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Γηα ηνπο αλζξώπνπο ρσξίο δηαηαξαρέο  

ε ηερλνινγία θάλεη ηα πξάγκαηα επθνιόηεξα,  

κα γηα ηνπο αλζξώπνπο κε δηαηαξαρέο  

ε ηερλνινγία θάλεη ηα πξάγκαηα εθηθηά  

(Cardinali & Gordon, 2002). 
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Πεξίιεςε 

Διιεληθή Πεξίιεςε 

Ο ζθνπφο  ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

δηδαζθαιίαο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ε εχξεζε ηξφπσλ βειηίσζήο 

ηνπ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ έξεπλά καο απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο ελφο 

καζεηή κε δηάγλσζε Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΓΜΓ) θαη ελδείμεηο 

δηάζπαζεο πξνζνρήο, ζε γεληθφ ζρνιείν, ρσξίο παξάιιειε ζηήξημε ή ππνζηήξημε 

απφ ηκήκα έληαμεο. Ζ έκθαζε δίδεηαη ζην γξαπηφ ιφγν, ν νπνίνο απνηειεί ην 

θπξηφηεξν ζεκείν δπζθνιίαο ηνπ παηδηνχ. Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο ππνζέζεηο πξνο απάληεζε. Οη ππνζέζεηο, εζηηάδνληαη ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζνδνινγίαο παξαηήξεζεο θαη ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο παξέκβαζεο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εηδηθψλ 

δηδαθηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ 

ζην γξαπηφ ιφγν. Σέινο, εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηνρεπκέλνπ 

Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ) θαηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: 

Παξαηήξεζε, Παξέκβαζε, Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, Γξαπηφο Λφγνο, Νέεο 

Σερλνινγίεο. 

 

Αγγιηθή Πεξίιεςε 

The purpose of this study is to investigate the problem of teaching linguistic 

writing skills and find ways to improve those, using new technologies. Our research is 

a case study of a student, diagnosed with Learning Disabilities (LD) and Attention 

Deficit signs, in a general education school. The student hadn’t received parallel 

support from specific teacher or support from integration classroom. The study 
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focuses on writing, which is the main child’s difficult point.  Three research questions 

generated while the research was being conducted. The questions focus on the 

investigation of the effectiveness of methodology of observation and methodology of 

intervention, using new technologies and specific teaching differentiation, in 

understanding and addressing writing difficulties. Finally, they focus on the 

effectiveness of Targeted Individual Structured Integrated Program for Students with 

Special Educational Needs (TISIPfPSEN) during the teaching intervention.  

 

Keywords: 

Observation, Intervention, General Learning Disabilities, Writing, New Technologies. 

 

Ιηαιηθή Πεξίιεςε 

Lo scopo di questa ricerca è la ricerca del problema l’ insegnamento delle abilità 

linguistiche della parola scritta e il ritrovamento dei modi del suo miglioramento con 

l’ uso delle nuove tecnologie. La nostra ricerca fa parte allo studio del fatto di un 

allievo con delle Difficoltà di Apprendimento (DA) e con le indicazioni dell’ 

attenzione interrotta,in una scuola generica senza di un supporto parallelo da un 

reparto di  inserimento. L’ enfasi si da alla parola scritta la quale compone il punto 

principale delle difficoltà  del ragazzo. Durante il suggerimento della ricerca sono 

create tre domande da rispondere .I casi sono concentrati alla investigazione dell’ 

efficienza con la tecnologia di notare e con la metodologia di intervenire  con l’ uso 

delle nuove tecnologie e dei  differenziamenti didattici speciali alla compressione 

della parola scritta e con il confronto  di queste difficoltà. Alla  fine si esamina l’ 

efficienza del  Mirato, Individuale, Strutturato  di Inserimento programma di una 

istruzione speciale ed Insegnamento per bambini con BES (MISIPISIcBES) durante l’ 

intervento didattico. 

 

Parole Chiave: Osservazione, Intervento, Difficoltà generali di apprendimento, 

Scrivere, Nuove Tecnologie. 
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Καηάινγνη 

Καηάινγνο πληνκνγξαθηώλ 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual) 

IDEA (Individuals with Disabilities Education Improvement Act) 

ΑκΔΔΑ ( Άηνκα κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο) 

ΑΠΑ (Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε) 

ΑΠ (Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ) 

ΓΜΓ (Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο) 

ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ) 

ΓΔΠΤ (Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο κε Τπεξθηλεηηθφηεηα) 

ΓΜΔ (Γηάγξακκα Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο) 

ΔΑΔ (Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε) 

ΔΓΑ (Έληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο) 

ΔΔΑ (Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο) 

