμό εγκυρότητας, πρόγραμμα παρέμβασης που να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες αλλά και γνωστικές δυσκολίες του μαθητή/τριας. Στον επόμενο πίνακα 

ακολουθεί σχηματικός τρόπος παρουσίασης της καταγραφής των λαθών ανάλογα με τις 

δυσκολίες που παρουσιάζει κάθε φορά ο μαθητής/τρια και με κάθε ομάδα λέξεων. 

 

Καταγραφή και ταξινόμηση αναγνωστικών λαθών των λέξεων 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 

Λέξεις 

Αδυναμία 

ανάγνω-

σης 

Αντικατα

στάσεις 

(γραμμά- 

των, 

συλλα- 

βών) 

Προσθέ-

σεις 

(γραμμά- 

των, 

συλλα- 

βών) 

Λάθη 

παραβίασης 

της 

ιστορικής 

ορθογρα-

φίας 

Ανάγνωση 

(εντελώς) 

διαφορετι-

κής λέξης 

από τη 

δεδομένη 

Τονισμός* 

       

       

       

       

       

Παρατηρήσεις:  

 

Σύνολο λανθασμένων λέξεων:                                                                Ποσοστό (%): 
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*Ο τονισμός αν και δε θεωρείται σημαντική ένδειξη λάθους από μόνη της, ωστόσο, 

συνυπολογίζεται αν υπάρχουν κι άλλες ενδείξεις λαθών. 

 

Ομοίως και για την καταγραφή και ταξινόμηση των ορθογραφικών λαθών ακολουθείται 

ανάλογος διαχωρισμός των λαθών. 

 

 

Καταγραφή και ταξινόμηση ορθογραφικών λαθών των λέξεων 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 

Λέξεις Παραλείψεις 
Αντικατα

στάσεις 

Προσθέ-

σεις 

Λάθη 

Ιστορικής 

Ορθογρα-

φίας 

Καταλή-

ξεις  

Ονομάτων

- 

Ρημάτων 

Τονισμός* 

       

       

       

       

       

Παρατηρήσεις:  

 

Σύνολο λανθασμένων λέξεων:                                                                Ποσοστό (%): 

  

*Ομοίως με την ανάγνωση των λέξεων ο τονισμός ή όχι μιας λέξης συνυπολογίζεται αν 

υπάρχουν κι άλλες ενδείξεις λαθών. 

 

Για την αξιολόγηση των προβλημάτων που αφορούν το γραπτό λόγο εκτός των 

λέξεων, χρησιμοποιούνται συχνά, ως μεθοδολογικό εργαλείο, οι ψευδολέξεις. Τι είναι 

αυτές: είναι «λέξεις» (μια σειρά γραφημικών στοιχείων) που στερούνται εννοιολογικού 

περιεχομένου (καθώς δεν υπάρχει προηγούμενη μνημονική συγκράτηση τόσο της 

ορθογραφικής δομή τους όσο και της έννοιας που αυτές αντιστοιχούν). Ο σκοπός της 

χρήσης κι αξιοποίησής τους είναι η αναγνώριση της δυνατότητας εκ μέρους του 

μαθητή/τριας να αξιοποιεί το φωνολογικό κανάλι αποκωδικοποίησης του γραπτού 

λόγου μετατρέποντας τα φωνήματα σε γραφήματα κι όχι αναγνωρίζοντας συνολικά την 

οπτική ταυτότητα της λέξης (Πόρποδας, 2002).  

Έτσι, απομονώνεται η χρήση κι αξιοποίηση του φωνολογικού καναλιού από το 

οπτικό και μπορεί να γίνει περισσότερο εμφανές το πρόβλημα του μαθητή/τριας στην 

ικανότητα αναγνώρισης και χειρισμού των φωνημάτων για την αποκωδικοποίηση του 
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γραπτού λόγου. Όπως με τις λέξεις, αντίστοιχα και με τις ψευδολέξεις ακολουθείται η 

ίδια αναλογία ως προς την κανονικότητα (ομαλές – εξαιρέσιμες), τη συχνότητα (υψηλής 

– χαμηλής συχνότητας) και τον αριθμό των συλλαβών (2-σύλλαβες, 3-σύλλαβες, 4-

σύλλαβες). Άλλωστε, κάθε νέα ψευδολέξη προέρχεται από την αρχική λέξη αλλάζοντας 

ένα ή δύο γράμματα ώστε να μην είναι εμφανής η αρχική λέξη από την οποία 

προέρχεται (και επομένως, να ανασύρεται εύκολα από τη μνήμη).  

Ωστόσο, ένας βασικός όρος που θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη, είναι 

ότι η κάθε παραγόμενη ψευδολέξη μπορεί (έχει την ικανότητα) να προφερθεί από το 

μαθητή/τρια καθώς μπορεί να διαθέτει την κανονικότητα (δομή) μιας πραγματικής 

(υπαρκτής στο λόγο) λέξης. Δηλαδή, για παράδειγμα, από τη λέξη νερό μπορούμε να 

σχηματίσουμε τις ψευδολέξεις βερό, περό κλπ. αλλά όχι τη λέξη, βεόρ (από τα 

αντίστοιχα γραφήματα /β/,/ε/,/ρ/,/ο/) καθώς, αν και συναντάται σε άλλα αλφαβητικά 

συστήματα γραφής, παραβιάζει τη δομή και κανονικότητα των λέξεων της ελληνικής 

γλώσσας. 

Ως προς την ταξινόμηση των λαθών ακολουθείται η ανάλυση όπως 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Επισημαίνεται ότι στις ψευδολέξεις δεν 

υπάρχουν λάθη που αφορούν την ανάγνωσή τους με βάση την «ιστορική» ορθογραφία, 

δηλαδή η παραβίαση για παράδειγμα του «αι» που θα έπρεπε να διαβαστεί ως «ε» δεν 

θεωρείται λάθος αν αποκωδικοποιηθεί ξεχωριστά ως /α/ και /ι/ διότι δεν υπάρχει 

προηγούμενη γνώση της λέξης αυτής στο μνημονικό λεξικό του μαθητή/τριας. 

 

Καταγραφή και ταξινόμηση αναγνωστικών λαθών των ψευδολέξεων 

 

Λέξεις 
Αδυναμία 

ανάγνωσης 

Αντικαταστάσεις 

(γραμμά- 

των, συλλα- 

βών) 

Προσθέσεις 

(γραμμά- 

των, συλλα- 

βών) 

Ανάγνωση 

(εντελώς) 

διαφορετικής 

λέξης από τη 

δεδομένη 

Τονισμός* 

      

      

      

      

      

Παρατηρήσεις: 

 

 

Σύνολο λανθασμένων ψευδολέξεων:                                                    Ποσοστό (%): 
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Ομοίως με τις προηγούμενες επισημάνσεις συμβαίνει και με την ορθογραφία των 

ψευδολέξεων. Η σωστή απόδοση της κάθε λέξης αυτής της κατηγορίας αφορά την 

αντιστοιχία φωνήματος- γραφήματος κι όχι τη λέξη που σχηματίσαμε εμείς με βάση την 

αρχική. Έτσι, αν από τη λέξη «παιδεία» σχηματίσουμε την ψευδολέξη «ραιδεία» η 

σωστή αποκωδικοποίηση την εν λόγω λέξης θα είναι οι πιθανές λέξεις «ρεδία», 

«ραιδία», «ρεδεία», «ρεδοία» κτλ. καθώς δεν υπάρχει «ορθή» ορθογραφική ταυτότητα 

της μη υπαρκτής ψευδολέξης. Επομένως, ο μαθητής/τρια επιτρέπεται να 

αποκωδικοποιήσει και να παράξει τη «λέξη» αυτή με τον πιο πρόσφορο για αυτόν/τήν 

τρόπο, αρκεί να ικανοποιείται η βασική αρχή της αντιστοίχισης φωνήματος – 

γραφήματος. 

 

 

 

Καταγραφή και ταξινόμηση ορθογραφικών λαθών ψευδολέξεων 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 

Ψευδολέ

-ξεις  

Αδυναμία 

γραφής 

λέξης 

Αντικατα-

στάσεις 

γραμμά-

των 

Προσθέσεις 

γραμμάτων 

ή συλλαβών 

Παραλεί-

ψεις 

γραμμά-

των ή 

συλλαβών 

Γραφή 

ενός μόνο 

γράμμα-

τος ή 

συλλαβής 

Γραφή 

εντελώς 

διαφορετικής 

λέξης 

       

       

       

       

       
Παρατηρήσεις: 

 

 Σύνολο λανθασμένων ψευδολέξεων:                                                    Ποσοστό (%): 

 

 
 

 

 

2.1.5. Άτυπο κριτήριο αξιολόγησης ανάγνωσης προτάσεων (με περισσότερους 

από τρεις όρους). 

Αν ο μαθητής/τρια δε δυσκολεύεται στην αποκωδικοποίηση των λέξεων αλλά 

στην κατανόηση, τότε μπορούμε να κατασκευάσουμε και να χορηγήσουμε ένα κριτήριο 

που να αφορά την ανάγνωση μικρών προτάσεων τύπου Υ-Ρ-Α (Υποκείμενο- Ρήμα- 

Αντικείμενο) και σταδιακά, να προχωράμε σε μεγαλύτερες προτάσεις με περισσότερους 

όρους. 
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Π.χ. Ενδεικτικά, χορηγούμε τις ακόλουθες προτάσεις προς ανάγνωση 

Ο παππούς ποτίζει τον κήπο. 

Η γιαγιά διαβάζει ένα παραμύθι. 

Το μωρό παίζει με τα παιχνίδια που του έκαναν δώρο ο παππούς και η γιαγιά. 

Ο πατέρας ανεβαίνει τη σκάλα για να μαζέψει τα ώριμα φρούτα από το δέντρο. 

«Αν ο καιρός είναι καλός, θα πάμε περίπατο με το σχολείο» είπε η δασκάλα στους 

μικρούς μαθητές. 

 

Έπειτα από την ανάγνωση κάθε πρότασης ζητάμε από το μαθητή/τρια να μας 

επισημάνει τι κατανοεί σε κάθε μία απ’ αυτές και σημειώνουμε σε ποια πρόταση 

εντοπίζεται κάποια δυσκολία αλλά και τι είδους δυσκολία είναι αυτή (π.χ. δυσκολία στην 

ανάγνωση (σωστή αποκωδικοποίηση λέξης), δυσκολία στην κατανόηση, άγνωστη λέξη 

κτλ). 

 

2.1.6. Άτυπο  κριτήριο αξιολόγησης κατανόησης (μικρής έκτασης) κειμένου. 

Η αξιολόγηση της κατανόησης ενός κειμένου μπορεί να γίνει αν δώσουμε στο 

μαθητή/τρια ένα κείμενο το οποίο, αφού το διαβάσει ο ίδιος/ια ή του/της το διαβάσουμε 

εμείς, του/της ζητάμε να μας πει τι θυμάται απ’ αυτό που διάβασε, καταγράφοντας 

όλες τις πληροφορίες που μας είπε και αξιολογώντας το αν συγκράτησε τα κύρια κι 

αξονικά σημεία του κειμένου ή μερικές μόνο πληροφορίες που αφορούσαν ορισμένα 

(λεπτομερέστερα) σημεία του κειμένου. Σε περίπτωση σοβαρής αναγνωστικής 

δυσκολίας ο μαθητής/τρια ενδέχεται να αδυνατεί να συγκρατήσει οποιαδήποτε 

πληροφορία ως αποτέλεσμα ελλιπούς συγκράτησης κι επεξεργασίας των πληροφοριών 

τόσο στη βραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη μνήμη του. 

Η αξιολόγηση της κατανόησης ενός κειμένου αφορά την επεξεργασία που έχει 

υποστεί το κείμενο από το μαθητή/τρια (δηλαδή αν έχει προσληφθεί σωστά, έχει 

οργανωθεί, έχει επεξεργαστεί -και σε ποιο βάθος- και αν έχει συγκρατηθεί ικανοποιητικά 

ώστε να μπορεί να ανασυρθεί όταν του/της ζητηθεί) . Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να 

γίνει: 

1. αν ο μαθητής/τρια μπορεί να μας απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν 

το εν λόγω κείμενο (δηλαδή ποια ήταν τα κύρια πρόσωπα, ποια η δομή 

της ιστορίας, ποια η κατάληξη), 

2.  αν μας αναδιηγηθεί ο ίδιος/ια ο μαθητής/τρια την ιστορία όπως την 

αντιλήφθηκε αυτός/ή (ελέγχοντας αν τα σημεία που συγκράτησε ήταν τα 
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κύρια κι αξονικά ή τα δευτερεύοντα δίνοντας έμφαση στις επιμέρους 

λεπτομέρειες), 

3. αν μας επισημάνει σε ένα κριτήριο πολλαπλών επιλογών που του/της 

χορηγούμε τις σωστές, κατ’ αυτόν/ήν, απαντήσεις,  

4. αν επισημάνει τη λέξη που λείπει σε πρόταση που αφορά το κείμενο και 

στην οποία, επιμελώς, λείπει μία συγκεκριμένη λέξη κλειδί που δείχνει κι 

επισημαίνει το βαθμό κατανόησης του κειμένου. 

 

2.1.7. Κριτήρια ελέγχου βραχύχρονης μνήμης 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

κάποιος μαθητής/τρια τείνουν να προσδιορίζονται και να αποσαφηνίζονται στα 

χορηγούμενα άτυπα κριτήρια τα οποία αξιολογούν το βαθμό κατάκτησης μιας 

γνωστικής ικανότητας. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των μαθησιακών δυσκολιών 

οφείλεται στον τρόπο πρόσκαιρης συγκράτησης κι επεξεργασίας των πληροφοριών. Αν 

οι πληροφορίες που λαμβάνει κάποιος μαθητής/τρια δε συγκρατούνται και δεν 

επεξεργάζονται ικανοποιητικά, για μικρό χρονικό διάστημα, σε ένα είδος βραχύχρονης 

μνήμης (εργαζόμενη μνήμη ή working memory κατά τη διεθνή επιστημονική ορολογία), 

τότε είναι πολύ πιθανό, η μαθησιακή δυσκολία που παρουσιάζει, να οφείλεται τόσο στην 

περιορισμένη χωρητικότητα της μνήμης αυτής όσο και στην επεξεργασία που 

λαμβάνουν οι πληροφορίες στο εν λόγω στάδιο.  

Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο κι επιστημονικά αναγκαίο, να υπάρχει κριτήριο 

αξιολόγησης της συγκράτησης κι επεξεργασίας των πληροφοριών στη βραχύχρονη 

μνήμη. Κριτήρια αυτού του τύπου υπάρχουν στα σταθμισμένα τυπικά κριτήρια 

αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας. 

 Ωστόσο, στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε ότι ένα τέτοιο κριτήριο που 

θα μπορούσε να χορηγηθεί σε μαθητή/τρια με μαθησιακές δυσκολίες είναι η σταδιακή 

επανάληψη αριθμών ή ψευδολέξεων αυξανόμενης δυσκολίας. Ένα παράδειγμα άτυπου 

κριτηρίου ελέγχου της βραχυπρόθεσμης μνήμης μπορεί να είναι: 

 

1) Ζητάμε από το μαθητή/τρια να μας επαναλάβει μια σειρά αριθμών 

αυξανόμενων σε πλήθος, τους οποίους προφέρουμε με ρυθμό έναν ανά δευτερόλεπτο. 
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2-5  

7-5-3  

8-6-2  

4-8-9-1  

2-7-3-5  

5-3-8-1-2  

9-1-6-4-7  

 

Επισημαίνουμε πόσα στοιχεία μπορεί να συγκρατήσει στη μνήμη του ο μαθητής/τρια 

ελέγχοντας έτσι τόσο τη χωρητικότητα όσο και την επεξεργασία των πληροφοριών που 

προσλαμβάνονται από αυτόν/ήν. 

 

2) Ζητάμε από το μαθητή/τρια να μας επαναλάβει μια σειρά ψευδολέξεων  όπως: 

λέμα  

κρολάμι  

μερίχτερο  

λεμπάνα  

τραπενάλι  

αλουσκιμό  

βορκοτόλι  

 

3) Ζητάμε από το μαθητή/τρια να κάνει μια σειρά επιλεγμένων ενεργειών σε 

μικρό χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα ζητάμε από αυτόν/ήν να βγάλει από τη σάκα 

του/της ένα βιβλίο με το δεξί του/της χέρι και να το τοποθετήσει στο δεύτερο συρτάρι 

μιας βιβλιοθήκης. Η συγκράτηση τόσο του αριθμού των ενεργειών όσο και του είδους 

αυτών απαιτεί κατανόηση και επεξεργασία. Αν υπάρχουν δυσκολίες είτε στη 

συγκράτηση του αριθμού των εργασιών είτε στην επιλογή προς εκτέλεση ορισμένων, 

αντιλαμβανόμαστε ότι η βραχύχρονη μνήμη του μαθητή αδυνατεί να συγκρατήσει έναν 

αριθμό πληροφοριών ή ενεργειών τις οποίες, σε επόμενο στάδιο, θα πρέπει να 

επεξεργαστεί και να εκτελέσει. Αν δεχτούμε ότι η αναγνωστική αλλά και η ορθογραφική 

διαδικασία απαιτεί τη συγκράτηση, το χειρισμό αλλά και την επεξεργασία φωνημικών, 

γραφημικών, μορφολογικών, οπτικών, σημασιολογικών, γραμματικών αλλά και 

συντακτικών πληροφοριών, αντιλαμαβανόμαστε ότι η δυσκολία που εντοπίζεται στη 
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βραχύχρονη μνήμη θα έχει άμεση αντανάκλαση στη μάθηση της ανάγνωσης και γραφής 

και βεβαίως, στην επικείμενη μαθησιακή δυσκολία ενός μαθητή/τριας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης  και  αντιμετώπισης των 

μαθησιακών δυσκολιών 

 

3.1. Αναγκαιότητα σχηματισμού στόχων  

Είδη στόχων 

 

Προκειμένου να εφαρμόσουμε πρόγραμμα παρέμβασης θα πρέπει να 

οριοθετήσουμε τους στόχους που θα θέσουμε ώστε να ανταποκρίνονται στο επίπεδο 

των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου μαθητή/τριας που θα εφαρμόσουμε το εν λόγω 

πρόγραμμα παρέμβασης. Αν οι στόχοι που θέσουμε δεν είναι στο μέτρο του εφικτού και 

πραγματοποιήσιμου για το χρονικό διάστημα που οριοθετήσουμε, τότε ενδέχεται, κατά 

μεγάλη πιθανότητα, να μην έχουμε, αφενός μεν το επιθυμητό αποτέλεσμα αφετέρου δε, 

να δημιουργήσουμε ή και να εντείνουμε το άγχος και την ανασφάλεια του μαθητή/τριας 

που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα της παρέμβασης μπορεί 

να κριθεί επισφαλές και στην πιο ακραία μορφή να οδηγήσει σε (άλλη μία για το 

μαθητή/τρια) αποτυχία με ανάπτυξη συναισθημάτων κατωτερότητας, αβεβαιότητας ή και 

άγχους. Αν λάβουμε υπόψη μάλιστα την «επιβαρημένη», πολλές φορές, ψυχολογική 

κατάσταση και πίεση των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες, αντιλαμβανόμαστε 

πόσο σημαντικό είναι να οργανώσουμε σωστά το πρόγραμμα παρέμβασης ώστε να 

μεγιστοποιήσουμε το όφελος των μαθητών/τριών αυτών τόσο σε γνωστικό όσο και 

συναισθηματικό αλλά και ψυχολογικό επίπεδο. 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει έχουμε τόσο παιδαγωγικές όσο και επιστημονικές 

γνώσεις για την αναγκαιότητα, χρησιμότητα αλλά και εφαρμογή των εκπαιδευτικών 

στόχων που θα πρέπει κάθε φορά να θέτουμε. Έτσι πριν τη διαμόρφωση ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης σε μαθητή/τρια με μαθησιακές δυσκολίες θα 

πρέπει, σύμφωνα με το Θανόπουλο (2005) να έχουμε πάντοτε υπόψη μας: 
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 ● το είδος του στόχου που θέτουμε προς κατάκτηση από το μαθητή/τρια 

(δηλαδή τη μορφή της συμπεριφοράς που απαιτεί ο στόχος προκειμένου να επιτευχθεί),  

● το επίπεδο του στόχου (δηλαδή αν επιδιώκεται απλή περιγραφή των 

φαινομένων ή κατανόηση και ερμηνεία αυτών) και κατ’ επέκταση, του βαθμού 

κατάκτησής του, με βάση τη δυσκολία που μπορεί αυτός να παρουσιάζει αλλά και του 

βαθμού ωριμότητας του μαθητή/τριας προκειμένου να τον επιτύχει, και τέλος, 

          ●το βαθμό συνειδητότητας που απαιτεί από τους μαθητές/τριες η επίτευξη 

του συγκεκριμένου στόχου, αν δηλαδή οι ίδιοι/ιες οι μαθητές/τριες θα πρέπει να 

ενεργούν αυθόρμητα, υποσυνείδητα και με αυτοματισμό ή με επίγνωση και ως προς τις 

δραστηριότητες και ως προς την πορεία για την επίτευξη του στόχου. 