ΔΜΓ (Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο) 

Ζ/Τ (Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο) 

ΛΔΒΓ (Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ) 

ΜΓ (Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο) 

ΠΑ (Πξαθηηθή Άζθεζε) 

ΠΑΠΔΑ (Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο) 

ΑΓΔΠΔΑΔ (ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ) 
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Δηζαγσγή – Πεξηγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Έρεη 

σο θχξην αληηθείκελν κειέηεο ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηε 

δπζθνιία ζην γξαπηφ ιφγν, φπσο απηή έγηλε θαλεξή απφ ηε κεζνδνινγία ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο ελφο εληεθάρξνλνπ καζεηή κε 

δηάγλσζε Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΓΜΓ) θαη ελδείμεηο δηάζπαζεο 

πξνζνρήο, ζε γεληθφ ζρνιείν, ρσξίο παξάιιειε ζηήξημε ή ππνζηήξημε απφ ηκήκα 

έληαμεο.  

θνπφο ηεο έξεπλάο καο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηελ βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο ηέηνηνπ είδνπο απφ ηφηε πνπ 

εηζήρζεζαλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, θακία φκσο απφ απηέο πνπ 

έγηλαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ην γξαπηφ ιφγν. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, θαηαλννχκε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπρλήο δηεξεχλεζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

δηαπηζηψλνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο ηεθκεξηψλνληαη ζεσξεηηθά νη βαζηθνί άμνλεο 

ηνπ ζέκαηφο καο θαη ζηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν κέξνο, παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ 

θνκκάηη, κε ηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο 

καο άζθεζεο. 
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Δπραξηζηίεο 

 

ε φιν απηφ ην καθξηλφ ηαμίδη ππήξραλ πνιιά άηνκα πνπ ζηήξημαλ ηελ 

πξνζπάζεηά απηή θαη νθείισ λα ηνπο ην αλαγλσξίζσ. Δπραξηζηψ, ινηπφλ, ζεξκά ηελ 

θαζεγήηξηα Γξνζηλνχ Μαξία γηα ηελ ζηήξημή ηεο ζε φιε ηελ πνξεία κνπ θαη ηα 

ζπνπδαία πξάγκαηα πνπ κνπ έκαζε. Δπίζεο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά 

Γξακνπληάλε, ηνπο γνλείο θαη ηα αδέξθηα κνπ, γηα ηελ ςπρνινγηθή θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ. Υσξίο ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή δε ζα κπνξνχζα 

λα θαηαθέξσ ηίπνηα απφ φια απηά. Έλα επίζεο άηνκν πνπ πξέπεη λα επραξηζηήζσ 

είλαη ε θαιή κνπ θίιε ηαπξνχια θαη ε νηθνγέλεηά ηεο, γηα ηελ θηινμελία θαη ηε 

απιφρεξε παξνρή ηεο βνήζεηαο ζε φηη θη αλ ρξεηαδφκνπλ. Σέινο, νθείισ λα 

επραξηζηήζσ ην ζχληξνθν θαη ζπλνδνηπφξν ζηε δσή κνπ Γηάλλε, γηα ηελ ηφζε 

ππνκνλή, θαηαλφεζε θαη ζηήξημε πνπ κνπ έρεη πξνζθέξεη απιφρεξα ηφζν θαηξφ πνπ 

βξίζθνκαη καθξηά ηνπ. Δθηηκψ απίζηεπηα ηελ βνήζεηά ζαο θαη εχρνκαη λα ηελ 

αληαπνδψζσ ζην κέγηζην βαζκφ… 
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Κεθαιαίν Πξώην: Θεσξεηηθή Θεκειίσζε θαη 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

 

1. Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  

Οξηζκόο & Υαξαθηεξηζηηθά 

χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2003), ν φξνο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δηαηππψζεθε 

πξψηα απφ ηνλ Kirk ην 1962, κε ζθνπφ λα νξίζεη «κηα θαζπζηέξεζε ή δηαηαξαρή ηεο 

αλάπηπμεο ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ γξαπηνύ ή ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ή 

θαη ησλ καζεκαηηθώλ εμαηηίαο κηαο πηζαλήο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο ή δηαηαξαρώλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαηαξαρή απηή δελ νθείιεηαη ζε λνεηηθή ή 

αηζζεηεξηαθή πζηέξεζε ηνπ παηδηνύ ή ζε αξλεηηθνύο πνιηηηζηηθνύο θαη θνηλσληθνύο 

παξάγνληεο»  (Πφξπνδαο, 2003, ζ. 17). Παξνπζηάδεηαη ζπρλφηεξα ζε αγφξηα απ’ φηη 

ζε θνξίηζηα (Πφξπνδαο, 2003, ζ. 18). 

Καηά θαηξνχο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ακέηξεηνη νξηζκνί γηα ηηο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο. Αθφκα θαη ζήκεξα, επηζηήκνλεο πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηνλ νξηζκφ 

ηνπ φξνπ απηνχ. Έλαο απφ ηνπο πην επξέσο δηαδεδνκέλνπο νξηζκνχο είλαη ν εμήο (απφ 

Hammill, 1990, ζην Παληειηάδνπ, 2010, ζ. 18): 

«Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα 

αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρώλ νη νπνίεο εθδειώλνληαη κε ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο ζηελ πξόζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξόαζεο, νκηιίαο, 

αλάγλσζεο, γξαθήο, ζπιινγηζκνύ ή καζεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ. Οη δηαηαξαρέο 

απηέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν θαη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ 

λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο ˙ κάιηζηα είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο. Με ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε 

ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Απηά ηα πξνβιήκαηα σζηόζν δε ζπληζηνύλ από κόλα ηνπο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Αλ θαη νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα 

εκθαλίδνληαη καδί κε άιιεο θαηαζηάζεηο κεηνλεμίαο (π.ρ. αηζζεηεξηαθή βιάβε, 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζνβαξή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή) ή λα δέρνληαη ηελ 

επίδξαζε εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ, όπσο είλαη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ε 
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αλεπαξθήο ή αθαηάιιειε δηδαζθαιία, απηέο δελ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα ησλ 

παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ ή εμσηεξηθώλ επηδξάζεσλ.» 

 

Γηαγλσζηηθά Κξηηήξηα DSM 5 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ ηεο Ακεξηθαληθήο 

Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο DSM V (American Psychiatric Association, 2013, ζζ. 66-68) 

ηα βαζηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε 

ηε δηαηαξαρή ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηνλ εθάζηνηε καζεηή, ζεσξνχληαη ηα 

εμήο: ην πξώην θξηηήξην αθνξά ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ππνδεηθλχνληαη απφ ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα, ηα 

νπνία νθείινπλ λα ππάξρνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο, παξά ηελ παξνρή 

παξεκβάζεσλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζ’ απηέο ηηο δπζθνιίεο: αλαθξηβήο ή αξγή θαη 

θνπηψδεο αλάγλσζε ιέμεσλ (π.ρ., πξνβαίλεη ζε θσλαρηφ δηάβαζκα κεκνλσκέλσλ 

ιέμεσλ εζθαικέλα ή αξγά θαη δηζηαθηηθά, ζπρλά καληεχεη ηηο ιέμεηο, έρεη δπζθνιία 

ζηελ πξνθνξά ησλ ιέμεσλ), δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο απηνχ πνπ 

δηαβάδεηαη (π.ρ., κπνξεί λα απνθσδηθνπνηεί ην θείκελν κε αθξίβεηα αιιά δελ 

θαηαιαβαίλεη ηελ αθνινπζία, ηηο ζρέζεηο, ηα ζπκπεξάζκαηα, ή ηα βαζχηεξα λνήκαηα 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαβάδεηαη), δπζθνιίεο ζηελ νξζνγξαθία (π.ρ., κπνξεί λα 

πξνζζέηεη, λα παξαιείπεη, ή λα αληηθαζηζηά θσλήεληα ή ζχκθσλα), δπζθνιίεο ζηε 

γξαπηή έθθξαζε (π.ρ., πξνβαίλεη ζε πνιιαπιά γξακκαηηθά ζθάικαηα ή ιάζε ζηα 

ζεκεία ζηίμεο κέζα ζηηο πξνηάζεηο, νξγαλψλεη θησρά ηηο παξαγξάθνπο ηνπ θαη ε 

γξαπηή έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπ ζηεξείηαη ζαθήλεηαο), δπζθνιίεο ζηελ θαηνρή ηεο 

αίζζεζεο ησλ αξηζκψλ, ησλ αξηζκεηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ή ησλ ππνινγηζκψλ (π.ρ., έρεη 

θησρή θαηαλφεζε ησλ αξηζκψλ, ηνπ κεγέζνπο ηνπο, θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο, κεηξάεη 

κε ηα δάρηπια γηα λα πξνζζέζεη κνλνςήθηα λνχκεξα αληί λα αλαθαιέζεη ην 

καζεκαηηθφ γεγνλφο φπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπ, ράλεηαη ζηε κέζε θάπνηνπ 

αξηζκεηηθνχ ππνινγηζκνχ θαη κπνξεί λα αιιάμεη ηηο δηαδηθαζίεο), δπζθνιίεο ζηε 

καζεκαηηθή ινγηθή (π.ρ., έρεη ζνβαξή δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ, γεγνλφησλ ή δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίιπζε πνζνηηθψλ πξνβιεκάησλ). 