 «Για να προσδιορίσουμε ένα εκπαιδευτικό στόχο», σύμφωνα με το Θανόπουλο 

(2005), πρέπει αρχικά να τον έχουμε περιγράψει με ακρίβεια και σαφήνεια. Ο στόχος 

πρέπει να είναι έτσι εκφρασμένος, που να έχει μια ξεκάθαρη και αναμφίβολη μορφή, και 

δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια ασάφειας ή παρερμηνείας. Γι’ αυτό λέμε ότι οι 

περιγραφές πρέπει να εμπεριέχουν «λειτουργικούς όρους». (Θανόπουλος, 2005, σ.σ 

51-56). 

Παράδειγμα: ¨Η Μαρία έχει πρόβλημα ανάγνωσης¨ είναι μία ασαφής περιγραφή. 

Αντίθετα, αν λέγαμε η Μαρία δε διαβάζει απλές, δύο γραμμάτων, συλλαβές (μα, πο, τι) 

αυτή είναι μία λειτουργική περιγραφή. Το κρίσιμο σημείο έκφρασης φαίνεται να είναι το 

ρήμα, γι΄ αυτό και χρησιμοποιείται ρήμα ενεργητικής φωνής το οποίο περιγράφει 

πράξεις που μπορούν να παρατηρηθούν όπως π.χ. τρέχει, διαβάζει δυνατά, αριθμεί, 

δείχνει κτλ.». 

 

Γιατί μας χρειάζονται οι στόχοι: 

Σύμφωνα με τον παραπάνω μελετητή, οι στόχοι είναι απαραίτητοι και αναγκαίοι 

προκειμένου να οργανώσουμε σωστά ένα πρόγραμμα περέμβασης σε μαθησιακές 

δυσκολίες διότι: 

 Μας βοηθούν να συνδυάσουμε έργα και δραστηριότητες στα υπάρχοντα 

προτερήματα ή γνωστικές δυνατότητες των μαθητών/τριών. 

 Εστιάζουν στο να δώσουμε επιπρόσθετη προσοχή και υποστήριξη στους 

τομείς που ο μαθητής/τρια έχει μεγαλύτερη αδυναμία. 

 Μας οδηγούν στο να έχουμε μια πιο θετική προσδοκία στο τι μπορεί να 

επιτευχθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και, 

 Παρέχουν μία διαρκή και σταθερή πρόοδο της πορείας του μαθητή/τριας. 
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Ο στόχος, σύμφωνα με το Θανόπουλο (2005) για να έχει πλήρη μορφή, πρέπει να έχει 

τρία μέρη: 

Συμπεριφορά (πρακτική μαθητή/τριας): Λειτουργική περιγραφή για το τι περιμένουμε 

από το παιδί να κάνει. 

Συνθήκες (ζητούμενο): Κάτω από ποιες συνθήκες περιμένουμε την επίτευξη του 

στόχου (του ζητούμενου) από το παιδί. 

Κριτήριο (έλεγχος): Εμπέδωση, αφομοίωση, κατάκτηση του στόχου. 

 

Ένα παράδειγμα προσδιορισμού στόχου είναι και το παρακάτω 

Πρόγραμμα μάθησης: 

1) Συμπεριφορά (πρακτική μαθητή/τριας): Διαβάζει τα φωνήεντα ο,ι,α,ε.... 

2) Συνθήκες (ζητούμενο): Όταν του δείχνουμε μία μία τις κάρτες με τα φωνήεντα... 

3) Κριτήριο (έλεγχος): Για τρεις συνεχείς φορές επί δύο ημέρες. 

Συνοπτικά αυτός ο στόχος μπορούσε να εκφραστεί ως εξής: 

Στόχος: Διαβάζει τα φωνήεντα ο, ι, α, ε, όταν του δείχνουμε τις κάρτες με τα φωνήεντα, 

για τρεις συνεχείς φορές επί δύο ημέρες. 

Όταν διαπιστώσουμε ότι τις δύο αυτές ημέρες, που προαναφέραμε, το παιδί διαβάζει τα 

φωνήεντα χωρίς λάθος, εκτιμούμε ότι το παιδί έχει μάθει καλά το στόχο και προχωράμε 

στον επόμενο. 

 

Άλλο παράδειγμα προσδιορισμού στόχου: 

Σε μεγαλύτερο ηλικιακό επίπεδο ο υπολογισμός μιας αλγεβρικής παράστασης: 

 π.χ. 18:3 + 24 ·6 – 32 :3 + (53 – 120)= … 

 

Διδακτικός στόχος: Ο μαθητής/τρια να λύνει μία αλγεβρική παράσταση (συμπεριφορά) 

στον πίνακα (συνθήκη) κάθε φορά που του ζητείται (κριτήριο επίτευξης). 

 Βήμα 1ο: Να εκτελεί τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις (συμπεριφορά), στον 

πίνακα (συνθήκη) με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 75% (κριτήριο). 

 Βήμα 2ο: Να υπολογίζει τις δυνάμεις (συμπεριφορά), στον πίνακα (συνθήκη) με 

ποσοστό επιτυχίας πάνω από 75% (κριτήριο). 

 Βήμα 3ο: Να εκτελεί τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις με τη σειρά που 

παρουσιάζονται (συμπεριφορά), στον πίνακα (συνθήκη) με ποσοστό επιτυχίας 

πάνω από 75% (κριτήριο) (Κωτούλας, Παντελιάδου & Μπότσας, 2004). 
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Η επιτυχία ενός στόχου κρίνεται από το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο βαθμός 

κατανόησής του περνά ορισμένα στάδια. Στην αρχή η ένδειξη πολλών λαθών 

καταδεικνύει το μικρό βαθμό κατανόησης του δεδομένου στόχου. Όσο μειώνεται ο 

αριθμός των λαθών τόσο γίνεται περισσότερο κατανοητός ο στόχος και φαίνεται να 

αποτελεί γνωστική κατάκτηση του μαθητή/τριας. 

Ωστόσο για να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη του μαθητή/τριας και να τον/την 

βοηθήσουμε να κατακτήσει, όσο το δυνατόν, συντομότερα τους στόχους που θέτουμε 

κάθε φορά προς επίτευξη, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα ακόλουθα: 

 

 Κάθε στόχος πρέπει να ορίζεται με λειτουργικούς όρους για να γίνεται πιο σαφής 

και κατανοητός. 

  Οι πρώτοι μερικότεροι στόχοι του προγράμματος χρειάζονται να βρίσκονται σε 

ένα τέτοιο γνωστικό επίπεδο, το οποίο να κατέχει ο μαθητής/τρια. 

  Στον ειδικό στόχο* αναφέρεται η αρχή και το τέλος του προγράμματος. 

  Οι μερικότεροι στόχοι χρειάζεται να έχουν μια αλληλουχία, έτσι ώστε η απόκτηση 

του ενός να κάνει ευκολότερη την απόκτηση του άλλου. 

 Δεν μπορεί να δοθεί ένα «a priori» καταρτισμένο ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε μαθητή/τριας με μαθησιακές δυσκολίες 

διότι κάθε μαθητής/τρια παρουσιάζει διαφορετική γνωστική δυσκολία και σε 

επίπεδο αλλά και σε βαθμό. 

* Παρακάτω θα διευκρινίσουμε την έννοια του «ειδικού ή μερικότερου» στόχου. 

 

Επίσης, κατά την εφαρμογή των στόχων θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ορισμένα 

δευτερογενή στοιχεία που απορρέουν από τη δυσκολία των μαθητών/τριών να 

ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις γνωστικές απαιτήσεις των μαθημάτων τους και 

ιδιαίτερα, της ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής. Αυτά είναι: 

 

 Γενικά στοιχεία Συμπεριφοράς: Τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητα στην κριτική και ιδιαίτερα στην αρνητική.  

 Δευτερεύοντα προβλήματα συχνά απορρέουν από συσσωρευμένη αποτυχία στο 

σχολείο και από συχνούς αρνητικούς χαρακτηρισμούς.  

 Είναι αναγκαία η θετική αντιμετώπιση και ενθάρρυνση τόσο στο σπίτι όσο και στο 

σχολείο.  
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 Θα πρέπει να δίνεται έμφαση περισσότερο στις επιτυχημένες προσπάθειες και όχι 

στις αποτυχημένες.  

 Θα πρέπει επίσης να επαινούμε την προσπάθεια ασχέτως αποτελέσματος και να 

αποφεύγουμε τη σύγκριση με τους άλλους (συνήθως καλύτερους μαθητές/τριες 

που για μας εμάς λειτουργούν ως παράδειγμα).  

 Η ειλικρινής και αξιοπρεπής αντιμετώπισή τους θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα 

τόσο στον ψυχολογικό όσο και στο μαθησιακό τομέα (δηλαδή σε καμία 

περίπτωση δε δείχνουμε συναισθήματα λύπης, θυμού ή αποδοκιμασίας για τη μη 

επιτυχημένη προσπάθεια ενός μαθητή/τριας να κατακτήσει κάποιο γνωστικό 

στόχο). (Πόρποδας, 2005). 

 

Για να αποσαφηνίσουμε την έννοια των προαναφερόμενων όρων (π.χ. ειδικός 

στόχος ή μερικότερος στόχος) θα αναφέρουμε την ανάπτυξη των όρων όπως 

παρουσιάζονται στο Θανόπουλο (2005,  σ.σ. 51-56). 

«Τους στόχους τούς χωρίζουμε σε τρεις κατηγορίες: 

1) Γενικός στόχος: Αναφέρεται συνολικά και γενικά στις προθέσεις του/της 

δασκάλου/ας, για να καλύψει ένα ευρύ πεδίο μάθησης (μακροχρόνια προοπτική). 

2) Ειδικός στόχος: Αναφέρεται σε μια υπο-ομάδα επίτευξης ενός, μικρότερου σε 

έκταση, κεφαλαίου μάθησης (βραχυχρόνια προοπτική). 

3) Μερικότερος ή διδακτικός στόχος: Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της 

εκπαιδευτικής προσέγγισης και περιγράφει τη συμπεριφορά του μαθητή/τρια, 

συμπεριφορά που αναφέρεται σε κάθε πράξη του μαθητή/τρια, που δείχνει ότι έχει 

αφομοιώσει και εμπεδώσει αυτόν το στόχο (ημερήσια προοπτική)». 

 

 

3.2. Παράδειγμα προσδιορισμού στόχων στα Μαθηματικά (Α΄ Αρίθμηση) 

 

Γενικός στόχος: Να αναγνωρίζει, να διαβάζει και να γράφει οποιονδήποτε αριθμό 

μέχρι το 5 (αισθητοποίηση και γραφή). 

 

Α. Ειδικός στόχος: Να ταξινομεί, να διατάσσει, να αντιστοιχίζει διάφορα αντικείμενα και 

να διακρίνει τα μεγέθη: μεγάλο-μικρό, ψηλό-χαμηλό, μακρύ-κοντό. 
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Α/Α Μερικότεροι στόχοι 

(Διδακτικοί στόχοι) 

Διδάχθηκε 

(ημερομηνία) 

Εμπεδώθηκε 

(ημερομηνία) 

Ελέγχθηκε 

(ημερομηνία) 

1, Ταξινομεί διάφορα 

αντικείμενα. 

   

2. Διατάσσει πράγματα ή τις 

εκπροσωπήσεις τους. 

   

3. Αντιστοιχίζει ένα προς ένα 

διάφορα αντικείμενα 

   

4. Διακρίνει το πιο μεγάλο με 

το πιο μικρό 

   

5. Διακρίνει το πιο ψηλό και 

το πιο χαμηλό 

   

6. Διακρίνει το πιο μακρύ και 

το πιο κοντό 

   

 

 

Β. Ειδικός στόχος: Να προσανατολίζεται στο χώρο και να διακρίνει την ποσότητα. 

Α/Α Μερικότεροι στόχοι 

(Διδακτικοί στόχοι) 

Διδάχθηκε 

(ημερομηνία) 

Εμπεδώθηκε 

(ημερομηνία) 

Ελέγχθηκε 

(ημερομηνία) 

7, Ορίζει τη θέση των 

αντικειμένων, όταν αυτά 

βρίσκονται είτε πάνω είτε 

κάτω από κάποιο άλλο. 

   

8. Ορίζει τη θέση των 

αντικειμένων, όταν αυτά 

βρίσκονται είτε μπροστά 

είτε πίσω από κάποιο 

άλλο. 

   

9. Ορίζει τη θέση των 

αντικειμένων, όταν αυτά 

βρίσκονται είτε αριστερά 

είτε δεξιά από κάποιο 

άλλο. 
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10. Ορίζει τη θέση των 

αντικειμένων, όταν αυτά 

βρίσκονται ανάμεσα σε 

δύο άλλα. 

   

12. Ορίζει το πρώτο, το 

μεσαίο καθώς και το 

τελευταίο αντικείμενο 

μεταξύ τριών όμοιων. 

   

                                                                          (Καραντζής  & Τσαγγάρης, 2003). 

                                                     

 

3.3. Σχηματισμός μακροπρόθεσμων – βραχυπρόθεσμων στόχων στη μάθηση της 

ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής 

Παρακάτω θα αναφέρουμε τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης μαθητή/τριας με 

μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο (ανάγνωση και γραφή) και θα παρουσιάσουμε 

τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους ανά γνωστικό πεδίο με βάση 

τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία (ανάλογο υλικό 

υπάρχει στην Υφαντή (2005): Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη μάθηση της 

ανάγνωσης και της γραφής στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (σελ. 121-214). 

Από το βιβλίο Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υλικό για την αξιολόγηση και 

αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών του δημοτικού σχολείου 

(επιμέλεια Κ.Δ. Πόρποδας). Έκδοση στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου ΕΠΕΑΕΚ 

2000-2006 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: Επιμόρφωση 

και εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες). 

 

Ο μαθητής/τρια Χ παρουσιάζει δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου (ανάγνωση 

και ορθογραφημένη γραφή) καθώς και στη συνειδητοποίηση των δομικών συστατικών 

των λέξεων (φωνολογική επίγνωση). 

Παρούσα κατάσταση (αποτελέσματα αξιολόγησης): Αδυναμίες στη φωνολογική 

επίγνωση σε επιγλωσσικό και μεταγλωσσικό επίπεδο. 
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Ορίζουμε, σε επόμενη φάση, τους μακροπρόθεσμους στόχους δηλαδή τι θα θέλαμε να 

επιτύχει ο μαθητής/τρια προκειμένου να διευκολυνθεί στη μάθηση της ανάγνωσης και 

ορθογραφημένης γραφής. 

Μακροπρόθεσμοι στόχοι (ετήσιοι): Ανάπτυξη και βελτίωση της φωνολογικής 

επίγνωσης του προφορικού λόγου (δηλαδή ο μαθητής/τρια να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζει και να χειρίζεται με ευχέρεια τα δομικά συστατικά των λέξεων του 

προφορικού λόγου). 

 

Κατόπιν, αυτόν τον ετήσιο μακροπρόθεσμο στόχο τον επιμερίζουμε σε μικρότερους 

βραχυπρόθεσμους στόχους. 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι:  

1. Βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης σε επιγλωσσικό (συλλαβικό και φωνημικό) 

επίπεδο. 

Αυτός ο βραχυπρόθεσμος στόχος επιμερίζεται με τη σειρά του σε μικρότερους ή 

μερικότερους διδακτικούς στόχους όπως: 

 Ικανότητα διάκρισης της διαφορετικής συλλαβής ή του διαφορετικού φωνήματος 

σε λέξη. 

 Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή της διαφοράς προφερόμενων λέξεων (σε 

επίπεδο συλλαβής και φωνήματος) 

 Ικανότητα επισήμανσης ομοιοκαταληξίας προφερόμενων λέξεων 

 Ικανότητα παραγωγής λέξεων με την ίδια ομοιοκαταληξία με βάση μία αρχική 

λέξη. 

 

2. Βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης σε μεταγλωσσικό επίπεδο (συλλαβικό και 

φωνημικό) 

 Ικανότητα ανάλυσης  λέξεων στις συστατικές συλλαβές 

 Ικανότητα σύνθεσης λέξεων από τις συστατικές συλλαβές 

 Ικανότητα ανάλυσης λέξεων στα συστατικά φωνήματα 

 Ικανότητα σύνθεσης λέξεων από τα συστατικά φωνήματα 
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 Ικανότητα απαλοιφής συλλαβής από λέξη και προφοράς του υπόλοιπου 

τμήματος της λέξης 

 Ικανότητα απαλοιφής (αρχικού ή τελικού) φωνήματος από λέξη και προφοράς 

του υπόλοιπου τμήματος της λέξης 

 Ικανότητα αντιστροφής συλλαβών σε λέξη 

 Ικανότητα αντιστροφής φωνημάτων (από συλλαβή ή λέξη τριών γραμμάτων). 

 

(Για την επίτευξη κάθε στόχου κατασκευάζονται και χορηγούνται ανάλογες 

δραστηριότητες. Ενδεικτικά παραδείγματα θα αναφερθούν παρακάτω). 

 

Παρούσα κατάσταση (αποτελέσματα αξιολόγησης): 

 1. Αδυναμία στην αναγνώριση και ανάκληση συμπλεγμάτων  

2. Αδυναμία στην ανάγνωση και γραφή λέξεων που περιλαμβάνουν συλλαβές σύνθετης 

δομής ΣΣΦ ή ΣΣΣΦ 

3. Αργός ρυθμός ανάγνωσης και γραφής 

4. Αδυναμία κατανόησης της μορφολογίας του γραπτού λόγου  

5. Λάθη ιστορικής ορθογραφίας καταληκτικού και θεματικού τύπου 

6. Αδυναμία τονισμού των λέξεων. 

 

Μακροπρόθεσμοι στόχοι (ετήσιοι): 

 1.Ανάγνωση και γραφή λέξεων που περιλαμβάνουν συμπλέγματα  

2.Απόκτηση αναγνωστικής ευχέρειας (ταχύτητα – ακρίβεια αποκωδικοποίησης του 

γραπτού λόγου) 

3. Βελτίωση της ικανότητας διάκρισης των μορφημάτων του γραπτού λόγου 

4. Ικανότητα για ορθογραφημένη γραφή 

5. Τονισμός λέξεων 

 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι: 

1.Αναγνώριση και ανάκληση συμπλεγμάτων  

 

2. Ανάγνωση και γραφή συλλαβών με συμπλέγματα  

 

3.Βελτίωση της ικανότητας για ανάγνωση και γραφή λέξεων με ένα σύμπλεγμα (στην 

αρχή, στη μέση και στο τέλος της λέξης) 
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4. Βελτίωση της ικανότητας συλλαβικής κατάτμησης λέξεων 

 

5.Βελτίωση της ικανότητας για ανάγνωση και γραφή λέξεων με σύνθετη συλλαβική δομή 

 με δύο συμπλέγματα (π.χ. τραντάζω) 

 με ακολουθίες φωνηέντων (πχ. ομοιότητα) 

 με αρχική συλλαβή φωνήεν και με συλλαβές σύνθετης δομής (π.χ. αστέρι) 

 

6. Βελτίωση της ικανότητας κατάτμησης λέξεων στα μορφήματα που την αποτελούν 

● Χρήση λεξικού βοηθήματος για την εύρεση οποιασδήποτε λέξης. 

 

7. Βελτίωση της ικανότητας διάκρισης των ουσιαστικών από τα άλλα μέρη του λόγου.  

 

Ειδικότερα ο μαθητής/τρια για την κατάκτηση αυτού του στόχου θα πρέπει να μάθει: 

 Να αναγνωρίζει τα γένη, τους αριθμούς και τις πτώσεις των ουσιαστικών 

 Να αναγνωρίζει τα αρσενικά σε –ης και τα θηλυκά σε –η 

 Να αναγνωρίζει τα ουδέτερα σε –ι 

 Να αναγνωρίζει τα αρσενικά και τα θηλυκά ονόματα που στον πληθυντικό 

τελειώνουν σε –οι και –εις αντίστοιχα 

 Να μάθει να σχηματίζει οικογένειες λέξεων από αρχικές (πχ.οικογένεια, 

οικογενειακός, νοικοκύρης, οικονομία, οικόπεδο κτλ.). 

 Να τα χρησιμοποιεί σωστά.  

 

 8. Βελτίωση της ικανότητας διάκρισης των επιθέτων από τα άλλα μέρη του λόγου 

 Να αναγνωρίζει τα τρία γένη των επιθέτων 

 Να κάνει σωστή χρήση των επιθέτων 

 

9. Βελτίωση της ικανότητας διάκρισης των άρθρων  

 Να κάνει σωστή χρήση των άρθρων 

 Να μάθει να γράφει σωστά σε προτάσεις και κείμενα τα ομόηχα άρθρα «η» και 

«οι» 

 Να μάθει να γράφει σωστά σε προτάσεις και κείμενα τα άρθρα «τον», «στον», 

«των», «στων». 
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 Να μάθει να γράφει σωστά σε προτάσεις και κείμενο τα άρθρα «της», «στης», 

«τις», «στις». 

 

10. Βελτίωση της ικανότητας διάκρισης των ρημάτων από τα άλλα μέρη του λόγου 

 Να κάνει σωστή χρήση των ρημάτων 

 Να αναγνωρίζει τις φωνές των ρημάτων 

 Να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ρημάτων 

 Να αναγνωρίζει τους χρόνους των ρημάτων 

 Να χρησιμοποιεί σωστά τους χρόνους (γνώση χρήσης παρόντος, παρελθόντος, 

μέλλοντος) 

 Να μάθει να γράφει σωστά τα ρήματα της ενεργητικής φωνής 

 Να μάθει να γράφει σωστά τα ρήματα της παθητικής φωνής 

 Να μάθει να γράφει σωστά σε τα ρήματα σε –ε και –αι 

 Να μάθει να γράφει σωστά τους χρόνους των ρημάτων (με τις ανάλογες 

καταλήξεις). 

 Να μάθει να σχηματίζει παράγωγα ρημάτων (πχ. ανοίγω, άνοιξα, άνοιγμα, άνοιξη 

κτλ.) 

 Να μάθει να σχηματίζει τις μετοχές των ρημάτων  (ενεργητικής – παθητικής 

φωνής). 

 

11. Βελτίωση της ικανότητας αναγνώρισης επιρρημάτων και αντωνυμιών 

 Να μάθει να κάνει σωστή χρήση των επιρρημάτων 

 Να μάθει να κάνει σωστή χρήση των αντωνυμιών 

 

12. Να μάθει να εντοπίζει τα ορθογραφικά λάθη σε κείμενο, να τα καταγράφει και να τα 

διορθώνει 

 

13. Να μάθει να διακρίνει ακουστικά πού τονίζεται κάθε προφερόμενη λέξη 

 Να μάθει να τονίζει σωστά τις γραπτές λέξεις 

 Να μάθει τους κανόνες τονισμού και να τους εφαρμόζει σωστά. 

  

 



 54 

3.4. Ενδεικτικό πρόγραμμα παρέμβασης στη μάθηση της ανάγνωσης και 

ορθογραφημένης γραφής σε μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες 

Παρακάτω θα αναφέρουμε ενδεικτικό πρόγραμμα παρέμβασης σε μαθητή/τρια με 

μαθησιακές δυσκολίες το οποίο στηρίζεται στους παραπάνω προαναφερόμενους 

μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους. Δεν ξεχνάμε όμως ότι: 

 Κάθε μαθητής/τρια έχει το δικό του ρυθμό τον οποίο σεβόμαστε. (Δε ζητάμε από 

το μαθητή/τρια περισσότερα απ’ ότι μπορεί να επεξεργαστεί και επομένως, δε 

δυσκολεύουμε το έργο του). 

 Πηγαίνουμε σταδιακά από το ευκολότερο στο δυσκολότερο. 

 Προσαρμόζουμε το υλικό κάθε φορά στις ανάγκες του μαθητή/τριας (κανένας 

μαθητής/τρια με Μ.Δ. δεν έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με κάποιον άλλο 

μαθητή/τρια με Μ.Δ.). 

 Δε θωρούμε δεδομένο επειδή κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης είχε μεγάλο βαθμό 

επιτυχίας σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση μαθητή/τριας με μαθησιακές 

δυσκολίες θα ισχύσει ακριβώς το ίδιο και σε άλλη περίπτωση (δηλαδή σε άλλον 

μαθητή/τρια με παρεμφερές γνωστικό πρόβλημα). 

 Δε χρειάζεται πίεση χρόνου και έντονη αναμονή για το αποτέλεσμα της 

εφαρμογής του προγράμματος. Σταδιακά και ίσως, μετά από πολλές προσπάθειες 

σε ορισμένους μαθητές/τριες, αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά και την επίτευξη των 

στόχων που έχουμε θέσει.  

 

3.4.1. Πρόγραμμα άσκησης στη φωνολογική επίγνωση  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις που βοηθούν το μαθητή/τρια να 

συνειδητοποιήσει σταδιακά και μεθοδικά τα δομικά συστατικά των λέξεων. Οι ασκήσεις 

ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης μάλιστα, σύμφωνα με τον Gombert (1992) 

(Πόρποδας, 2002 σ.226) ταξινομούνται σε δύο επιμέρους κατηγορίες:  

α) επιγλωσσικού και  

β) μεταγλωσσικού επιπέδου.  

Αν και η έρευνα έχει δείξει ότι τη μεγαλύτερη συνεισφορά για τη μάθηση της 

ανάγνωσης και γραφής την έχει το μεταγλωσσικό επίπεδο καθώς επιλέγονται ασκήσεις 

αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης τόσο για ερευνητικούς σκοπούς όσο και σε 

σταθμισμένα ή άτυπα τεστ απ’ αυτό το πεδίο, ωστόσο, οι ασκήσεις του επιγλωσσικού 
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επιπέδου οδηγούν σταδιακά το μαθητή/τρια στην απόκτηση της φωνολογικής 

επίγνωσης καθώς κατακτούνται πιο εύκολα, λόγω του μικρότερου γνωστικού βαθμού 

επεξεργασίας που απαιτούν, αλλά και της σχέσης που παρουσιάζουν με τα επίπεδα 

λόγου του μαθητή/τριας προσχολικής ηλικίας.  

Αντίθετα, οι ασκήσεις μεταγλωσσικού επιπέδου έχουν μεγαλύτερο βαθμό 

αφαιρετικότητας και συνεπώς, μεγαλύτερο βαθμό γνωστικής επεξεργασίας με 

αποτέλεσμα η άσκηση απ’ ευθείας σε τέτοιου είδους δραστηριότητες ενδεχομένως, να 

δυσκολεύει τους μαθητές/τριες στην απόκτηση της φωνολογικής επίγνωσης. Επομένως, 

οι ασκήσεις επιγλωσσικού χαρακτήρα μπορούν να προηγηθούν ή να παρεμβάλλονται 

των ασκήσεων μεταγλωσσικού επιπέδου και να αναπτύσσουν τη γνωστική ικανότητα 

των μαθητών/τριών για αναγνώριση των δομικών συστατικών φωνημάτων των λέξεων. 

Για δε την άσκηση σε μεταγλωσσικού επιπέδου δραστηριότητες, απαιτείται πριν τη 

εφαρμογή τους, η ενδελεχής κι επιστημονική γνώση για τον τρόπο εφαρμογής τους.  

Αν δεχτούμε μάλιστα ότι, σύμφωνα με τον A. Liberman et. al. (1974), η δυσκολία 

απόκτησης της φωνολογικής επίγνωσης οφείλεται σ’ ένα μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι:  

α) τα φωνήματα που αποτελούν τα δομικά στοιχεία της λέξης είναι μικρές και 

χωρίς σημασιολογικό περιεχόμενο μονάδες,  

β) δε χρησιμοποιούνται μεμονωμένα στο λόγο και,  

γ) δεν είναι αρκετές φορές ευδιάκριτα στο λόγο καθώς τείνουν να συγχωνεύονται 

στο επίπεδο της συλλαβής (Πόρποδας,1989,1990, 2002), η ανάπτυξη της φωνολογικής 

επίγνωσης ως γνωστικής ικανότητας φαίνεται να είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη κι 

απαιτητική γνωστική απόκτηση για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη της συνειδητοποίησης και αναγνώρισης των δομικών 

συστατικών των λέξεων είναι εφικτή καθώς μπορεί να αναπτυχθεί από μαθητές/τριες 

προσχολικής ηλικίας και βεβαίως, μαθητές/τριες δημοτικού σχολείου, λαμβάνοντας 

υπόψη τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η σταδιακή εκμάθηση κι ανάπτυξη 

της φωνολογικής επίγνωσης, όπως αναπτύσσεται από τους Elkonin (1963,1973,1988) 

και Zhurova (1963) (όπως αναφέρεται στους Ball & Blachman, 1991, σ.51). Σύμφωνα 

μάλιστα με τις Yopp H. & R. (2000) η εκμάθηση της φωνολογικής επίγνωσης θα  πρέπει 

να είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες που θα πρέπει να έχουν αναπτύξει οι 

μαθητές προσχολικής αγωγής λίγο πριν τη φοίτησή τους στην πρώτη τάξη του 

δημοτικού σχολείου ώστε να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα ανάπτυξης επικείμενης 

δυσκολίας στην επεξεργασία του γραπτού λόγου. 
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 Σύμφωνα με τον Elkonin η ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης θα πρέπει να 

γίνεται σταδιακά ξεκινώντας από τον πραγματικό κόσμο που γνωρίζει και χειρίζεται ο 

μαθητής/τρια, (αντικείμενα του περιβάλλοντος) και καταλήγοντας, στην πλέον 

αφαιρετική αναπαράσταση των δομικών συστατικών στοιχείων των λέξεων στη μνήμη 

(δηλαδή των φωνημάτων). Η ανάλυση της φωνολογικής δομής των λέξεων μπορεί να 

διευκολυνθεί, αν συμμετέχει το ίδιο το άτομο, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα (απτά) 

πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ώστε να βοηθήσουν το άτομο στην 

αναπαράσταση των ήχων (φωνημάτων) του προφορικού λόγου.  

Η τεχνική που ανέπτυξε ο Elkonin για την εκπαίδευση των παιδιών στην 

αναγνώριση και ανάλυση των φωνημάτων των λέξεων στηριζόταν στη χρησιμοποίηση, 

εκ μέρους του αρχάριου/ας αναγνώστη/στριας, μικρών αντικειμένων από το περιβάλλον 

του/της. Η θεώρηση αυτή στηρίζεται, σύμφωνα με τον Piaget, (όπως αναφέρεται στον 

Παρασκευόπουλο, 1984, τομ.1, σ.61), στο γεγονός ότι «η γνώση είναι αποτέλεσμα μιας 

ενεργούς διαδικασίας, μιας επενέργειας του ατόμου επάνω στα ίδια τα πράγματα». Η 

συμμετοχή αυτή, σύμφωνα με τους Luria και Vygotsky (Πόρποδας, 2002, σ.223), 

συμβάλλει στην «εσωτερίκευση και ανάπτυξη της νοητικής αναπαράστασης της 

δεξιότητας την οποία μαθαίνει το άτομο». 

Σύμφωνα με τον εν λόγω ερευνητή, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στην εν 

λόγω γνωστική ικανότητα, σε κάθε ήχο (φώνημα) της προφερόμενης λέξης, ο 

εκπαιδευτής/τρια μετακινεί ένα αντικείμενο συνδέοντας έτσι κάθε φώνημα με ένα 

αντικείμενο (Ball & Blachman, 1991, σ.52). Η αισθητοποίηση της φωνολογικής δομής 

(με τη βοήθεια αντικειμένων που χρησιμοποιεί πρώτα ο/η εκπαιδευτής κι έπειτα ο 

μικρός/ή μαθητής/τρια για να αντιστοιχίζει τους ήχους των φωνημάτων που αποτελούν 

τη λέξη του προφορικού λόγου), μπορεί να οδηγήσει σταδιακά έως την εσωτερίκευση 

της αντίστοιχης φωνολογικής δομής αλλά και τη δημιουργία της νοητικής 

αναπαράστασής της (Πόρποδας, 2002, σ.223).  

Η εσωτερίκευση μάλιστα της δραστηριότητας από το παιδί μπορεί να το 

οδηγήσει στο να διαχειριστεί νοητικά την ανάλυση της φωνολογικής ταυτότητας των 

λέξεων του προφορικού λόγου. Σύμφωνα με τον Elkonin, (όπως αναφέρεται στους Ball 

& Blachman, 1991, σ.52), η εκπαίδευση 5-χρονων και 6-χρονων μαθητών/τριων στη 

γνωστική ικανότητα ανάλυσης του λόγου στα δομικά του στοιχεία, επιτυγχανόταν με 

αυτή τη μέθοδο ταχύτερα και ευκολότερα, και μάλιστα, αυτού του είδους η εκπαίδευση 

οδήγησε αργότερα τους συγκεκριμένους μαθητές/τριες στην επιτυχημένη προσπάθεια 
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μάθησης της ανάγνωσης και στη γενικότερη βελτίωση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής 

τους κατάστασης. 

Σε έρευνα, ομοίως, για την ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τη μελέτη της 

Papoulia – Tzelepi (1996, σσ. 85-101) η οποία εξέτασε αν, και σε ποιο βαθμό, μπορεί η 

φωνολογική επίγνωση να αποκτηθεί από μαθητές/τριες προσχολικής ηλικίας, τα 

πορίσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι: 

 ● παρατηρείται διαφορετικός βαθμός δυσκολίας και επομένως, ανάπτυξης της 

φωνολογικής επίγνωσης από τους μικρούς μαθητές/τριες, καθώς η απομόνωση και 

επομένως, η αναγνώριση του αρχικού ήχου μιας λέξης είναι πιο εύκολη γνωστική 

δραστηριότητα σε σχέση με την απομόνωση και αντίστοιχη αναγνώριση του τελικού 

ήχου μιας λέξης, 

 ● η ανάλυση λέξεων στα συστατικά στοιχεία είναι πιο εύκολη για λέξεις τύπου ΣΦ σε 

σχέση με λέξεις που σχηματίζονται από περισσότερα γράμματα (όπως για παράδειγμα 

λέξεις του τύπου ΣΦΣ) ενώ, 

● ο χειρισμός ταιριάσματος (σύνδεσης) συμφώνων είναι επίσης πιο εύκολη γνωστική 

διαδικασία σε σχέση με την ανάλυση (του ίδιου) σχηματισμού συμφώνων στα επιμέρους 

δομικά σύμφωνα. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και σε ό,τι αφορά την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε για την άσκηση μικρών μαθητών/τριών στη φωνολογική επίγνωση 

έγινε χρήση μικρών κύβων όπου σε κάθε φώνημα αντιστοιχούσε ένας κύβος 

(Παλαιοθόδωρου, 2004). Η άσκηση των παιδιών στην ανάπτυξη της εν λόγω γνωστικής 

ικανότητας έδειξε ότι η χρησιμοποίηση αυτών των αντικειμένων οδηγούσε στον 

ταχύτερο χειρισμό των φωνημάτων από τους μικρούς μαθητές/τριες.  

 

Aνάπτυξη φωνολογικής επίγνωσης επιγλωσσικού επιπέδου  

Η ανάπτυξη του εν λόγω επιπέδου μπορεί να επιτευχθεί με τη συστηματική χρήση των 

ακόλουθων ασκήσεων: 

 

1) άσκηση διάκρισης του διαφορετικού (odd-word-out test) ή άσκηση ηχητικής 

ταξινόμησης όπου, αφού προφερθούν μια σειρά τριών ή το πολύ τεσσάρων λέξεων 

ζητείται από το παιδί να επισημάνει τη λέξη που διαφέρει από τις άλλες π.χ. στη σειρά 

/γάλα/, /γάτος/, /δέμα/ η λέξη που διαφέρει είναι η τρίτη (δέμα) ενώ στη σειρά /δώρο/, 

/μήλο/, /μύτη/ η λέξη που διαφέρει είναι η πρώτη (δώρο).  
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2) άσκηση απόφασης για την ομοιότητα ή διαφορά των λέξεων (same – different 

matching test). Η άσκηση αυτή αποτελείται από ζευγάρια λέξεων όπου από το παιδί 

ζητείται να αποφασίσει αν οι λέξεις που ακούγονται, έχουν κάποια φωνολογική 

ομοιότητα ή όχι π.χ. /φύση/ - /φύλλο/ (ναι) ή /τόπι/ - /μέσα/ (όχι). 

 

3) άσκηση επισήμανσης της ομοιοκαταληξίας (rhyming test). Κατά την άσκηση 

αυτή το παιδί μπορεί να αναγνωρίζει την πιθανή ομοιοκαταληξία των προφερόμενων 

λέξεων. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν δύο εκδοχές της προαναφερόμενης άσκησης. 

Σύμφωνα με μία εκδοχή εκφωνείται μία αρχική λέξη στο παιδί π.χ. η λέξη /χέρι/ και 

αμέσως μετά άλλες δύο λέξεις π.χ. /δέμα/, /αστέρι/ και ζητείται από το παιδί να 

επισημάνει τη λέξη που ομοιοκαταληκτεί με την αρχική λέξη.  

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, παρουσιάζεται στο παιδί μία λέξη (π.χ. η λέξη /πίνω/) και 

ζητείται απ΄ αυτό να αναφέρει και άλλες λέξεις που ομοιοκαταληκτούν με την αρχική 

π.χ. σβήνω, λύνω, αφήνω, καταπίνω, κλείνω κτλ. 

 

Aνάπτυξη  φωνολογικής επίγνωσης μεταγλωσσικού επιπέδου 

Οι κυριότερες ασκήσεις ανάπτυξης και εμπέδωσης της φωνολογικής επίγνωσης 

σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα (Bryant & Brandley, 1985˙ Ball & Blackman, 1991˙ 

Lunberg, 1988˙ Lie, 1991) τείνουν να είναι ασκήσεις αυτής της συγκεκριμένης 

κατηγορίας διότι απεικονίζουν με περισσότερη σαφήνεια και ακρίβεια το βαθμό 

κατάκτησης κι άρα, χειρισμού των δομικών συστατικών των λέξεων του προφορικού 

λόγου δηλαδή, την κατάκτηση της αλφαβητικής αρχής που εντοπίζεται στα γραπτά 

αλφαβητικά συστήματα ανά τον κόσμο. 

 

Οι κυριότερες ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης που αφορούν το μεταγλωσσικό 

επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης είναι: 

 

1) ασκήσεις συλλαβικής ή φωνημικής κατάτμησης (syllable or phoneme 

segmentation) όπου γίνεται ανάλυση λέξεων δύο, τριών, τεσσάρων έως πέντε 

γραμμάτων στα συστατικά φωνήματα. (Αποφεύγονται λέξεις με πολλά σύμφωνα, ενώ 

και αυτές που θα επιλεγούν τελικά, θα πρέπει να είναι υψηλής συχνότητας –κι άρα 

ευρέως γνωστές και εύκολες στη χρήση- για το παιδί).  
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Συλλαβική κατάτμηση 

Π.χ. τόπι – τό-πι 

μέλι – μέ-λι 

καπέλο – κα-πέ-λο 

πατάτα – πα-τά-τα 

σοκολάτα – σο-κο-λά-τα 

κασετίνα – κα-σε-τί-να 

 

Φωνημική κατάτμηση 

Π.χ. να- ν-α 

αχ – α-χ 

έλα- έ-λ-α 

ώρα – ώ-ρ-α 

μήλο – μ-ή-λ-ο 

δέμα – δ-έ-μ-α 

κήπος – κ-ή-π-ο-ς 

 

2) ασκήσεις συλλαβικής ή φωνημικής σύνθεσης (syllable or phoneme blending) 

όπου γίνεται σύνθεση των αντίστοιχων συλλαβών και λέξεων από δύο, τρία, τέσσερα ή 

πέντε (το πολύ) γράμματα. (Αποφεύγονται και πάλι λέξεις με πολλά σύμφωνα ενώ και 

αυτές που θα επιλεγούν τελικά θα πρέπει να είναι υψηλής συχνότητας για το παιδί).  

 

 

Συλλαβική σύνθεση 

Π.χ. τώ-ρα– (τώρα) 

μέ-σα – (μέσα) 

κα-ρά-βι – (καράβι) 

πα- κέ-το – (πακέτο) 

πα-ρα-μύ-θι – (παραμύθι) 

κα-ρα-μέ-λα  – (καραμέλα) 

 

Φωνημική σύνθεση 

                                                  π.χ. λ-α- (λα) 

μ-ε – (με) 
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έ-ν-α-  (ένα) 

ό-χ-ι – (όχι) 

μ-έ-λ-ι – (μέλι) 

γ-ά-τ-α  – (γάτα) 

δ-ά-σ-ο-ς – (δάσος) 

 

3) ασκήσεις συλλαβικής ή φωνημικής απαλοιφής (syllable or phoneme deletion) 

όπου γίνεται απαλοιφή της πρώτης ή τελευταίας συλλαβής και αντίστοιχα του πρώτου ή 

τελευταίου φωνήματος από λέξη και προφέρεται το υπόλοιπο τμήμα της λέξης που 

μένει. 