Οη επεξεαζκέλεο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο πξέπεη λα είλαη, νπζηαζηηθά θαη 

πνζνηηθά, ρακειφηεξεο απφ απηέο πνπ αλακέλνληαη γηα ηελ ρξνλνινγηθή ειηθία ηνπ 
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αηφκνπ, θαη λα παξεκβαίλνπλ ζεκαληηθά ζηελ αθαδεκατθή ή επαγγεικαηηθή απφδνζε 

ηνπ, ή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο, ζχκθσλα κε ην δεύηεξν 

θξηηήξην. Δπίζεο πξέπεη απηφ λα επηβεβαηψλεηαη απφ, εμαηνκηθεπκέλα ρνξεγνχκελα, 

ηππνπνηεκέλα κέηξα επίηεπμεο θαη απφ νινθιεξσκέλε θιηληθή αμηνιφγεζε. Γηα 

άηνκα ειηθίαο 17 εηψλ θαη άλσ, ην ηεθκεξησκέλν ηζηνξηθφ ηεο δηαηαξαρήο ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί γηα ηελ ηππνπνηεκέλε εθηίκεζε. 

χκθσλα κε ην ηξίην θξηηήξην, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπλήζσο μεθηλνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, αιιά κπνξεί λα κελ εθδεισζνχλ πιήξσο, έσο φηνπ 

νη απαηηήζεηο γηα ηηο επεξεαζκέλεο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ππεξβνχλ ηηο 

πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ (π.ρ., φπσο ζε ρξνλνκεηξνχκελα ηεζη, ζε 

πνιχπινθεο εθζέζεηο αλάγλσζεο ή γξαθήο κε απζηεξή πξνζεζκία ρξφλνπ ή ζε 

ππεξβνιηθά βαξηά αθαδεκατθά θνξηία). 

Σέινο, κε βάζε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ ηεο 

Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο DSM V (American Psychiatric Association, 

2013, ζ. 67) ν φξνο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ πξέπεη λα εμεγείηαη θαιχηεξα απφ ηνλ 

φξν δηαλνεηηθή αλαπεξία, ηε κε δηνξζσκέλε νπηηθή ή αθνπζηηθή νμχηεηα, ή απφ 

άιιεο ςπρηθέο ή λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, ςπρνθνηλσληθέο αληημνφηεηεο, απφ 

έιιεηςε επάξθεηαο ζηε γιψζζα ηεο αθαδεκατθήο δηδαζθαιίαο ή απφ αλεπαξθή 

εθπαηδεπηηθή δηδαζθαιία. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηέζζεξα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχληαη, νθείινπλ λα βαζίδνληαη ζηελ θιηληθή ζχλζεζε: ηνπ αηνκηθνχ ηζηνξηθνχ 

(αλαπηπμηαθφ, ηαηξηθφ, νηθνγελεηαθφ, εθπαηδεπηηθφ), ησλ ζρνιηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο 

ςπρνπαηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο. 

ηαλ νξίδνπκε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νθείινπκε λα αλαθεξφκαζηε ζε φινπο 

ηνπο αθαδεκατθνχο ηνκείο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη δηαηαξαγκέλνη (American 

Psychiatric Association, 2013, ζ. 67). ηαλ έρνπλ δηαηαξαρζεί πεξηζζφηεξνη απφ έλαο 

ηνκέαο, ν θαζέλαο πξέπεη λα θσδηθνπνηείηαη μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε 

θαηεγνξηνπνίεζε: ν θσδηθφο 315.00 (F81.0) αλαθέξεηαη ζηηο Μ.Γ. κε δηαηαξαρή 

ζηελ αλάγλσζε (American Psychiatric Association, 2013, ζ. 67) (δπζθνιία ζηελ 

αθξίβεηα αλάγλσζεο ιέμεσλ, ζηνλ αλαγλσζηηθφ ξπζκφο ή επθξάδεηα θαη ζηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε). Ζ δπζιεμία είλαη έλαο ελαιιαθηηθφο φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί θαλείο ζε έλα πξφηππν καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνβιήκαηα ζηελ αθξηβή ή άπηαηζηε αλαγλψξηζε ιέμεσλ, ηε 

θησρή απνθσδηθνπνίεζε θαη ηηο θησρέο ηθαλφηεηεο νξζνγξαθίαο. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ν φξνο δπζιεμία γηα λα θαζνξηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ησλ δπζθνιηψλ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηνχλ επίζεο, ηπρφλ πξφζζεηεο δπζθνιίεο πνπ ζπλππάξρνπλ, 

φπσο νη δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ ή ζηε ζπιινγηζηηθή ησλ καζεκαηηθψλ. 