 

Συλλαβική απαλοιφή 

Π.χ. τό-πι– (πι) 

μέ-λι – (μέ) 

κα-πέ-λο – (πέλο) 

πα -λά-τι – (παλά) 

κα-να-ρί-νι – (ναρίνι) 

κα-σε-τί-να  – (κασετί) 

 

Φωνημική απαλοιφή 

π.χ. λ-ε- (ε) 

μ-α – (μ) 

έ-λ-α-  (λα) 

ό-σ-α – (όσ) 

σ-ά-κ-α – (άκα) 

γ-ά-λ-α  – (γάλ) 

λ-α-γ-ό-ς – (αγός) 

 

4) ασκήσεις συλλαβικής ή φωνημικής αντιστροφής (syllable or phoneme 

inversion) όπου η λέξη που δίνεται, προφέρεται αντίστροφα, δηλαδή από το τελευταίο 

προς το αρχικό φώνημα. 

 

Συλλαβική αντιστροφή 

Π.χ. παπί– (ιπαπ) 



 61 

μύ-τη – (ητυμ) 

γάλα – (αλαγ) 

δέμα – (αμεδ) 

 

Φωνημική αντιστροφή 

π.χ. το- (οτ) 

με – (εμ) 

σα - (ας) 

 ώρα – (αρω) 

έλα- (αλε) 

      σέλα– (αλεσ) 

       γάτα  – (αταγ) 

 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να επισημάνουμε την ευελιξία που θα πρέπει να 

επιδείξει ο/η εκάστοτε, εμπλεκόμενος/η εκπαιδευτικός στη χρήση των παραπάνω 

ασκήσεων. Επειδή οι παραπάνω ασκήσεις έχουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και 

άρα, γνωστικής βαρύτητας, επεξεργασίας και εμπέδωσης, καλό θα ήταν να μην 

επιμένουμε σε ένα είδος ασκήσεων αλλά σε πολλές και διαφορετικές ασκήσεις 

εναλλάσσοντας ή παρεμβάλλοντας εύκολες ασκήσεις ανάμεσα σε δύσκολες. Αυτό τείνει 

να ξεκουράζει το μαθητή/τρια από το γνωστικό φορτίο των πληροφοριών που θα 

πρέπει κάθε φορά να διαχειριστεί και δε δημιουργεί πιθανή κούραση ή δυσφορία εκ 

μέρους του/της. 

 

 

 3.4.2. Εκμάθηση των γραμμάτων 

Η εκμάθηση των γραμμάτων θα πρέπει να γίνεται ένα - ένα γράμμα με 

επισήμανση των προσδιοριστικών του χαρακτηριστικών και της γραφημικής και 

φωνημικής του ταυτότητας. Κάθε γράμμα θα πρέπει, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια 

εκμάθησής του, να παρουσιάζεται και να σχηματίζεται ευκρινώς στο μαθητή/τρια 

δηλαδή σε μεγαλύτερη μορφή απ’ αυτή της γραμματοσειράς του βιβλίου και να 

επισημαίνονται (με έμφαση) τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του καθενός.  

Αν μάλιστα ο μαθητής/τρια μπορεί να εφαρμόσει κι άλλους τρόπους σχηματισμού 

του συγκεκριμένου συμβόλου (πολυαισθητηριακή προσέγγιση) τότε η συγκράτηση του 

οπτικού συμβόλου στη μνήμη του θα είναι  διαρκέστερη (π.χ. Το γράμμα Λ μοιάζει –και 
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το επισημαίνουμε στους μαθητές/τριες-με μια καλύβα. Το Δ είναι το ίδιο γράμμα με το Λ 

έχοντας μια γραμμή στη βάση του. Το Μ είναι δύο Λ μαζί κτλ.).  

Η συχνή, ωστόσο, επανάληψη των γραμμάτων που έχει μάθει ο μαθητής/τρια 

τόσο μέσα από την αναγνώριση των οπτικών συμβόλων όσο και μέσα από την 

ανάκληση από τη μνήμη του/της, μπορούν να μας δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα 

σχετικά με το βαθμό κατάκτησης της γνώσης του/της για τη γνώση των γραμμάτων. Σε 

καμία περίπτωση βεβαίως, δε νοείται να προχωρήσουμε στη μάθηση των συλλαβών 

χρησιμοποιώντας γράμματα που δεν έχει μάθει ακόμα ο μαθητής/τρια να αναγνωρίζει 

τη φωνημική αλλά και γραφημική τους μορφή.  

Μια τέτοια προσέγγιση ελλοχεύει κινδύνους αφενός μεν, διότι δυσκολεύει το 

μαθητή/τρια στην προσπάθεια του/της να κατακτήσει το γραπτό λόγο, καθώς του/της 

δημιουργεί προβλήματα σύγχυσης και ανασφάλειας καθώς δε μπορεί να χειριστεί ένα 

οπτικό και ηχητικό σύμβολο που δεν το γνωρίζει καλά και αφετέρου, αν δεν υπάρχει 

προηγούμενο στάδιο ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης, ενδέχεται ο μαθητής/τρια 

να αντιλαμβάνεται τη συλλαβή ολικά μη μπορώντας να διαφοροποιήσει τα συστατικά 

στοιχεία της οδηγώντας, κατά συνέπεια, σε προβλήματα που αφορούν την αναγνωστική 

και ορθογραφική λειτουργία. Όταν πραγματοποιηθεί η μάθηση ορισμένων γραμμάτων 

προχωρούμε στο επόμενο στάδιο που είναι η μάθηση της συλλαβής. 

 

3.4.3. Ανάγνωση Συλλαβών – Λέξεων  

Αφού πραγματοποιηθεί η μάθηση των ανάλογων γραμμάτων προχωράμε στην 

ανάγνωση – γραφή των πρώτων συλλαβών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να έχουμε 

υπόψη μας ότι οι γνωστικές απαιτήσεις που θα έχουμε από το μαθητή/τρια θα είναι 

ανάλογες των δυνατοτήτων του και του ατομικού του/της ρυθμού μάθησης. Συνεπώς, 

δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις ως συνταγές και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την 

ολοκλήρωση κάθε επιμέρους σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι κάθε μαθητής/τρια είναι 

μοναδική προσωπικότητα και έχει το δικό του/της προσωπικό ρυθμό μάθησης και 

επεξεργασίας των πληροφοριών που λαμβάνει από το περιβάλλον του/της. Με βάση 

αυτή την επισήμανση μπορούμε να ακολουθήσουμε την παρακάτω πορεία: 

 

(1) Εκμάθηση πρώτων συλλαβών του τύπου ΣΦ π.χ. με, σε, τα, να, πο, λα κτλ. 

(2) Εκμάθηση πρώτων λέξεων του τύπου ΦΣΦ π.χ. έλα, ένα, όχι, όλα κτλ. 
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(3) Εκμάθηση λέξεων του τύπου ΣΦΣΦ π.χ. μέλι, κότα, νερό, γάλα, δέμα, κερί, σάκα 

κτλ. 

(4) Εκμάθηση λέξεων του τύπου ΣΦΣΦΣ π.χ. λαγός, δάσος, κήπος λύκος, μέρος κτλ.  

(5) Εκμάθηση λέξεων του τύπου ΣΦΣΦΣΦ π.χ. καράβι, πακέτο, λιβάδι, καπέλο, 

σαλάτα, καλάθι, βαρέλι κτλ. 

(6) Εκμάθηση λέξεων του τύπου ΣΦΣΦΣΦΣ π.χ. πατέρας  κτλ. 

(7) Εκμάθηση λέξεων του τύπου ΣΦΣΦΣΦΣΦ π.χ. σοκολάτα, κασετίνα, καραμέλα κτλ. 

(8) Εκμάθηση λέξεων του τύπου ΣΣΦΣΦ(Σ) π.χ. βροχή, σπίτι, στόμα, δρόμος κτλ. 

(9) Εκμάθηση λέξεων του τύπου ΣΦΣΣΦ(Σ) ή ΣΦΣΣΦ π.χ. λάμπα, μικρός, ή βάρκα, 

πόρτα κτλ. 

 

Αφού έχει μάθει αρκετά γράμματα φτιάχνουμε τις πρώτες προτάσεις του ακόλουθου 

τύπου: 

 Πίνω νερό. 

 Θέλω ένα ποτήρι γάλα. 

 Πήρα ένα δέμα από τη μαμά. 

 Σηκώνω το ένα χέρι. 

 Αγόρασα ένα πακέτο καραμέλες. 

 

Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν λέξεις που δεν παραβιάζουν τη γραφοφωνημική 

αντιστοιχία και ταυτόχρονα σχηματίζονται από τα γράμματα που είναι γνωστά στο 

μαθητή/τρια. 

 

(10) Έπειτα προχωράμε στην εκμάθηση λέξεων με δομή ΣΣΦ ή γενικότερα 

συμφωνικών συμπλεγμάτων του τύπου ΣΣΦΣΦ, ΣΣΦΣΦΣ, ΣΦΣΣΦΣΦ, ΣΣΦΣΣΦ 

κτλ. σταδιακά: 

 Π.χ. ΣΣΦ = στα, στο, τρα, κρο, βλε, κρι, προ, γρα, ντα, κλε, σπι, κτλ. 

 ΣΣΦΣΦ = βροχή, σπίτι, κλάμα, γράφω, σχίζω, πλένω κτλ. 

 ΣΦΣΣΦΣΦ(Σ) = καμπάνα, λαμπάδα, πατρίδα, βάτραχος 

 ΣΣΦΣΣΦ = μπαμπά κτλ. 
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Αφού ο μαθητής/τρια καταφέρει να αποκωδικοποιεί λέξεις με τα παραπάνω 

συμπλέγματα συμφώνων προχωράμε στην εκμάθηση λέξεων που παραβιάζουν την 

αντιστοιχία φωνήματος – γραφήματος. 

 

(11) Εκμάθηση λέξεων του τύπου ΣΦΦ π.χ. και, ναι (αφού έχει μάθει την  

αναντιστοιχία του ¨αι¨ ως δύο γραμμάτων και του ¨ε¨ ως ήχου στον οποίο αντιστοιχούν 

τα προηγούμενα γράμματα). 

 Ο/η μαθητής/τρια έπειτα μαθαίνει σε πρώτο στάδιο να διαβάζει και να γράφει λέξεις 

που παρουσιάζουν μόνο μία αναντιστοιχία π.χ. τρέχει, βλέπει, ποτίζει, γράφει κτλ. 

 Το παιδί παίζει μπάλα. 

 Ο μαθητής γράφει το μάθημα. 

 Το βόδι είναι στο λιβάδι. 

 Το καράβι είναι στη θάλασσα. 

 Το παιδί κοιτάζει έξω από το παράθυρο. 

 Ο ταχυδρόμος μοιράζει γράμματα. 

 Η μητέρα πηγαίνει για ψώνια. 

Έπειτα μαθαίνει να διαβάζει και γράφει λέξεις με δύο αναντιστοιχίες π.χ. είναι, παίζει, 

κοιτάζει, μαθαίνει μοιράζει κτλ. 

Κατόπιν διαβάζει και γράφει μικρές προτάσεις του τύπου π.χ.:  

Το παιδί διαβάζει. 

Το παιδί διαβάζει τα μαθήματα. 

Το μικρό παιδί διαβάζει με προσοχή τα μαθήματα. 

 

Έπειτα μαθαίνει να διαβάζει και γράφει πιο σύνθετες προτάσεις:  

π.χ. Το παιδί μαθαίνει να γράφει και να διαβάζει τα μαθήματα του σχολείου. 

Οι οικοδόμοι χτίζουν μια μεγάλη πολυκατοικία δίπλα από το σχολείο. 

Τα παιδιά, όταν τελειώσουν τα μαθήματα, παίζουν μπάλα στο διπλανό οικόπεδο.  
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Μετά τις μικρές προτάσεις φτιάχνουμε μικρές παραγράφους των 2-3 προτάσεων που 

σταδιακά αυξάνονται σε 4-5 και στις οποίες αρχίζει να γίνεται η επεξεργασία του 

νοήματος της παραγράφου αυτής. 

Έπειτα προχωράμε στην ανάγνωση δύο παραγράφων ενώ δεν ξεχνάμε να κάνουμε 

συστηματικές επαναλήψεις στην ανάγνωση των προηγούμενων ενοτήτων που έχουμε 

ήδη κάνει. 

Κατόπιν αρχίζει να μαθαίνει το ένα και τα πολλά (ενικός – πληθυντικός) όπου: 

Μεταφέρει λέξεις ή προτάσεις από τον ένα αριθμό στον άλλον (ενικός – πληθυντικός ή 

πληθυντικός – ενικός) 

 Π.χ. Ο λαγός – οι λαγοί 

 Ο δρόμος – οι δρόμοι 

 Ο κήπος – οι κήποι κτλ. 

ή 

  Ο κηπουρός ποτίζει τον κήπο – Οι κηπουροί ποτίζουν τους κήπους. 

 Οι τροχονόμοι σταματούν τα αυτοκίνητα – Ο τροχονόμος σταματά τα αυτοκίνητα. 

Έπειτα ακολουθούν τα υπόλοιπα γραμματικά φαινόμενα δηλαδή μάθηση χρόνων στα 

ρήματα, αντωνυμίες, επίθετα, μετοχές κτλ. 

 

Για τη σταδιακή εμπέδωση της ορθογραφικής δομής των λέξεων θα πρέπει να 

σχηματίζουμε οικογένειες λέξεων τις οποίες ο μαθητής/τρια θα μπορεί να ανασύρει 

κάθε φορά από τη μνήμη του. 

π.χ. έστω η λέξη «παιδί».  

Απ’ αυτήν σχηματίζουμε την ανάλογη οικογένεια λέξεων όπως π.χ.: Παιδότοπος, 

παιδίατρος, παιδικός, εκπαίδευση, εκπαιδευτικός, παιδεία, εγκυκλοπαίδεια κτλ. 

(ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή/τρια χρονολογικό και πνευματικό. Επισημαίνεται, 

ότι δε χρησιμοποιούμε λέξεις με αρκετά αφαιρετικό χαρακτήρα που δεν 

ανταποκρίνονται στο νοητικό και γνωστικό επίπεδο του μαθητή/τρια). 
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Με βάση τις προηγούμενες λέξεις μπορούμε να οργανώσουμε ένα κείμενο ορθογραφίας 

στο οποίο η βαρύτητα θα δίνεται στις λέξεις της δεδομένης οικογένειας όπου: 

α) οι λέξεις δίνονται και ο μαθητής/τρια καλείται να τις τοποθετήσει στη σωστή θέση 

β) δε δίνονται και τις τοποθετεί μόνος του. 

Π.χ. Με βάση την προαναφερόμενη οικογένεια λέξεων μπορούμε,  

 είτε να ζητήσουμε από το μαθητή/τρια αφού έχει μπροστά του όλες τις λέξεις να 

τοποθετήσει αυτές που πρέπει στο αντίστοιχο κενό, βρίσκοντας την εννοιολογική 

σύνδεση αυτών,  

 είτε να ανασύρει από τη μνήμη του την ορθογραφική δομή μιας και μόνο λέξης 

(αφού οι άλλες του δίνονται οπτικά μπροστά του).  

Και στην μία περίπτωση και στην άλλη η μνημονική στγκράτηση και επομένως, η 

ανάσυρση ή η αναγνώριση γίνεται για ένα και μόνο φαινόμενο (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση μόνο για τη γραφή των λέξεων της δεδομένης οικογένειας) και όχι για όλες 

τις λέξεις που αποτελούν και συγκροτούν ολόκληρη την πρόταση. Έτσι, περιορίζεται το 

μνημονικό φορτίο του μαθητή/τριας, η μάθηση οργανώνεται σε επίπεδα διαβαθμισμένης 

δυσκολίας τα οποία όμως μπορεί να αντιμετωπίσει και επομένως, να χειριστεί γνωστικά 

ο μαθητής/τρια. 

  

Π.χ. Η μητέρα πήγε το μικρό παιδί στον ............... σταθμό. 

Το σχολείο οργάνωσε μία εκδρομή σε έναν καταπράσινο ........................ 

Ωστόσο δεν ξεχνάμε ότι: 

1) Κάνουμε συστηματικές επαναλήψεις φαινομένου που έχει μάθει ο μαθητής/τρια από 

την προηγούμενη φορά. 

2) Επισημαίνουμε το φαινόμενο σε κείμενο που διαβάζουμε π.χ. ο πληθυντικός 

αριθμός των αρσενικών. 

«Όλοι οι ποντικοί μαζεύτηκαν σε μια σκοτεινή τρύπα και αποφάσισαν να εξοντώσουν τη 

φοβερή και τρανή γάτα. Οι πιο μικροί άκουγαν τρομερές ιστορίες που διηγούνταν οι 

μεγαλύτεροι και έτσι δεν τολμούσαν εύκολα να ξεμυτίσουν από τη φωλιά τους 

φοβούμενοι μήπως γίνουν τροφή για τη μισητή εχθρό του.». 

3) Παρακινούμε τους μαθητές/τριες να σκεφτούν την ορθογραφική δομή συγκεκριμένων 

λέξεων με βάση μία που γνωρίζουν πολύ καλά. Π.χ. στο προηγούμενο κείμενο 
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μπορούμε να δώσουμε το κείμενο όπου έχουμε κενά σε ορισμένα γράμματα και ζητάμε 

από τους μαθητές/τριες να σκεφτούν ποιο γράμμα και γιατί (επιλέγεται αυτό) θα 

τοποθετήσει κάθε φορά στο αντίστοιχο κενό.  

«Όλοι οι ποντικοί μαζεύτηκαν σε μια σκοτεινή τρ..πα και αποφάσισαν να εξοντώσουν τη 

φοβερή και τραν…γάτα. Οι πιο μικροί άκουγαν φρικτές ιστορίες που διηγούνταν οι 

μεγαλύτεροι και έτσι δεν τολμούσαν εύκολα  να ξεμ..τίσουν από τη φωλιά τους…». 

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η παρουσίαση δραστηριοτήτων που αφορούν 

τη σταδιακή μάθηση της ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής αποτελούν το 

καταστάλαγμα μεγάλης διάρκειας ερευνητικών προσπαθειών μέσα από την 

εκπαιδευτική πράξη και τη συστηματική και μακρόχρονη εμπλοκή με το θέμα της 

μάθησης της ανάγνωσης.  

Επισημαίνουμε επίσης ότι οι μέθοδοι, που κατά καιρούς εμφανίζονται 

υποσχόμενες γρήγορη και αποτελεσματική μάθηση της ανάγνωσης από τα πρώτα 

κιόλας μαθήματα διδασκαλίας της, τείνουν να στηρίζονται περισσότερο στην 

προσπάθεια εφαρμογής μιας ολικής μεθόδου διδασκαλίας χρησιμοποιώντας, ωστόσο, 

και κάποια στοιχεία φωνολογικής συνειδητοποίησης προσπαθώντας έτσι να συνδέσουν 

και να διευκολύνουν την ολική μέθοδο διδασκαλίας, ειδικά στην περίπτωση των 

μαθητών που δυσκολεύονται να κατακτήσουν με ευχέρεια την ανάγνωση.  

Η ερευνητική, ωστόσο, μελέτη των θεμάτων της ανάγνωσης τόσο στους 

αρχάριους αναγνώστες/στριες όσο και στους μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες, 

έχει δείξει ότι η αποτελεσματικότητα των παραπάνω μεθόδων, ίσως να μην είναι τόσο 

μεγάλη όσο η εκπαίδευση κι άσκηση των μαθητών/τριών στην πρώιμη συνειδητοποίηση 

των δομικών στοιχείων των λέξεων χωρίς χρήση μεγάλου όγκου οπτικού υλικού και 

πολλαπλών και ποικίλων πληροφοριών.  

Βεβαίως, δεν αποκλείεται ορισμένοι μαθητές/τριες να μαθαίνουν με την 

εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων γιατί πάντα οι μαθητές/τριες μαθαίνουν με 

οποιοδήποτε νοητικό κόστος. Όμως, οι συστηματικές και πολύχρονες ερευνητικές 

μελέτες σχετικά με τη μάθηση του γραπτού λόγου του ελληνικού αλφαβητικού 

συστήματος έχουν δείξει, με τεκμηριωμένα ερευνητικά αποτελέσματα, ότι η αξιοποίηση 

του πλεονεκτήματος της αλφαβητικής αρχής που παρουσιάζουν οι λέξεις του εν λόγω 

συστήματος, θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές/τριες της πρώτης, κυρίως, τάξης 

του δημοτικού σχολείου (καθώς είναι η πιο σημαντική τάξη στην κατάκτηση της 
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αναγνωστικής και ορθογραφικής διαδικασίας) να μάθουν ταχύτερα, ευκολότερα κι 

ακριβέστερα να αποκωδικοποιούν το γραπτό λόγο.  

Η ανάπτυξη μιας τέτοιας αρχής στηρίζεται στην άσκηση των μαθητών/τριών για 

αναγνώριση των δομικών συστατικών των λέξεων δηλαδή της συστηματικής και 

μεθοδικά οργανωμένης ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης (Cary & Verhaeghe, 

1994). Η άσκηση των μαθητών/τριών σε δραστηριότητες φωνολογικού τύπου μπορούν 

να γίνονται συστηματικά είτε οι μαθητές/τριες βρίσκονται ακόμα στο Νηπιαγωγείο είτε 

βρίσκονται στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Η ευρύτητα και η ποικιλία μάλιστα 

αυτών μπορεί: 

α) να μην κουράζει το μαθητή/τρια και 

β) να τον/την βοηθά να ασκηθεί και να αναπτύξει τη φωνολογική επίγνωση με πολλούς 

και εναλλακτικούς τρόπους χωρίς ιδιαίτερη καταβολή επίπονης και κουραστικής 

πνευματικής προσπάθειας. 

Η άσκηση μάλιστα των μαθητών/τριών κατά τον πρώτο μήνα της σχολικής τους 

ζωής στην πρώτη δημοτικού κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διευκολυνθούν τόσο 

οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες στην προσπάθεια αποκωδικοποίησης του ελληνικού γραπτού 

συστήματος όσο και ο/η εκπαιδευτικός στη δική του/της προσπάθεια να βοηθήσει τους 

μαθητές/τριες να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν σωστά και με ακρίβεια. 

Έχοντας ωστόσο, υπόψη αρκετά ερωτήματα εκπαιδευτικών σχετικά με τον 

τρόπο άσκησης και διδασκαλίας ενός (οποιουδήποτε) γράμματος (κατά τα πρώτα 

μαθήματα της ανάγνωσης στην πρώτη δημοτικού) και την εφαρμογή των 

δραστηριοτήτων φωνολογικής επίγνωσης μέσα στην καθημερινή σχολική πρακτική, θα 

παρουσιάσουμε ένα ενδεικτικό πρόγραμμα άσκησης και διδασκαλίας ενός γράμματος, 

όπως αυτό έχει πραγματοποιηθεί σε σχολική τάξη (πρώτη δημοτικού) και σε δειγματικές 

διδασκαλίες που έχει πραγματοποίσει η συγγραφέας του παρόντος πονήματος. 

 

3.4.4. Ενδεικτικό πρόγραμμα εκμάθησης (διδασκαλίας) γράμματος 

Έχοντας υπόψη το προαναφερόμενο γνωστικό υπόβαθρο μπορούμε να 

ακολουθήσουμε το εξής, ενδεικτικό, πρόγραμμα διδασκαλίας και εκμάθησης κάποιου 

γράμματος. Έστω ότι επιλέγουμε το γράμμα /λ/. Η επεξεργασία αυτού του γράμματος 

μπορεί να ακολουθήσει τα ακόλουθα στάδια: 
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►Αρχικά προφέρουμε τον ήχο του γράμματος /λ/ ώστε οι μαθητές/τριες να ακούσουν 

ευκρινώς τον ήχο του φθόγγου απομονωμένο από την παρουσία άλλου φωνήματος 

δίπλα του (π.χ. λα, λο, λι, λε κτλ). 

 

►Έπειτα προφέρουμε συλλαβές του τύπου λα/λε/λο/λι/λου όπου οι μαθητές/τριες 

αντιλαμβάνονται τον αρχικό ήχο /λ/ με την παρουσία, ωστόσο, και άλλου ήχου 

(φωνήματος) δίπλα του καθώς και τη διαφοροποίηση που επέρχεται στη φωνητική 

απόδοση της συλλαβής με τη δεδομένη παρουσία του φωνήματος. 

 

►Κατόπιν ζητάμε από τους μαθητές/τριες να βρουν και να πουν λέξεις που αρχίζουν 

από /λ/ (ακόμα κι ονόματα που γνωρίζουν) π.χ. Λεωνίδας, Λάκης, λέξη, λίμνη, λιμάνι, 

λουλούδι, λύκος, λάθος, λαγός, λεκάνη, λεμόνι, λιβάδι κτλ. 

 

►Έπειτα ζητάμε από τους μαθητές/τριες να εντοπίσουν και να πουν λέξεις όπου 

υπάρχει μέσα σε αυτές το γράμμα /λ/. π.χ. καπέλο, σέλα, σέλινο, φανέλα, πινέλο, 

σακούλα, βαρέλι, καλάθι, βελανίδι, σοκολάτα, παραλία, εργαλείο κτλ. 

ή 

ζητάμε από τους μαθητές/τριες να προσέξουν σε μια σειρά από λέξεις που εκφέρουμε 

εμείς ώστε να εντοπίσουν, αν υπάρχει και επομένως, ακούγεται, το εν λόγω φώνημα.  

Π.χ. χελιδόνι (ΝΑΙ), θάλασσα (ΝΑΙ), πακέτο (ΟΧΙ), ελέφαντας (ΝΑΙ), λιοντάρι (ΝΑΙ), 

θρανίο (ΟΧΙ), κασετίνα (ΟΧΙ), μολύβι (ΝΑΙ). 

 

►Έπειτα προχωράμε στην ανάλυση των συλλαβών με αρχικό φώνημα το /λ/. 

Π.χ. λα- /λ/, /α/ 

       λε- /λ/, /ε/ 

       λο- /λ/, /ο/ 

       λι- /λ/, /ι/. 

Η ανάλυση των παραπάνω συλλαβών μπορεί να γίνει με τη χρήση μικρών κύβων όπου 

κάθε κύβος αντιστοιχεί σε ένα φώνημα. Μετακινούμε έναν κύβο καθώς προφέρουμε το 

αντίστοιχο φώνημα ώστε να γίνεται αντιστοίχιση του φωνήματος που προφέρεται με τον 

κύβο που μετακινείται. (Σταδιακά περιορίζεται η χρήση των κύβων όταν οι μαθητές/τριες 

μπορούν να αναλύουν τα συστατικά φωνήματα χωρίς τη χρήση αυτών). 
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►Κατόπιν προχωράμε στη σύνθεση των φωνημάτων ώστε να παραχθεί η αντίστοιχη 

συλλαβή. 

Π.χ. /λ/, /α/ - λα 

       /λ/, /ε/ - λε 

       /λ/, /ο/ - λο 

       /λ/, /ι/ - λι 

όπου και πάλι ζητάμε από τους μαθητές/τριες να επαναλάβουν μαζί μας την παραπάνω 

δραστηριότητα και κατόπιν, κάθε ένας/μία μόνος/η του/της από μία επιμέρους 

περίπτωση. 

 

►Το επόμενο στάδιο είναι η φωνημική ανάλυση λέξεων τριών γραμμάτων (στις 

οποίες περιλαμβάνεται το φώνημα που επεξεργαζόμαστε, δηλαδή το /λ/). 

Π.χ. έλα -/έ/, /λ/, /α/ 

       όλα - /ό/, /λ/, /α/ 

       άλλο - /α, /λ/, /ο/. 

(Η διαδικασία είναι η ίδια με την παραπάνω). 

 

►Κατόπιν μπορεί να ακολουθήσει η φωνημική σύνθεση λέξεων όπου αφού 

προφερθούν τα συστατικά φωνήματα μιας λέξης οι μαθητές/τριες καλούνται να 

προφέρουν την αντίστοιχη λέξη. Π.χ. /ο/, /λ/, /α/ - όλα 

                                                            /ε/, /λ/, /α/ - έλα 

 

►Έπειτα μπορεί να γίνει η φωνημική ανάλυση λέξεων τεσσάρων γραμμάτων Π.χ. 

μήλο -/μ/, /η/, /λ/, /ο/ 

                           μέλι - /μ/, /ε/, /λ/, /ι/ 

                           σέλα - /σ/, /ε/, /λ/, /α/ 

                           λάδι - /λ/, /α/, /δ/, /ι/  

 

►Ομοίως με το προηγούμενο στάδιο, μπορεί να ακολουθήσει η φωνημική σύνθεση 

λέξεων (4 γραμμάτων) όπου οι μαθητές/τριες, αφού ακούσουν τα συστατικά φωνήματα 

μιας λέξης, συνθέτουν την αντίστοιχη λέξη και την προφέρουν.  

Π.χ. /μ/, /η/, /λ/, /ο/ - μήλο 

        /μ/, /ε/, /λ/, /ι/ - μέλι 

        /θ/, /ε/, /λ/, /ω/ - θέλω 
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        /π/, /ο/, /λ/, /η/ - πόλη 

   

►Επόμενο στάδιο μπορεί να είναι η ανάλυση λέξεων σε συλλαβές. 

Π.χ. παλάτι - /πα/, /λά/, /τι/ 

       καλάθι - /κα/, /λά/, /θι/ 

       καπέλο – /κα/, /πέ/, /λο/. 

       σοκολάτα - /σο/, /κο/, /λά/, /τα/. 

 

►Έπειτα μπορεί να ακολουθήσει η συλλαβική σύνθεση των λέξεων όπου 

προφέρονται τα κομμάτια που συνιστούν τις λέξεις και οι μαθητές/τριες, αφού τα 

συνθέσουν, προφέρουν την αντίστοιχη λέξη. 

Π.χ. /κα/, /λύ/, /βα/ - καλύβα 

        /σα/, /λά/, /μι/ - σαλάμι 

        /κα/, /πέ/, /λο/ - καπέλο 

       /πα/, /λι/, /κά/, /ρι/ - παλικάρι 

 

►Επόμενο στάδιο μπορεί να είναι η αποκοπή συλλαβών (συλλαβική αποκοπή) όπου 

ο μαθητής/τρια καλείται, αφού ακούσει προσεκτικά μια λέξη, να κόψει το αρχικό φώνημα 

και να προφέρει το υπόλοιπο τμήμα της λέξης που μένει.  

Π.χ. λαγός – αγός 

        λύκος – ύκος 

        λάθος – άθος 

        μέλι – έλι 

        μήλο – ήλο 

 

►Κατόπιν προχωράμε στη γραφημική επεξεργασία του γράμματος Λ/λ όπου 

επισημαίνουμε τα κύρια και προσδιοριστικά στοιχεία του γράμματος. Καλούμε τους 

μαθητές/τριες να μας το σχεδιάσουν στον αέρα, να το κατασκευάσουν με πλαστελίνη και 

έπειτα να το σχηματίσουν στο τετράδιο δίνοντας έμφαση στον τρόπο σχηματισμού των 

γραμμάτων (μικρό και κεφαλαίο γράμμα). 

 

►Έπειτα και έχοντας μάθει από προηγούμενα μαθήματα ορισμένα φωνήεντα όπως το 

α/ε/ο/ι σχηματίζουμε τις συλλαβές λα / λε / λο / λι καθώς και Λα / Λε/ Λο / Λι τις οποίες 

ζητάμε από τους μαθητές/τριες να μας διαβάσουν. 
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Λα λα 

Λε λε 

Λο λο 

Λι λι 

 

Παρεμφερής δραστηριότητα ή ενισχυτική της παραπάνω μπορεί να είναι και η 

ακόλουθη: Σχηματίζουμε ένα στρογγυλό λουλούδι με πέταλα. Στο κέντρο γράφουμε το 

γράμμα /λ/ και στα πέταλα τα γνωστά για τους μαθητές/τριες, φωνήεντα, δηλαδή το α, ε, 

ι, ο. Έπειτα ζητάμε από τους μαθητές/τριες να σχηματίσουν μία συλλαβή κρατώντας το 

γράμμα του κέντρου και επιλέγοντας ένα γράμμα από τα δεδομένα πέταλα. 

 

►Κατόπιν προχωράμε στην ανάγνωση λέξεων τριών γραμμάτων.  

Π.χ. έλα 

       όλα 

Προκειμένου να ασκήσουμε τους μαθητές/τριες στην ορθή αποκωδικοποίηση του 

γραπτού λόγου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ψευδολέξεις όπως: 

έλο, όλι, αλέ κτλ. 

 

►Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και στην περίπτωση της ανάγνωσης λέξεων με 

τέσσερα γράμματα όπως π.χ. μέλι, σόλα, σέλα κτλ. 

(Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι ο μαθητής/τρια καλείται να διαβάσει λέξεις μόνο με 

τα γράμματα που γνωρίζει. Αν τα γράμματα δεν έχουν διδαχθεί καλό θα ήταν να μην 

υπάρχουν στη λέξη που πρέπει να αποκωδικοποιήσει ο μαθητής/τρια). Στο σημείο 

αυτό, ομοίως με το προηγούμενο στάδιο, μπορεί να γίνει ανάγνωση ψευδολέξεων στις 

οποίες χρησιμοποιείται σταθερά το γράμμα /λ/ και προηγούμενα γράμματα που έχουν 

μάθει οι μαθητές/τριες. Π.χ. λάπι, σίλα, τόλα, λάτο, λίτο, λέτο κτλ. 

 

►Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάγνωση 

λέξεων με περισσότερα γράμματα όπως: αλάτι, έλατο, καπέλο, καλάμι κτλ. (Στην 

περίπτωση των λέξεων με περισσότερες συλλαβές δίνουμε στους μαθητές/τριες τη 

δυνατότητα να τις επεξεργαστούν στον ανάλογο για αυτούς/ές χρόνο χωρίς να τις 

διαβάσουμε εμείς από την πρώτη, ατυχή, ενδεχομένως, προσπάθεια των 

μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει μόνοι τους (χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια) 

να διαβάζουν συλλαβή προς συλλαβή τη λέξη, να ενώνουν τις συλλαβές, να 
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σχηματίζουν τη λέξη και να την προφέρουν, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ανασύρουν 

την έννοιά της από το μνημονικό τους λεξικό).    

 

Μία τεχνική που φαίνεται να λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά στο στάδιο αυτό για τους 

μαθητές/τριες είναι η σταδιακή αύξηση των γραμμάτων ή των συλλαβών μιας λέξης 

π.χ. αλάτι – παλάτι, έλα – έλατο, όλα – Λόλα. 

 

Αν διαθέτουμε μαγνητικά γράμματα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε προς ενίσχυση 

της παραπάνω δραστηριότητας καθώς οι μαθητές/τριες μπορούν να βλέπουν τη 

διαμόρφωση της νέας λέξης κρατώντας σταθερή την αρχική. 

 

►Αφού οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να διαβάζουν μεμονωμένες λέξεις μπορούμε να 

προχωρήσουμε στην ανάγνωση προτάσεων κρατώντας σταθερά μία αξονική λέξη 

π.χ. Έλα, Λόλα. 

                             Έλα + το όνομά τους (το οποίο ενδεχομένως γνωρίζουν τόσο να 

το γράφουν όσο και να το διαβάζουν). 

 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να εφαρμόσουμε και την ακόλουθη δραστηριότητα: 

Ετοιμάζουμε μικρές κάρτες στις οποίες έχουμε γράψει κάποια συλλαβή με το δεδομένο 

γράμμα (/λ/), τις μοιράζουμε στους μαθητές/τριες και έπειτα, καθένας/καθεμία από 

αυτούς/τές διαβάζει τη δική του/της συλλαβή.  

Σε επόμενο επίπεδο ένας/μία μαθητής/τρια διαβάζει μία συλλαβή και κάποιος/α 

άλλος/η μία άλλη συλλαβή ώστε να σχηματιστεί μία λέξη, (την οποία έχουμε 

προετοιμάσει εκ των προτέρων στη μνήμη μας) και την οποία εντοπίζουν (αφού 

ενώσουν τις συλλαβές), οι υπόλοιποι μαθητές/τριες της τάξης. 

 

Π.χ. Κάποιος/α μαθητής/τρια διαβάζει τη συλλαβή (σέ) – και κάποιος άλλος/η τη 

συλλαβή (λα). Οι μαθητές/τριες ακούγοντας τις δεδομένες συλλαβές εντοπίζουν τη λέξη 

(σέλα). 

Το ίδιο μπορεί να γίνει και με άλλες λέξεις στις οποίες γνωρίζουν τα γράμματα που την 

αποτελούν. Π.χ. μέ- λι (μέλι) κτλ. 
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Προέκταση αυτής της δραστηριότητας μπορεί να είναι η ανάλυση αυτής της συλλαβής ή 

της λέξης στα γράμματα που την αποτελούν με τη βοήθεια ενός ψαλιδιού όπου θα κοπεί 

ένα ένα γράμμα. 

 

►Τέλος, μπορούμε να γράψουμε κάποια λέξη στον πίνακα όπου λείπει το νέο γράμμα 

και το οποίο θα πρέπει οι μαθητές/τριες να γράψουν για να αποκωδικοποιήσουν τη λέξη 

π.χ. μέ_ι, σέ_α, καπέ_ο κτλ. 

 

 

3.4.5. Χρόνος ανάγνωσης 

Ο χρόνος που χρειάζεται ο μαθητής/τρια να αποκωδικοποιήσει το γραπτό λόγο 

και βεβαίως, πώς θα τον μειώσει όταν αυτός είναι αρκετά μεγάλος, φαίνεται να 

απασχολεί αρκετούς εκπαιδευτικούς καθώς η ταχύτητα ανάγνωσης αποτελεί κριτήριο 

επιτυχίας της εκπαιδευτικής μεθόδου που χρησιμοποιεί ο/η εκπαιδευτικός αλλά και 

επιβράβευσης των ίδιων των εκπαιδευτικών για τα αποτελέσματα της προσπάθειάς 

τους. Ωστόσο, βέβαια, πότε μπορεί ο μαθητής/τρια να διαβάζει ταχύτερα κι ακριβέστερα 

τις λέξεις κι όχι να συλλαβίζει, αργώντας να ολοκληρώσει και να αποδώσει τη φωνημική 

παράσταση της λέξης; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορεί να δοθεί τόσο από 

έρευνες που αφορούν τη μελέτη του χρόνου που χρειάζεται ο μαθητής/τρια να 

αποκωδικοποιήσει το ελληνικό γραπτό σύστημα όσο και από την ωριμότητα του 

γνωστικού του/της συστήματος κατ’ αναλογία, με την ωριμότητα άλλων βιολογικών 

του/της συστημάτων. 

 Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος οι πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο 

χρόνος ανάγνωσης μειώνεται με την ηλικία του μαθητή/τριας και μάλιστα κατά το ήμισυ 

του αρχικού (Παλαιοθόδωρου 2004) ως αποτέλεσμα της ωριμότητας, άσκησης, αλλά 

και της ίδιας της φύσης του αλφαβητικού συστήματος που, καθώς, λόγω του μεγάλου 

βαθμού φωνημικής – γραφημικής αντιστοιχίας που παρουσιάζει (έχει χαρακτηρισθεί ως 

ρηχό Scheerer, 1986) (Πόρποδας, 2002, σ.112), διευκολύνει την ανάπτυξη της 

φωνολογικής στρατηγικής, δηλαδή της στρατηγικής κατά την οποία μετατρέπεται το 

γράφημα σε φώνημα. 

Ωστόσο, στα πρώτα στάδια μάθησης της ανάγνωσης όπου ο μαθητής/τρια 

προσπαθεί να μάθει και να επεξεργαστεί τη γραφημική, φωνημική ταυτότητα κάθε 

γράμματος, να συνδέσει αυτά για την παραγωγή της συλλαβής να συγκρατήσει τις 

συλλαβές σε ένα είδος βραχύχρονης μνήμης κι έπειτα, να τις συνδέσει ώστε να 
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σχηματίσει τη λέξη, την οποία θα προφέρει και θα ανασύρει την εννοιολογική της 

ταυτότητα από τη μακρόχρονη μνήμη του/της (αν του είναι καταγεγραμμένη βεβαίως 

στο εσωτερικό μνημονικό του/της λεξικό), όλη αυτή η γνωστική επεξεργασία χρειάζεται 

και τον ανάλογο χρόνο από τον/την αρχάριο/α αναγνώστη/στρια. Αν μάλιστα η λέξη που 

επιλέγεται προς ανάγνωση έχει παραβίαση της γραφημικής - φωνημικής αντιστοιχίας 

και είναι λέξη με ιστορική ορθογραφία (π.χ. λέξη με /αι/ ή /ει/ κτλ) ή έχει αρκετές 

συλλαβές (πολυσύλλαβη) ή είναι συνδυασμός των πραναφερόμενων δηλαδή και λέξη 

ιστορικής ορθογραφίας και πολυσύλλαβη, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της δυσκολίας 

του μαθητή/τριας στην προσπάθεια αποκωδικοποίησης και κατ’ επέκταση, του χρόνου 

επεξεργασίας και εκφοράς (με πλήρη αναγνώριση της έννοιας) της λέξης.  

Αν μάλιστα ο χρόνος που χρειάζεται η αποκωδικοποίηση μιας λέξης είναι 

αρκετός, ο χρόνος που χρειάζεται ένα σύνολο λέξεων που αποτελούν μία πρόταση θα 

είναι αρκετά μεγαλύτερος. Αν δεχτούμε μάλιστα ότι ο μαθητής/τριας δεν έχει αποκτήσει 

(ακόμα ή σε ικανοποιητικό βαθμό) τη γνωστική ικανότητα της φωνολογικής επίγνωσης, 

τότε, ενδεχομένως, και ο χρόνος επεξεργασίας μιας λέξης να είναι αρκετά μεγαλύτερος 

λόγω της προσπάθειάς του/της να αναγνωρίσει ορισμένα σύμβολα και να εικάσει τη 

λέξη που θα πρέπει να αποκωδικοποιήσει. 

Βεβαίως ο χρόνος αυτός τείνει να μειώνεται με την ηλικία (αν δεν υπάρχουν άλλα 

γνωστικά προβλήματα) καθώς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τόσο η φύση του 

ελληνικού αλφαβητικού συστήματος όσο και η άσκηση κι εμπειρία του μαθητή/τριας 

τον/την βοηθούν στο να μειώσει το χρόνο επεξεργασίας κι άρα, ανάγνωσης των ίδιων 

λέξεων. Η ευχαρίστηση μάλιστα του ίδιου του μαθητή/τριας είναι αρκετά μεγάλη όταν 

καταφέρνει να διαβάζει, εξίσου γρήγορα με άλλους συμμαθητές του/της (ταχύτερους/ρες 

πολλές φορές από αυτόν/ήν). Αυτή η χαρά και ικανοποίηση μπορεί να συγκριθεί με τη 

χαρά που μπορεί να νιώθει το ίδιο το παιδί όταν καταφέρνει να σταθεί στα πόδια του και 

να κάνει τα πρώτα του βήματα, σταματώντας να μπουσουλάει (ως αποτέλεσμα βεβαίως 

της αναπτυξιακής ωρίμανσης του μυικού του συστήματος).  

Επομένως, η άσκοπη κι επόπονη πολλές φορές, προσπάθεια του/της 

εκπαιδευτικού να ζητά από το μαθητή/τρια να επιταχύνει το χρόνο επεξεργασίας και άρα 

ανάγνωσης, δεν έχει κανένα επιστημονικό έρεισμα καθώς παραβιάζει το σύνολο των 

γνωστικών διαδικασιών και λειτουργιών που πρέπει να κάνει ο μαθητής/τρια 

προκειμένου να αποκωδικοποιήσει με ακρίβεια το (δύσκολο κατ’ αυτόν) γραπτό λόγο. 

Μην ξεχνάμε ότι η μάθηση του γραπτού λόγου (το τελειότερο επίτευγμα του ανθρώπου 

στην μακραίωνη εξελιξή του) πραγματοποιήθηκε μετά από πολλούς αιώνες από την 
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εμφάνιση του γη. Η κατάκτησή του μάλιστα από το μαθητή/τρια της πρώτης δημοτικού 

με το δεδομένο πνευματικό και χρονολογικό επίπεδο αυτής της ηλικίας, θα είναι ένα 

πολύ δύσκολο εγχείρημα που χρειάζεται χρόνο για να πραγματοποιηθεί και να στεφθεί 

με επιτυχία. 

Ο/η σωστά ενημερωμένος/η εκπαιδευτικός οφείλει να είναι γνώστης των 

παραπάνω απόψεων αλλά κυρίως, του πώς θα βοηθήσει το μαθητή/τρια να μάθει να 

αποκωδικοποιεί το γραπτό λόγο με περισσότερη ακρίβεια κι ευχέρεια. Έρευνες που 

αφορούν το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα (Παλαιοθόδωρου 2004) έχουν δείξει ότι  η 

άσκηση στη φωνολογική επίγνωση πριν την έναρξη της αναγνωστικής διαδικσσίας 

βοηθά το μαθητή/τρια στην ταχύτερη αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου. Η άσκηση 

ωστόσο, σε οπτικοχωρικού περιεχομένου δραστηριότητες, παρόμοιες με το 

προαναγνωστικό στάδιο μάθησης της ανάγνωσης για το ελληνικό σύστημα γραφής, δε 

φαίνεται να μειώνουν το χρόνο ανάγνωσης.  

Άρα η επίμονη προσπάθεια αρκετών εκπαιδευτικών να ασκηθούν οι μικροί 

μαθητές/τριες σε δραστηριότητες γραφημικού τύπου δε βελτιώνουν την επίδοση στο 

χρόνο ανάγνωσης σε σχέση τόσο με μαθητές/τριες που δεν ακολουθούν κανένα 

πρόγραμμα παρέμβασης (ομάδα ελέγχου) αλλά κυρίως, με μαθητές/τριες που έχουν 

ασκηθεί κι έχουν αποκτήσει ικανοποιητικό επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης. 

Το αξιοσημείωτο βεβαίως είναι ότι ο χρόνος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

μειώνεται με την ηλικία, άρα ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στις 

δυνάμεις του μαθητή/τριας και να μην τον πιέζει να επιτύχει κάτι, νωρίτερα απ’ αυτό που 

οι δεδομένες δυνατότητες και ικανότητες μπορούν να καταφέρουν. Για τη μείωση του 

χρόνου αποκωδικοποίησης των λέξεων χρειάζεται άσκηση στη φωνολογική επίγνωση 

ώστε ο μαθητής/τρια να γνωρίζει τα δομικά συστατικά των λέξεων και να εφαρμόζει τη 

φωνολογική στρατηγική στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου κι έπειτα, μέσα 

από συχνές επαναλήψεις και μεθοδικά οργανωμένο πρόγραμμα να μάθει να διαβάζει 

σταδιακά όλο και ταχύτερα.  

Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικές δραστηριότητες που στηρίζονται στο 

παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο και που η ίδια η εκπαιδευτική εμπειρία έχει δείξει την 

αποτελεσματικότητά τους τόσο σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες όσο και σε 

αρχάριους/ες αναγνώστες/στριες. 
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1) Να δίνουμε μικρά κείμενα κάθε φορά για επεξεργασία ξεκινώντας από μικρή 

πρόταση και σταδιακά να προχωράμε σε μεγαλύτερες 

 Π.χ. Το παιδί παίζει μπάλα. 

 Το παιδί παίζει μπάλα στον κήπο. 

 Το παιδί παίζει με τη δική του μπάλα στον κήπο. 

 Το παιδί παίζει με τη δική του μπάλα στον κήπο του παππού. 

 

2) Συστηματικές επαναλήψεις των προτάσεων που μπορεί να διαβάσει με πιο 

γρήγορο ρυθμό. 

 

3) Ανάγνωση μικρής παραγράφου 3-4 γραμμών τρεις / τέσσερις φορές με σταδιακή 

μείωση του χρόνου ανάγνωσης. 

 

4) Ανάγνωση μεγαλύτερης παραγράφου πάλι τρεις - τέσσερις φορές με σταδιακή 

μείωση του χρόνου ανάγνωσης. 

 

5) Ανάγνωση μεγαλύτερου κειμένου πάλι με την ίδια διαδικασία. 
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Παρουσίαση εκπαιδευτικής μελέτης στη σχολική τάξη 

Η μελέτη που ακολουθεί έχει παρουσιαστεί στο 8ο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας 

Ελλάδος το Νοέμβριο του 2012 στα Ιωάννινα και έχει εγκριθεί να δημοσιευθεί στα, υπό 

έκδοση, πρακτικά του εν λόγω Συνεδρίου. Ο σκοπός της εν λόγω παρουσίασης είναι να 

δώσει έναυσμα στους/στις εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

μαθησιακών δυσκολιών με μαθητές τους να προβληματιστούν και να ακολουθήσουν μια 

εκπαιδευτική πρακτική που μπορεί να τους/τις οδηγήσει σε ικανοποιητικά για τους 

μαθητές αποτελέσματα, με υπεύθυνο, σαφές και επιστημονικά τεκμηριωμένο 

εκπαιδευτικό υλικό. Η εν λόγω μελέτη επισημαίνουμε ότι έχει πραγματοποιηθεί μέσα 

στη σχολική τάξη και έχει λάβει υπόψη της όσο το δυνατόν περισσότερες εκπαιδευτικές 

παραμέτρους σε σχέση πάντοτε με το εκπαιδευτικό υλικό που θα πρέπει να 

διαχειριστούμε, το χρόνο που διαθέτουμε αλλά και τις πιθανές δυσκολίες των 

μαθητών/τριών στο χειρισμό και την κατάκτηση του αντίστοιχου γνωστικού υλικού.  

Αυτό βεβαίως, καθιστά το εν λόγω πόνημα απαραίτητο εργαλείο κάθως μπορεί 

να αποτελεί εφαλτήριο για την εφαρμογή του τόσο στις περιπτώσεις μαθητών/τριών 

που αντιμετωπίζουν μαθησιακή δυσκολία, στα πρώτα στάδια εκπμάθησης της 

ανάγνωσης και γραφής, καθώς και σε μαθητές/τριες, που αν και δεν παρουσιάζουν 

κάποια δυσκολία, η παρακάτω διδακτική προσέγγιση μπορεί να τους/τις βοηθήσει στην 

ταχύτερη και ευχερέστερη αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου. Αν δεχτούμε μάλιστα 

ότι μειώνοντας το χρόνο αποκωδικοποίησης κερδίζουμε χρόνο στην ανάπτυξη και 

καλλιέργεια άλλων γνωστικών έργων όπως για παράδειγμα στην κατανόηση ή στην 

στην εφαρμογή γραμματικών ή συντακτικών αρχών, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό 

είναι να αξιοποιούμε το λίγο, πολλές φορές, αλλά πολύτιμο χρόνο διδασκαλίας προς 

όφελος των μαθητών/τριών μας.. 
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«Διδακτική προσέγγιση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στη 

σχολική τάξη» Ερευνητική μελέτη 

Δρ. Αργυρώ Παλαιοθόδωρου 

 

Περίληψη 

Η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών φαίνεται να αποτελεί ένα από τα πιο 

καίρια θέματα που απασχολούν όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς αλλά και φορείς 

σχετικούς με την εκπαίδευση. Η καταγραφή μάλιστα ερευνητικών πρακτικών με 

επιστημονικά και μεθοδολογικά τεκμηριωμένες διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να 

εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν σε μια σχολική τάξη φαίνεται να κερδίζει όλο και 

περισσότερο έδαφος, καθώς με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ανάγκη και ταυτόχρονα 

ερώτημα αρκετών κυρίως, εκπαιδευτικών (και όχι μόνο) σχετικά με το «πώς» με τον 

τρόπο δηλαδή που θα επέλεγαν και το εκπαιδευτικό υλικό που θα εφάρμοζαν, ώστε να 

βοηθήσουν τους μαθητές με διαπιστωμένες μαθησιακές δυσκολίες και όχι μόνο.  

Έχοντας ως αφετηρία αυτή τη διαπίστωση, η παρούσα μελέτη ασχολείται τόσο με 

τη διαγνωστική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών σε ό,τι αφορά τη μάθηση της 

ανάγνωσης και γραφής όσο και με τη μεθοδολογικά οργανωμένη κι επιστημονικά 

τεκμηριωμένη διδακτική προσέγγιση αυτών στο χώρο της σχολικής τάξης, ώστε να 

βελτιωθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, η αναγνωστική και ορθογραφική ικανότητα των 

μαθητών που δυσκολεύονται στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου. Για το λόγο 

αυτό σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε η εν λόγω ερευνητική μελέτη κατά την οποία, 

αφού εξετάστηκε ένας μεγάλος αριθμός μαθητών Β΄ δημοτικού στην ικανότητα 

αναγνωστικής και ορθογραφικής αποκωδικοποίησης λέξεων και ψευδολέξεων, στην 

ικανότητα αναγνώρισης των δομικών στοιχείων του προφορικού λόγου (φωνολογική 

επίγνωση) με μια σειρά κριτηρίων αξιολόγησης της εν λόγω γνωστικής ικανότητας αλλά 

και κριτηρίων ελέγχου της ικανότητας βραχυπρόθεσμης συγκράτησης πληροφοριών στη 

βραχύχρονη μνήμη, επελέγησαν 25 απ’ αυτούς με κριτήριο τη δυσκολία που 

αντιμετώπιζαν στην ολοκλήρωση των προαναφερόμενων γνωστικών έργων.  

Για τους μαθητές αυτούς σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και εφαρμόστηκε πρόγραμμα 

εξάμηνης εκπαιδευτικής παρέμβασης με σαφή βήματα, στόχους και μεθοδολογικό υλικό. 

Μετά τη λήξη του προγράμματος αξιολογήθηκε εκ νέου η αναγνωστική και ορθογραφική 
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ικανότητα των μαθητών και διαπιστώθηκε αρκετά ικανοποιητική βελτίωση αυτών, 

γεγονός που αποτελεί, αφενός μεν αφετηρία γόνιμου επιστημονικού προβληματισμού 

σχετικά με τη διδακτική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και αφετέρου, 

προσφέρει παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον καθώς επισημαίνονται και 

τεκμηριώνονται διδακτικά βήματα και προσεγγίσεις που τείνουν να οδηγούν στην όσο το 

δυνατόν επιτυχέστερη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών μέσα στη σχολική τάξη.  

Λέξεις κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, φωνολογική επίγνωση επιγλωσσικού – 

μεταγλωσσικού χαρακτήρα, ανάγνωση, ορθογραφία. 

 

Εισαγωγή 

Αναμφισβήτητα, ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

μαθησιακή διαδικασία αποτελεί η διδακτική προσέγγιση των περιπτώσεων των 

μαθητών με μαθησιακή δυσκολία. Κι αυτό διότι οι μαθητές που αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα στην αποκωδικοποίηση και κατ’ επέκταση, κατανόηση του γραπτού λόγου 

χρήζουν ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος προσαρμοσμένου στις ατομικές ανάγκες, 

δυσκολίες αλλά και δυνατότητες που αυτοί έχουν. Σύμφωνα με τον ορισμό της Εθνικής 

Μικτής Επιτροπής για τις Μαθησιακές Δυσκολίες των ΗΠΑ (O’ Shea κ.α., 1998) «οι 

μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που αφορούν 

την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή το συλλογισμό ή τα μαθηματικά. Οι διαταραχές 

αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και ενδέχεται να συνυπάρχουν και με άλλα προβλήματα 

αυτοελέγχου, συμπεριφοράς ή κοινωνικής αντίληψης και τα οποία όμως, από μόνα 

τους, δε συνιστούν μαθησιακή δυσκολία» (Πόρποδας, 2003: 22˙ Παντελιάδου, 2000: 

18). Με βάση την πρόταση αυτή γίνεται αντιληπτό ότι οι περιπτώσεις των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες τείνουν να είναι αρκετά σύνθετες και πολύπλοκες και συνεπώς, 

διδακτικά ανάλογα προσεγγίσιμες και διαχειρίσιμες, όταν μαζί με αυτές συνυπάρχουν κι 

άλλα προβλήματα τα οποία χρήζουν εξειδικευμένης ίσως, επιστημονικής παρέμβασης 

τόσο σε ψυχολογικό – συναισθηματικό ή κοινωνικό επίπεδο.  

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις των μαθητών όπου η μαθησιακή 

δυσκολία δε συνυπάρχει με άλλα προβλήματα όπως προβλήματα συμπεριφοράς, 

δυσμενούς κοινωνικού περιβάλλοντος ή πολιτισμικής διαφοροποίησης, αλλά αποτελεί 

πρωτογενή αιτία με δυσκολία που αφορά τόσο στην ακριβή όσο και ταχύτατη 

αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, η διαμόρφωση ενός ειδικά στοχευμένου 
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εκπαιδευτικού προγράμματος που να στηρίζεται στις γνωστικές δυνατότητες αλλά κι 

αδυναμίες των εν λόγω μαθητών, με σαφή κι επιστημονικά τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά 

βήματα, θα μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση της ικανότητας αυτών των μαθητών 

τόσο στη συγκράτηση όσο και την επεξεργασία των προσλαμβανόμενων πληροφοριών 

του γραπτού λόγου.  

Η διδακτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών 

ωστόσο, για να είναι επιτυχής θα πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστη κι έγκυρη 

διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Πόρποδας, 2002). Η 

αποτύπωση των γνωστικών δυνατοτήτων όσο και αδυναμιών των εν λόγω μαθητών σε 

συνδυασμό με τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τους παράγοντες 

που διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν οδηγό 

για τον εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό ώστε να διαμορφώσει το ανάλογο, για τις ανάγκες 

του μαθητή, εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

Σε ό,τι αφορά τη διαγνωστική αξιολόγηση, σύμφωνα με τον Πόρποδα (2003) 

αυτή θα πρέπει να στηρίζεται στην ικανότητα ή όχι ευχερούς αποκωδικοποίησης αλλά 

και κατανόησης του γραπτού λόγου με μια σειρά κριτηρίων που ελέγχουν αυτές τις 

γνωστικές λειτουργίες. Η επιτυχής αποκωδικοποίηση, με τη σειρά της σε ένα 

αλφαβητικό σύστημα γραφής σύμφωνα με τους Adams (1990), Bradley & Bryant 

(1983), Lie (1991), Ball & Blachman (1991), Hoien, Lunberg, Stanovich & Bjaalid 

(1995), Olofsson & Lundberg (1985), στηρίζεται στην εκ των προτέρων απόκτηση της 

γνωστικής ικανότητας για αναγνώριση, ανάλυση και εν γένει, χειρισμό των δομικών 

στοιχείων των λέξεων που σχηματίζονται σε ένα αλφαβητικό σύστημα γραφής. Η 

ικανότητα αυτή γνωστή ως φωνολογική επίγνωση (Bradley & Bryant, 1983, 1985˙ 

Coltheart, 1983) έχει διαπιστωθεί ότι επιδρά σε μεγάλο βαθμό στη μάθηση της 

ανάγνωσης και γραφής καθώς η ευχέρεια στη χρήση της, τόσο στις περιπτώσεις 

αρχάριων αναγνωστών (Ball & Blachman, 1991˙ Lie, 1991˙ Wagner & Torgesen, 1987˙ 

Παλαιοθόδωρου, 2004˙ Πόρποδας & Παλαιοθόδωρου, 1990, 1998) όσο και μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες (Παλαιοθόδωρου, 2006) τείνει να οδηγεί στην ταχύτερη και 

ακριβέστερη, από άποψη όγκου λαθών αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου.  

Για την περίπτωση μάλιστα του ελληνικού ορθογραφικού συστήματος έχει 

διαπιστωθεί ότι η επίγνωση (μέσα από συγκεκριμένη και συστηματική διδακτική 

προσέγγιση) της φωνολογικής δομής των λέξεων του προφορικού λόγου τείνει να 

βρίσκεται σε αιτιώδη σχέση με τη μάθηση της ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής 

κυρίως για την πρώτη δημοτικού (Παλαιοθόδωρου, 2004˙ Πόρποδας & 
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Παλαιοθόδωρου, 1998˙ Porpodas & Palaiothodorou, 1999a˙ Porpodas & 

Palaiothodorou, 1999b˙  Παλαιοθόδωρου & Πόρποδας, 2008˙ Ball & Blachman, 1991). 

Σύμφωνα με την Παλαιοθόδωρου (2004) και για το ελληνικό σύστημα γραφής η 

συστηματική άσκηση των μαθητών στην ανάπτυξη της εν λόγω γνωστικής ικανότητας 

πριν την έναρξη της αναγνωστικής διαδικασίας φαίνεται να βοηθά τους μαθητές να 

αποκτούν και να εφαρμόζουν μια φωνολογική στρατηγική που τους βοηθά να 

αποκωδικοποιούν με ευχέρεια το γραπτό λόγο. Η απόκτηση αλλά κι εφαρμογή της εν 

λόγω στρατηγικής φαίνεται να έχει επιβεβαιωθεί και σε περιπτώσεις μαθησιακών 

δυσκολιών από τους Roth & Schneider (2001) όπου, σύμφωνα με τους εν λόγω 

ερευνητές, οι μαθητές με αναγνωστική δυσκολία φαίνεται να βελτιώνουν την 

αναγνωστική τους ευχέρεια ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης της 

φωνολογικής επίγνωσης (Παλαιοθόδωρου, 2006).  

Η μάθηση, ωστόσο, και κατ’ επέκταση, ικανοποιητική χρήση της φωνολογικής 

επίγνωσης τείνει να στηρίζεται, σύμφωνα με τους Ecalle & Magnan (2002), στη 

συστηματική ανάπτυξη τόσο του επιγλωσσικού όσο και μεταγλωσσικού επιπέδου 

αυτής. Αν και το επιγλωσσικό, σύμφωνα με τον Gombert (1992) (Πόρποδας, 2003) είναι 

πιο εύκολο, ωστόσο το μεταγλωσσικό επίπεδο έχει διαπιστωθεί ότι επιδρά καθοριστικά 

στη μάθηση της ανάγνωσης και γραφής (Ecalle & Magnan, 2002).  

Η συστηματική διδακτική προσέγγιση, ωστόσο, για την απόκτηση της 

φωνολογικής επίγνωσης τείνει να στηρίζεται και στις δύο προσεγγίσεις καθώς η μία 

τείνει να βοηθά την άλλη (Ecalle & Magnan, 2002). Στις περιπτώσεις μάλιστα των 

μαθησιακών δυσκολιών η επιτυχής ανάπτυξη της εν λόγω γνωστικής ικανότητας τείνει 

να στηρίζεται στην αλληλοδιαδοχή επιγλωσσικού τύπου ασκήσεων με μεταγλωσσικού κι 

αντίστροφα, ώστε ο μαθητής να αποκτά συστηματικά και σε βάθος την 

προαναφερόμενη γνωστική ικανότητα. 

Η επιτυχής αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου ωστόσο, τείνει να στηρίζεται 

και σε μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως η μάθηση των γραμμάτων, ο σχηματισμός 

περαιτέρω συλλαβών, λέξεων (με ή χωρίς φωνολογική αντιστοιχία), ο σχηματισμός 

προτάσεων, παραγράφων και η κατανόηση αυτών για την εξαγωγή ιδεών ή 

συμπερασμάτων. Πριν επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε εν τάχει, τις εν λόγω 

παραμέτρους θα πρέπει να επισημάνουμε ότι κοινός γνωστικός τομέας για όλα τα 

παραπάνω αποτελεί η ικανοποιητική ή όχι λειτουργία αλλά κι αξιοποίηση της 

βραχύχρονης μνήμης. 
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 Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002) η βραχύχρονη μνήμη φαίνεται να 

διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην απόκτηση των γνωστικών αυτών ικανοτήτων 

καθώς έχει διαπιστωθεί ότι, σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες τόσο η χωρητικότητα 

της εν λόγω βραχύχρονης μνήμης σε πληροφοριακό υλικό όσο και η περαιτέρω 

επεξεργασία αυτού δεν λειτουργούν σε ικανοποιητικό βαθμό, γεγονός που φαίνεται να 

δυσχεραίνει την αναγνωστική και ορθογραφική τους ευχέρεια. Σύμφωνα με τον ίδιο 

ερευνητή η πρόσκαιρη συγκράτηση του οπτικά παρουσιαζόμενου πληροφοριακού 

υλικού (όπως είναι η περίπτωση των λέξεων του γραπτού λόγου), τείνει να στηρίζεται 

τόσο στη χωρητικότητα των εν λόγω πληροφοριών που αντλούνται από την ανάγνωση 

των λέξεων όσο και την περαιτέρω επεξεργασία αυτών.  

Η επεξεργασία μάλιστα αυτή τείνει να περιλαμβάνει τα γραφημικά σύμβολα, τον 

περαιτέρω σχηματισμό  συλλαβών, την ένωση των συλλαβών για το σχηματισμό της 

λέξης, τη φωνημική (ηχητική) απόδοση της λέξης καθώς και την ανάσυρση της έννοιας 

της λέξης με βάση την προηγούμενη επιτυχή αποκωδικοποίηση και κατ’ επέκταση,  τη 

σωστή φωνημική απόδοση αυτής (Waters, Bruck & Malus - Abramowitz, 1988). Αν η 

συγκράτηση όσο κι επεξεργασία αυτού του μικρού, εν προκειμένω, (περίπτωση λέξης) 

πληροφοριακού υλικού είναι επιτυχής, τότε η αναγνωστική ικανότητα του μαθητή, 

ενδεχομένως, δε θα συναντήσει δυσκολία γνωστικού τύπου.  

Αν ωστόσο, οι πληροφορίες που λαμβάνονται είναι αρκετές (περισσότερες απ’ 

αυτές που μπορούν να επεξεργαστούν)  ή η επεξεργασία αυτών διαρκεί περισσότερο 

χρονικό διάστημα τότε, ενδεχομένως, ο μαθητής να αντιμετωπίσει μαθησιακή δυσκολία 

καθώς αδυνατεί να επεξεργαστεί ικανοποιητικά ένα δεδομένο πληροφοριακό υλικό και 

χρειάζεται είτε μικρότερη ποσότητα σε όγκο πληροφοριών (για να είναι διαχειρίσιμο) είτε 

περαιτέρω επιτάχυνση του χρόνου παραμονής αλλά και μεταβίβασης στο επόμενο 

στάδιο της μνημονικής συγκράτησης κι επεξεργασίας. 

Επανερχόμενοι στους παράγοντες που θα πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να 

επιτευχθεί η επιτυχής αναγνωστική διαδικασία θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η 

μάθηση των γραμμάτων στηρίζεται στην αναγνώριση των προσδιοριστικών στοιχείων 

κάθε συμβόλου (ως γράφημα) αλλά και τη σωστή αντιστοίχιση με τον ήχο (φώνημα) του 

προφορικού λόγου (Πόρποδας, 2002). Ωστόσο, δε θα πρέπει να ξεχνάμε και την 

περίπτωση όπου ένα φώνημα μετατρέπεται σε περισσότερα του ενός γραφήματα, 

όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του /ε/ («ε», «αι») ή του /ι/ («ι», «η», «υ», «οι», 

«ει», «υι») (Τομπαϊδης, 1980) γεγονός που χρειάζεται εκ μέρους του μαθητή, 

περισσότερη και πιο ενδελεχή γνωστική επεξεργασία. 
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 Η μάθηση των συλλαβών, με τη σειρά της, τείνει να στηρίζεται στη συνένωση 

των γραφημικών μονάδων και την παραγωγή της ανάλογης φωνολογικής δομής, ενώ η 

παραγωγή της λέξης στηρίζεται στη συνολική συνένωση των επιμέρους συλλαβικών 

τμημάτων. Ακολούθως, η ανάγνωση συνόλου λέξεων οδηγεί στην πρόταση και συνόλου 

προτάσεων σε κείμενο με εξαγωγή, όπως έχει αναφερθεί, συμπερασμάτων, κρίσεων ή 

ιδεών.                                                  

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σχετικά με τους παράγοντες που 

υπεισέρχονται στην απόκτηση της αναγνωστικής διαδικασίας, θα θέλαμε να 

παρουσιάσουμε ένα εξειδικευμένο διδακτικό πλαίσιο σχετικά με τη μάθηση της 

ανάγνωσης και γραφής σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί από την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης σε μαθητές με συγκεκριμένες 

αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες. Η προσέγγιση αυτή στηρίχθηκε στα 

αποτελέσματα της διαγνωστικής αξιολόγησης (τα οποία θα παρουσιάσουμε στη 

μεθοδολογία της εν λόγω έρευνας) και τα οποία, αφού μας έδωσαν μια πλήρη εικόνα κι 

επομένως, αποσαφήνισαν τη δυσκολία που αντιμετώπιζαν οι μαθητές, μας οδήγησαν 

στη διαμόρφωση συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης η οποία σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε μέσα στο σχολικό χώρο (σχολική τάξη).  

Πριν προχωρήσουμε ωστόσο, στην παρουσίαση της μεθοδολογίας της 

παρούσας ερευνητικής μελέτης θα παρουσιάσουμε τα βήματα τα οποία θα μπορούσαν 

να ακολουθηθούν σε ένα αλφαβητικό σύστημα γραφής, όπως το ελληνικό «με μεγάλο 

βαθμό διαφάνειας κι αντιστοιχίας φωνήματος – γραφήματος»  (σύμφωνα με το Sheerer 

1986) (Πόρποδας, 2002: 112). Έτσι, η διδακτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της 

δυσκολίας των μαθητών στην αναγνωστική και ορθογραφική τους ικανότητα σύμφωνα 

με τον Πόρποδα (2002, 2003) θα πρέπει να στηρίζεται στα ακόλουθα: 

 

 Ανάπτυξη φωνολογικής επίγνωσης με ασκήσεις επιγλωσσικού και 

μεταγλωσσικού χαρακτήρα (Ecalle & Magnan, 2002˙ Πόρποδας, 2002). 

 Μάθηση της γραφημικής ταυτότητας των γραμμάτων (με βάση τα προσδιοριστικά 

τους χαρακτηριστικά) και της αντίστοιχης φωνημικής τους ταυτότητας. 

 Σχηματισμός και μάθηση συλλαβών (ανάγνωση -ορθογραφημένη γραφή) με 

διαδοχικής δυσκολίας δομή ΣΦ, ΦΣ, ΣΣΦ κτλ. 
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 Σχηματισμός και μάθηση λέξεων (ανάγνωση - ορθογραφημένη γραφή) με 

ομοίως, διαδοχικής δυσκολίας δομή του τύπου ΣΦΣΦ, ΣΦΣΦΣΦ, ΣΣΦΣΦ, 

ΣΣΦΣΦΣΦ, ΣΣΣΦΣΦ κτλ. 

 Σχηματισμός και μάθηση λέξεων με αναντιστοιχίες (ανάγνωση - ορθογραφημένη 

γραφή) (π.χ. και, ναι, παιδί, είναι κτλ.) με κριτήριο μάθησης μία αναντιστοιχία 

κάθε φορά. 

 Σχηματισμός προτάσεων (ανάγνωση- ορθογραφημένη γραφή, επεξεργασία 

κατανόησης πρότασης). 

 Σχηματισμός παραγράφου με έλεγχο της αναγνωστικής ικανότητας αλλά και 

περαιτέρω επεξεργασίας που αφορά την κατανόηση της εσωτερικής δομής του 

εν λόγω μικρού κειμένου. 

 Σχηματισμός περισσότερων παραγράφων (μικρό κείμενο) με στόχο τόσο την 

απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας αλλά κυρίως, της στοχευμένης 

επεξεργασίας του πληροφοριακού υλικού που αντλείται από την επιτυχή 

αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου. Ο έλεγχος,  η επιβεβαίωση των αρχικών 

υποθέσεων, η δομή του κειμένου, η πλοκή, τα συναισθήματα, τα πρόσωπα, η 

διατύπωση συμπερασμάτων είναι ορισμένα από τα στοιχεία που θα μπορούσαν 

να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και βαθύτερης εννοιολογικής προσέγγισης. 

 Ανάπτυξη και μάθηση λεξιλογίου με ανάλυση τόσο του θεματικού όσο και 

καταληκτικού μέρους των λέξεων. Σχηματισμός οικογενειών λέξεων και 

προτάσεων με βάση τις εν λόγω οικογένειες. 

Με βάση όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, το ερώτημα που τέθηκε και για το 

οποίο σχεδιάστηκε κι εφαρμόστηκε η εν λόγω ερευνητική μελέτη, ήταν αν οι μαθητές με 

αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες των πρώτων τάξεων του δημοτικού 

σχολείου μπορούν να βελτιώσουν την αναγνωστική και ορθογραφική τους ικανότητα και 

κατ’ επέκταση, κατανόηση του γραπτού λόγου με εφαρμογή προγράμματος 

φωνολογικής επίγνωσης επιγλωσσικού και μεταγλωσσικού χαρακτήρα και σε ποιο 

βαθμό.  

Ειδικότερα, το ερώτημα που τέθηκε ήταν αν η ανάπτυξη της φωνολογικής 

επίγνωσης μέσα από μεθοδολογικά οργανωμένες και διδακτικά προσαρμοσμένες 
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ασκήσεις στο επίπεδο των μαθητών σε πρώτο στάδιο, αλλά και όλες τις υπόλοιπες 

προαναφερόμενες διδακτικές προσεγγίσεις για τη μάθηση της ανάγνωσης και γραφής, 

μπορούν να εφαρμοστούν και σε ποιο βαθμό στη σχολική τάξη ώστε να διευκολύνουν 

τους εν λόγω μαθητές στην ανάπτυξη στρατηγικών που θα τους επιτρέπουν να 

επεξεργάζονται το γραπτό λόγο με μεγαλύτερη ακρίβεια κι ευχέρεια δίνοντας 

ταυτόχρονα, κι ένα μεθοδολογικό εργαλείο στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς ώστε 

να μπορούν να χειριστούν τις περιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολιών των πρώτων 

τάξεων με περισσότερη ευχέρεια κι επιστημονική γνώση. 

 

Μεθοδολογία 

 

Υποκείμενα 

Οι μαθητές που στελεχώνουν την ερευνητική αυτή μελέτη είναι μαθητές δευτέρας τάξης 

του δημοτικού σχολείου. Ο συνολικός τους αριθμός ανέρχεται στους 25 (Αγόρια: 13, 

Κορίτσια: 12). Η χρονολογική ηλικία είναι ΧΟ= 7.49 (SD=.19) και το επίπεδο 

νοημοσύνης (Raven, 1958) (Στάθμιση Π. Τσαγγρή, 1972) Χ=112.64 (SD=4.50) 

(Πίνακας 1.). Η επιλογή των εν λόγω μαθητών έγινε μετά από εφαρμογή μιας σειράς 

αξιολογικών κριτηρίων σχετικά με τη μάθηση της ανάγνωσης και γραφής. Έτσι, αφού 

εξετάστηκε ένας μεγάλος αριθμός μαθητών αυτής της ηλικιακής ομάδας, επελέγησαν οι 

25 αυτοί μαθητές με κριτήρια τη χαμηλή επίδοση στην ακριβή κι ευχερή 

αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγο, τη μη ικανοποιητική φωνολογική επίγνωση αλλά 

και την ελλιπή κατανόηση κι επεξεργασία κειμένου. Έπειτα από την αξιολόγηση των 

γνωστικών τους ικανοτήτων αλλά κι αδυναμιών ακολουθήθηκε ειδικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα διάρκειας περίπου έξι μηνών από τα μέσα Δεκεμβρίου έως τον Ιούνιο του 

τρέχοντος σχολικού τους έτους. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης υποκειμένων 

Τα κριτήρια που χορηγήθηκαν κι εφαρμόστηκαν στους μαθητές τόσο κατά τη 

διαγνωστική αξιολόγηση (αρχή προγράμματος) όσο και κατά το πέρας του εν λόγω 

προγράμματος, ήταν τα ακόλουθα: 
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Κριτήριο φωνολογικής επίγνωσης 

α. Επιγλωσσικού χαρακτήρα (Ecalle & Magnan, 2002˙ Ματή – Ζήση, 2004). Στο 

κριτήριο αυτό παρουσιάζονται στο μαθητή μια σειρά ασκήσεων στις οποίες καλείται: 

 να αναγνωρίσει το αρχικό ή  

 το τελικό φώνημα μιας λέξης,  

 να σχηματίσει νέες λέξεις με αφετηρία ένα δεδομένο αρχικό φώνημα,  

 να εντοπίσει, αν υπάρχει, ένα δεδομένο φώνημα μέσα σε μια προφερόμενη λέξη,  

 να βρει ποια λέξη δεν ταιριάζει ηχητικά στο καταληκτικό μέρος (ομοιοκαταληξία) 

από μια σειρά τριών λέξεων,  

 να σχηματίσει νέες λέξεις που ομοιοκαταληκτούν με μία αρχική,  

 να εντοπίσει αν από ένα ζευγάρι λέξεων υπάρχει κοινό ηχητικό τμήμα (συλλαβή) 

στην αρχή  

 ή το τέλος των λέξεων αυτών (Μέγιστο περιπτώσεων:  32, τέσσερις ανά 

περίπτωση). 

β. Μεταγλωσσικού χαρακτήρα (Bradley & Bryant, 1983˙ Lie, 1991˙ Ball & Blachman, 

1991˙ Hoien et. al., 1995˙ Olofsson & Lundberg, 1985˙  Ball & Blachman, 1991˙ Lie, 

1991˙ Wagner & Torgesen, 1987˙ Παλαιοθόδωρου, 2004, 1990). Το κριτήριο αυτό 

περιλαμβάνει αξιολόγηση της ικανότητας ανάλυσης λέξης στα συστατικά στοιχεία 

(φωνημική ανάλυση), ικανότητας σύνθεσης των δομικών στοιχείων για την παραγωγή 

λέξης (φωνημική σύνθεση), ικανότητας αποκοπής φωνήματος από λέξη (φωνημική 

αποκοπή) και ικανότητας  αντιστροφής φωνημάτων (φωνημική αντιστροφή). (Μέγιστο 

περιπτώσεων:  24, τέσσερις ανά περίπτωση). 

 

Κριτήριο αναγνώρισης γραμμάτων. Στο κριτήριο αυτό παρουσιάζονται όλα τα 

γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου τόσο με το μικρό όσο και κεφαλαίο γράφημά τους, 

με σκοπό την αναγνώριση της φωνημικής ταυτότητάς τους αλλά και τον έλεγχο της 

πιθανής δυσκολίας που μπορεί να έχουν οι μαθητές κατά την αναγνώρισή τους 

(Μέγιστο: 48, 24 κεφαλαία, 24 πεζά).  
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Κριτήριο ανάγνωσης- ορθογραφίας συλλαβών. Το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει την 

ανάγνωση και ορθογραφία μιας σειράς συλλαβών διαδοχικής δυσκολίας του τύπου ΣΦ, 

ΣΣΦ, ΣΣΣΦ, ΣΣΣΦΣ, ΣΦΦ. (Μέγιστο περιπτώσεων:  15, τρεις ανά περίπτωση). 

 

Κριτήριο ανάγνωσης – ορθογραφίας λέξεων. Το κριτήριο αυτό αποτελείται από 

συνολικά 48 λέξεις ταξινομημένες με βάση δύο παραμέτρους, την κανονικότητα δηλαδή 

την ύπαρξη ή όχι ένα προς ένα αντιστοιχίας φωνήματος – γραφήματος και τη συχνότητα 

εμφάνισης των λέξεων στο σχολικό εγχειρίδιο του μαθητή. Γίνεται επίσης μέριμνα 

σχετικά και με τον αριθμό των συλλαβών των λέξεων ανά κατηγορία. Οι λέξεις δίνονται 

και προς ανάγνωση και προς γραφή. 

 

Κριτήριο ανάγνωσης – ορθογραφίας ψευδολέξεων. Το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει 

τόσο τον ίδιο αριθμό όσο και τις ίδιες λέξεις με το προηγούμενο κριτήριο με τη διαφορά 

ότι οι λέξεις τροποποιούνται ώστε αφενός μεν να μπορούν να διαβαστούν αφετέρου δε 

να μην έχουν εννοιολογικό περιεχόμενο. Αν με το προηγούμενο κριτήριο μπορεί να 

ελεγχθεί τόσο η ικανότητα αποκωδικοποίησης όσο και κατανόησης, χωρίς όμως να 

μπορεί να ελεγχθεί με σαφήνεια ποια γνωστική λειτουργία χρησιμοποιεί κάθε φορά ο 

μαθητής, με το εν λόγω κριτήριο μπορεί να αξιολογηθεί με μεγάλη ευχέρεια η ικανότητα 

της αποκωδικοποίησης καθώς κατανόηση για τις εν λόγω ψευδολέξεις δεν υφίσταται 

(Barron, 1980). 

 

Κριτήριο αξιολόγησης βραχύχρονης μνήμης. Στο κριτήριο αυτό παρουσιάζονται μια 

σειρά ψηφίων αύξουσας πορείας στα οποία ζητείται μέσω ανάκλησης τόσο η ποσότητα 

όσο και η σειρά των χορηγούμενων αριθμών. (Σύνολο περιπτώσεων: 18, τρεις ανά 

περίπτωση). 

 

Κριτήριο ανάγνωσης προτάσεων. Ο μαθητής καλείται να διαβάσει και  να κατανοήσει 

το περιεχόμενο μιας πρότασης απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούν τη δομή και το 

περιεχόμενο της εν λόγω πρότασης. (Σύνολο περιπτώσεων:  10). 

 

Κριτήριο ανάγνωσης παραγράφου. Ο μαθητής κι εδώ, καλείται να διαβάσει και  να 

κατανοήσει το περιεχόμενο μιας παραγράφου απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούν 

τόσο τη δομή όσο και το περιεχόμενο της εν λόγω παραγράφου. 
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Κριτήριο ανάγνωσης μικρού κειμένου. Ο μαθητής καλείται να διαβάσει και να 

κατανοήσει το περιεχόμενο ενός μικρού κειμένου απαντώντας σε ερωτήσεις που 

αφορούν τόσο τη δομή όσο και το περιεχόμενο του εν λόγω κειμένου. 

 

Πορεία – Αξιολόγηση 

Μετά την αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών με την εφαρμογή των 

παραπάνω κριτηρίων, ακολούθησε η επιλογή των μαθητών. Έτσι, οι μαθητές που 

αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στην αποκωδικοποίηση  του γραπτού λόγου 

επιλέχθηκαν να ασκηθούν στην ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης και να 

ακολουθήσουν πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης διάρκειας περίπου έξι μηνών. 

Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε όλα τα προαναφερόμενα στάδια για τη μάθηση της 

ανάγνωσης και γραφής και κατά τη διάρκεια του προγράμματος γινόταν συστηματική 

αξιολόγηση της πορείας του κάθε μαθητή, ώστε να καταγράφεται με ακρίβεια και 

σαφήνεια η πορεία του καθώς και οι στόχοι οι οποίοι επιτυγχάνονταν κάθε φορά. 

Στο τέλος του προγράμματος αξιολογήθηκε με τα ίδια κριτήρια της διαγνωστικής 

αξιολόγησης η ικανότητα του κάθε μαθητή στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου 

και καταγράφηκε τόσο η βελτίωση της πορείας του όσο και ο ρυθμός βελτίωσης της εν 

λόγω πορείας.  

 

 

Αποτελέσματα 

Από την εφαρμογή των κριτηρίων της διαγνωστικής αξιολόγησης παρατηρείται ότι οι 

μαθητές που επελέγησαν να συμμετέχουν στην εν λόγω έρευνα είχαν πολύ χαμηλή 

επίδοση σε όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια (Πίνακας 1.).  
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Πίν. 1.  Μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) όλων των  μεταβλητών κατά την αρχική και 

τελική αξιολόγηση των μαθητών – έλεγχος  στατιστικής διαφοράς 

 

Μεταβλητές Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

Έλεγχος 

Διαφοράς     

(t-test) 

    

Επίπεδο Νοημοσύνης 112.64 

(4.50) 

  

Ηλικία 7.49 (0.19)   

Φωνολογική Επίγνωση  

Επιγλωσσικού χαρακτήρα (Max=32) 

 

9.12 (3.74) 

 

27.68 (1.82) 

 

* 

Φωνολογική Επίγνωση  

Μεταγλωσσικού χαρακτήρα (Max=24) 

 

3.76 (1.76) 

 

17.16 (2.48) 

 

* 

Αναγνώριση Γραμμάτων (Max=48) 43.44 (2.63) 48 ( .00) * 

Ανάγνωση Συλλαβών (Max=15) 4.52 (1.85) 14.84 ( .37) * 

Ορθογραφία Συλλαβών (Max=15) 4.24 (1.30) 14.24 ( .78) * 

Ανάγνωση Λέξεων (Max=48) 9.36 (3.08) 37.92 (6.36) * 

Ορθογραφία Λέξεων( Max=48) 4.48 (1.66) 19.76 (5.02) * 

Ανάγνωση Ψευδολέξεων (Max=48) 3.44 (1.50) 42.4 (2.93) * 

Ορθογραφία Ψευδολέξεων (Max=48) 

Ανάγνωση Προτάσεων (Max=10) 

Έλεγχος Βραχύχρονης Μνήμης (Max=18) 

2.76 (1.39) 

2.12 (1.09) 

5.16 (1.10) 

41.64 (3.16) 

9.2 ( .91) 

15.08 (1.41) 

* 

* 

* 

    

*Στατιστικώς σημαντική διαφορά κάθε επιμέρους μεταβλητής κατά την αρχική και τελική 

αξιολόγηση 

 

Ωστόσο, μετά τη συστηματική εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης τόσο της 

φωνολογικής επίγνωσης (επιγλωσσικού και μεταγλωσσικού χαρακτήρα) όσο και των 

υπόλοιπων παραμέτρων του προγράμματος παρατηρείται συστηματική βελτίωση της 

αναγνωστικής και ορθογραφικής ικανότητας των μαθητών, σε σχέση με τα 

αποτελέσματα  της αρχικής τους αξιολόγησης. Από τον παραπάνω πίνακα 

διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων που αφορούν την 
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ικανοποιητική  αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου δεν είναι ίδια σε όλους τους 

μαθητές καθώς η διαφορά στην τυπική απόκλιση, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι 

μεγάλη.  

Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται είναι η ικανοποιητικότερη κι αποδοτικότερη 

ικανότητα τόσο στη διαχείριση του αναγνωστικού όσο και ορθογραφικού υλικού που 

καλούνται οι μαθητές να αποκωδικοποιήσουν, αποδεικνύοντας ότι η εφαρμογή ενός 

προγράμματος με έμφαση στην ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης μπορεί να έχει 

περισσότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέση με κάποιο άλλο πρόγραμμα 

παρέμβασης το οποίο, ενδεχομένως, να δίνει βαρύτητα σε άλλης μορφής εκπαιδευτική 

παρέμβαση όπως για παράδειγμα, στην έμφαση κι αξιοποίηση μόνο οπτικού τύπου 

πληροφοριών κι ελάχιστα φωνολογικών (περίπτωση προγράμματος ολικής 

ανάγνωσης). Διαπιστώνεται επίσης ότι η πορεία ανάπτυξης των προαναφερόμενων 

γνωστικών ικανοτήτων τείνει να λειτουργεί αποτελεσματικά όταν ακολουθούνται όλα τα 

προαναφερόμενα μεθοδολογικά βήματα με τη διαδοχή που προτείνεται και 

παρουσιάζεται (γεγονός που θα σχολιαστεί αμέσως παρακάτω). 

 

Ερμηνεία αποτελεσμάτων - Συζήτηση 

Έχοντας υπόψη την αρχική εικόνα των μαθητών και των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν 

στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου καθώς και την τελική, όπως αυτή 

προκύπτει από την τελευταία αξιολόγηση των γνωστικών τους ικανοτήτων, 

διαπιστώνουμε ότι η συστηματική και μεθοδολογικά οργανωμένη εκπαιδευτική 

παρέμβαση με αφετηρία την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης στην οποία 

υστερούσαν οι μαθητές, μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την αναγνωστική και 

ορθογραφική ικανότητα των εν λόγω μαθητών.  

Σε μια τέτοια διαπίστωση φαίνεται να έχουν καταλήξει και οι Bradley & Bryant, 

(1983), Lie (1991), Ball & Blachman, (1991), Wagner & Torgesen, (1987),  

Παλαιοθόδωρου (2004), Ecalle & Magnan, (2002), Olofsson & Lundberg (1985), 

Schneider, Kuspert, Roth, Vise & Marx (1997), όπου η εκπαίδευση των μαθητών στη 

φωνολογική επίγνωση και κατ’ επέκταση, η απόκτηση της εν λόγω γνωστικής 

ικανότητας από τους μαθητές, διαπιστώνεται ότι έχει πολύ μεγάλη και συστηματική 

επίδραση στη μάθηση της ανάγνωσης και γραφής και στην περίπτωση των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες (Roth & Schneider, 2001).  

Σύμφωνα μάλιστα με τους εν λόγω ερευνητές, η εφαρμογή προγράμματος 

πρώιμης ανάπτυξης φωνολογικής επίγνωσης τείνει να μειώνει την πιθανότητα 
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εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών σε σχέση μάλιστα με άλλα προγράμματα 

εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η βελτίωση αυτή σύμφωνα με τους Bradley & Bryant, 

(1983), Barron, (1980), Barron, Treiman, Wilf, & Kellman, (1980) τείνει να στηρίζεται 

στην ανάπτυξη κι αξιοποίηση του φωνολογικού καναλιού όπου η ικανότητα για 

αναγνώριση και χειρισμό των δομικών στοιχείων των λέξεων μπορεί να οδηγήσει στην 

ικανοποιητικότερη χρήση κι αξιοποίηση του φωνολογικού καναλιού.  

Όταν ο μαθητής καταφέρνει να χρησιμοποιεί ικανοποιητικά το εν λόγω κανάλι κι 

επομένως, μπορεί να αποκωδικοποιεί αρκετές λέξεις του ορθογραφικού του 

συστήματος που στηρίζονται στο μεγάλο βαθμό αντιστοιχίας φωνήματος – γραφήματος 

μπορεί να αναπτύξει και μια δεύτερη στρατηγική αυτή του οπτικού καναλιού ή έμμεσης 

λεξικής πρόσβασης για την αποκωδικοποίηση των λέξεων που παραβιάζουν την εν 

λόγω αντιστοιχία (περιπτώσεις λέξεων της ελληνικής γλώσσας: αναντιστοιχίες του 

τύπου /ει/, /αι) κτλ.). Η χρήση της φωνολογικής στρατηγικής σύμφωνα με τους Bradley 

& Bryant, (1983),  Barron, (1980), Πόρποδας, (2002) δείχνει ότι αυτή βοηθά το μαθητή 

να επεξεργάζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια κι ευχέρεια και νέες λέξεις που δεν έχει 

ενδεχομένως, συναντήσει στο υπάρχον σχολικό του εγχειρίδιο.  

Η προσπάθειά του μάλιστα αυτή να αποκωδικοποιεί νέο πληροφοριακό υλικό 

χωρίς απαραίτητα τη συνδρομή αλλά και καθοδήγηση ενός εκπαιδευτικού αποτελεί νέα 

στάση και συμπεριφορά απέναντι στη μάθηση και την αυτοεκτίμηση που αποκτά ο 

μαθητής, γεγονός βεβαίως που θα σχολιαστεί εκτενώς παρακάτω.  

Η εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής  στις περιπτώσεις λέξεων με μεγάλο 

βαθμό αντιστοιχίας οδηγεί στην παραγωγή, αφενός μεν λιγότερων λαθών, αφετέρου δε 

στη μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εφαρμογή της με αποτέλεσμα τον περιορισμό του 

άγχους της αποτυχίας που συχνά διαπιστώνεται σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

Αν μάλιστα αντιληφθούμε πόσο ανασταλτικός παράγοντας μπορεί να είναι το άγχος και 

ο φόβος της αποτυχίας ενός μαθητή που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες στην 

περαιτέρω μάθηση της ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής (Ματή – Ζήση, 2004), 

αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να θεμελιώσουμε  και να καλλιεργήσουμε την 

αυτοπεποίθηση αυτών μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 

πρακτικών και παρεμβάσεων που στηρίζονται στη μάθηση της φωνολογικής επίγνωσης 

σε πρώτο επίπεδο και των υπόλοιπων γνωστικών ικανοτήτων σε επόμενο. 

Σε ό,τι αφορά τη φωνολογική επίγνωση ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε τα 

εξής: Πρώτο σημείο αποτελεί η ανάπτυξη τόσο του επιγλωσσικού όσο και 

μεταγλωσσικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων φωνολογικής επίγνωσης. Σύμφωνα με 
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τους Ecalle & Magnan (2002), Πόρποδα (2002, 2003), Παλαιοθόδωρου (2006), οι 

μεταγλωσσικού χαρακτήρα ασκήσεις φαίνεται να επιδρούν περισσότερο στη μάθηση 

της ανάγνωσης. Ωστόσο, τόσο σε περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες όσο 

και στην περίπτωση πρώιμης άσκησης των μαθητών στη μάθηση κι απόκτηση της 

αναγνωστικής ικανότητας η αρχική ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης φαίνεται να 

επιτυγχάνεται με συστηματικές ασκήσεις επιγλωσσικού χαρακτήρα. 

Οι ασκήσεις αυτές τείνουν να προετοιμάζουν τους μαθητές για την περαιτέρω 

συστηματική αναγνώριση και χειρισμό των δομικών στοιχείων των λέξεων. Λειτουργούν 

δε πιο ξεκούραστα σε σχέση με τις ασκήσεις μεταγλωσσικού χαρακτήρα καθώς ο 

ευχάριστος και παιγνιώδης, πολλές φορές, χαρακτήρας τους βοηθά το μαθητή να 

ανακαλύψει σταδιακά και με λιγότερο νοητικό κόπο τη φωνημική δομή των λέξεων, 

γεγονός που μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο και στην περίπτωση της πρώιμης 

ανάπτυξης της αναγνωστικής διαδικασίας τόσο σε επίπεδο νηπίων (νηπιαγωγείο) όσο 

κι αρχάριων αναγνωστών (πρώτη δημοτικού).  

Επομένως, αν και σύμφωνα με τον Gombert (1992) η επίδραση των ασκήσεων 

επιγλωσσικού χαρακτήρα λόγω της μη σαφήνειας στην ανάλυση και χειρισμό των 

δομικών συστατικών φωνημάτων δε φαίνεται να επιδρά στη μάθηση της ανάγνωσης 

(Πόρποδας, 2002), ωστόσο η παρούσα ερευνητική μελέτη καταδεικνύει τη συστηματική 

επίδραση αυτών των αρχικών ασκήσεων στη σταδιακή μάθηση και περαιτέρω 

απόκτηση της γνωστικής ικανότητας της φωνολογικής επίγνωσης στους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες μέσα από ένα οργανωμένο και συστηματικό πρόγραμμα 

ανάπτυξης της εν λόγω ικανότητας. 

Ένα δεύτερο σημείο που αφορά την προσπάθεια βελτίωσης της αναγνωστικής 

και ορθογραφικής ικανότητας των μαθητών αποτελεί ο χρόνος επεξεργασίας του 

γνωστικού υλικού, δηλαδή το πόσο γρήγορα ή πόσο αργά μπορεί να χειριστεί το 

γνωστικό υλικό ο μαθητής. Διαπιστώνεται ότι ενώ στην αρχή υπάρχει ικανοποιητική 

βελτίωση, για παράδειγμα, στη μάθηση των γραμμάτων ή στην αναγνώριση ενός 

μέρους της φωνολογικής δομής των λέξεων ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντοτε σταθερό κι 

έχει διακυμάνσεις για τους περισσότερους μαθητές. Μια τέτοια παραδοχή τείνει να 

ερμηνεύεται από το βαθμό χωρητικότητας όσο και επεξεργασίας των πληροφοριών που 

μπορεί κάθε φορά να διαχειρίζεται ο μαθητής στη βραχύχρονη μνήμη του. Το είδος 

καθώς και ο όγκος των πληροφοριών που καλείται ο μαθητής σε κάθε γνωστικό έργο να 

επεξεργαστεί δεν είναι ο ίδιος κι επομένως, κάθε φορά οι γνωστικές απαιτήσεις είναι 

διαφορετικές.  
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Αν δεχτούμε μάλιστα ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στη συγκράτηση αλλά και διαχείριση συγκεκριμένου όγκου πληροφοριών, 

τότε αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν όταν έχουν να 

επεξεργαστούν ένα πιο δύσκολο ή σύνθετο γνωστικό υλικό. Μια τέτοια παραδοχή 

ωστόσο, δεν αποθαρρύνει τον εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό καθώς όντας επιστήμονας 

αντιλαμβάνεται τη γνωστική δυσκολία του μαθητή και το χρόνο ενδεχομένως, που αυτός 

χρειάζεται να επεξεργαστεί και να αφομοιώσει το γνωστικό υλικό κι επομένως, 

οργανώνει το προς μάθηση υλικό έτσι ώστε να μπορεί να είναι βατό, γνωστικά 

επεξεργάσιμο και κατ’ επέκταση, αφομοιώσιμο από τους μαθητές.  

Μια πρακτική που συστηματικά έλαβε χώρα στην παρούσα μελέτη ήταν η τακτική 

επανάληψη γνωστικού υλικού αλλά κι η εφαρμογή νέου. Ειδικά δε για την περίπτωση 

αυτή, το νέο υλικό λειτουργούσε ως προπομπός ανάπτυξης των ανάλογων γνωστικών 

σχημάτων κι έπειτα με τη συστηματική άσκηση κι επανάληψη οδηγούσε στην απόκτηση 

της ανάλογης γνωστικής ικανότητας με απώτερο στόχο βεβαίως, την ικανοποιητική 

ανάπτυξη της αναγνωστικής και ορθογραφικής ικανότητας.   

Μια τέτοια πρακτική φαίνεται ότι μείωνε το άγχος του μαθητή, τόνωνε το 

ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του και τον βοηθούσε σταδιακά, να βελτιώσει τις 

γνωστικές του ικανότητες. Μια τέτοια προσέγγιση ωστόσο, είχε μεγάλο όφελος και για 

τον εκπαιδευτικό καθώς κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των μαθητών οικοδομεί πιο 

ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις που χτίζουν αλλά και τονώνουν την 

αυτοπεποίθηση του μαθητή. Άλλωστε σύμφωνα με τις αρχές της Γνωστικής Ψυχολογίας 

μια τέτοια πρακτική στηρίζεται αλλά και κάνει πράξη το «Δε μαθαίνω το μαθητή 

γράμματα» αλλά βοηθάω το μαθητή να μάθει «πώς» να μαθαίνει και να ανακαλύπτει 

μόνος του τη μάθηση (Πόρποδας, 2002). 

Τρίτο σημείο που χρήζει περαιτέρω σχολιασμού κι ανάπτυξης όπως προκύπτει 

από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης είναι η ανάπτυξη στρατηγικών 

κατανόησης κι επεξεργασίας των κειμένων. Έχοντας βελτιώσει την αναγνωστική του 

ικανότητα ο μαθητής με μαθησιακή δυσκολία επιδιώκει τη γνωστική ανάλυση κι 

επεξεργασία κειμένου ξεκινώντας από την κατανόηση της εννοιολογικής δομής απλών 

προτάσεων και προχωρώντας σε πιο σύνθετη, όπως στην περίπτωση της 

παραγράφου. Σύμφωνα με τους Wagner & Torgesen (1987) η γνωστική επεξεργασία 

αυτού του επιπέδου είναι περισσότερο σύνθετη κι επομένως, γνωστικά απαιτητική, 

καθώς χρειάζεται την επεξεργασία πληροφοριών γραφημικού, φωνημικού, 

μορφολογικού και σημασιολογικού περιεχομένου (Waters et. al, 1988) με τη συνδρομή 
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όχι μόνο της βραχύχρονης μνήμης, αλλά κι αυτής της μακρόχρονης, με άντληση 

στοιχείων εννοιολογικού περιεχομένου.  

Αν η βραχύχρονη μνήμη έχει δυσκολία, όπως προηγούμενα έχει αναφερθεί, τόσο 

στη συγκράτηση όσο και επεξεργασία των γραφημικών, φωνημικών ή χωροχρονικών 

πληροφοριών, τότε και η αλληλεπίδραση με τη μακρόχρονη μνήμη θα παρουσιάζει κι 

αυτή δυσκολίες. Η ανάσυρση αλλά και επεξεργασία ενδεχομένως, πληροφοριών 

εννοιολογικού χαρακτήρα να είναι δυσχερής από μια τέτοια αλληλεπίδραση. Ωστόσο, αν 

και η επεξεργασία των πληροφοριών, όπως προκύπτει από τη δεδομένη διδακτική 

προσέγγιση γίνεται σταδιακά, συστηματικά και με βάση τη δυσκολία του μαθητή με 

μαθησιακές δυσκολίες, η βελτίωση της ικανότητας στην επεξεργασία των πληροφοριών 

μπορεί να έχει σταδιακά περισσότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα.  

Μια σφαιρική γνώση και συνεπώς, αντιμετώπιση των δυσκολιών που 

παρουσιάζει ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες θα μπορούσε να επιτευχθεί, αν 

ελεγχόταν η γνωστική ικανότητα επεξεργασίας και κατανόησης πληροφοριών και σε 

επόμενα επίπεδα περισσότερο σύνθετα και γνωστικά πιο απαιτητικά. Κάτι τέτοιο 

βεβαίως, θα ήταν αφετηρία μιας νέας συστηματικής μελέτης σε επόμενο επίπεδο όπου 

θα ελέγχονταν, θα καταγράφονταν και θα αξιολογούνταν τα επίπεδα γνωστικής 

κατάκτησης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να διερευνηθούν τόσο ο 

βαθμός δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω μαθητές, όσο και ο ρυθμός μάθησής 

τους και κατ’ επέκταση, οι τρόποι διδακτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των 

δεδομένων δυσκολιών των εν λόγω μαθητών στο μέτρο πάντοτε, του εφικτού. 

Έχοντας υπόψη ότι η διδακτική προσέγγιση απαιτεί συστηματική καταγραφή και 

γνώση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο μαθητής με μαθησιακή δυσκολία, η 

εφαρμογή προγραμμάτων εκπαιδευτικής παρέμβασης αποτελεί αδήριτη ανάγκη ώστε 

να θεμελιωθούν πρακτικές που μπορεί να βοηθήσουν το μαθητή να διαχειριστεί ή και να 

ξεπεράσει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, τη δυσκολία που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, 

θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η διδακτική αυτή προσέγγιση θα 

πρέπει να στηρίζεται στα αποτελέσματα συστηματικής μελέτης κι έρευνας. Η καταγραφή 

αλλά και δημοσιοποίηση αυτών οδηγούν στην πιο ολοκληρωμένη, άρτια οργανωμένη 

αλλά και επιστημονικά ορθή διαμόρφωση διδακτικής πρακτικής που με μεγάλη 

εγκυρότητα κι αξιοπιστία να μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της μαθησιακής 

διαδικασίας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό 

στο διδακτικό του έργο με επιστημονικά υπεύθυνο, έγκυρο κι αξιόπιστο υλικό. 
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Abstract 

Learning difficulties seem to be one of the most important issues that a teacher has to 

manipulate during the school period. Scientific and well organised and produced 

researches could be extremely useful when they offer well applied educational material 

and knowledge. Taking that into account the present study tries to investigate the 

factors that can facilitate reading and spelling in Greek alphabetic writing system 

especially, in children with learning disorders so as to offer an educational material that 

could be used by any teacher who may be faced with the above problems. For this 

reason B grade children were examined with a battery of reading, spelling, phoneme 

awareness and shorten memory tests. Taking into account the low score of the above 

tests 25 children were trained for a six months period in developing phoneme 

awareness, reading and spelling skills. At the end of training programme children were 

examined again in order to be checked their possible improvement in previous cognitive 

skills. The results of the present study tend to reinforce the idea that a well organised 

and applied training programme in stimulating phoneme awareness at first may facilitate 

children with learning difficulties to improve their reading and writing skills. 
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