Ο δεχηεξνο θσδηθφο Μαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη ν 315,2 (F81.81) κε δηαηαξαρή 

ζηε γξαπηή έθθξαζε (American Psychiatric Association, 2013, ζ. 67) (δπζθνιία 

ζηελ νξζνγξαθηθή αθξίβεηα, ζηε γξακκαηηθή θαη ηε ζηίμε θαζψο θαη ζηε ζαθήλεηα ή 

νξγάλσζε ηεο γξαπηήο έθθξαζεο). Σέινο, ν θσδηθφο 315,1 (FBI .2) αλαθέξεηαη ζηηο 

Μ.Γ. κε δηαηαξαρή ζηα καζεκαηηθά (American Psychiatric Association, 2013, ζ. 

67) (δπζθνιία ζηελ αίζζεζε αξηζκψλ, ζηελ απνκλεκφλεπζε αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ, 

ζηνπο αθξηβείο ή άπηαηζηνπο ππνινγηζκνχο θαη ζηνλ αθξηβή καζεκαηηθφ ζπιινγηζκφ. 

Ζ δπζαξηζκεζία είλαη έλαο ελαιιαθηηθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί 

ζε έλα πξφηππν δπζθνιηψλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνβιήκαηα ζηελ επεμεξγαζία 

αξηζκεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ εθκάζεζε αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ θαη ζηελ αθξηβή 

ή άπηαηζηε εθηέιεζε ππνινγηζκψλ. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο δπζαξηζκεζία, γηα λα 

θαζνξηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν καζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

θαζνξηζηνχλ, επίζεο, ηπρφλ πξφζζεηεο δπζθνιίεο πνπ ζπλππάξρνπλ, φπσο 

πξνβιήκαηα κε ην καζεκαηηθφ ζπιινγηζκφ ή κε ηελ αθξίβεηα ηνπ ιεθηηθνχ 

ζπιινγηζκνχ. 

Δθηφο απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ Μ.Γ. αλάινγα κε ηε ζπλνδή δπζθνιία, νη Μ.Γ. 

θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ζνβαξφηεηα (American Psychiatric 

Association, 2013, ζζ. 67-68). χκθσλα κε ην DSM V (American Psychiatric 

Association, 2013, ζ. 67), ζηηο Μ.Γ. ήπηνπ βαζκνύ ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε 

δεμηνηήησλ ζε έλα ή δχν αθαδεκατθά πεδία, αιιά αξθεηά ήπηαο ζνβαξφηεηαο, έηζη 

ψζηε ην άηνκν λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο αληηζηαζκίζεη ή λα ιεηηνπξγήζεη θαιά, φηαλ 

ηνπ παξέρνληαη θαηάιιειεο δηεπθνιχλζεηο θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, εηδηθά θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ εηψλ. 

ηηο Μ.Γ. κέηξηνπ βαζκνύ (American Psychiatric Association, 2013, ζ. 68) 

ζεκεηψλνληαη δπζθνιίεο ζηε κάζεζε δεμηνηήησλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα αθαδεκατθά 

πεδία, πνπ ζέηνπλ απίζαλε ηελ πξφνδν ηνπ αηφκνπ ρσξίο θάπνηα δηαζηήκαηα 

εληαηηθήο θαη εμεηδηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο θαηά ηα ζρνιηθά έηε. Ίζσο ρξεηαζηνχλ 

θάπνηεο δηεπθνιχλζεηο ή ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηνπιάρηζηνλ σο θνκκάηη ηεο 
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θαζεκεξηλφηεηαο ζην ζρνιείν, ζην ρψξν εξγαζίαο ή ζην ζπίηη, γηα λα 

νινθιεξψλνληαη νη εξγαζίεο κε αθξίβεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ηηο Μ.Γ. ζνβαξνύ βαζκνύ (American Psychiatric Association, 2013, ζ. 68) 

παξαηεξνχληαη ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ, πνπ επεξεάδνπλ 

δηάθνξα αθαδεκατθά πεδία θαη ζέηνπλ απίζαλε απφ ην άηνκν ηελ εθκάζεζε απηψλ 

ησλ δεμηνηήησλ ρσξίο ζπλερείο, εληαηηθέο εμαηνκηθεπκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

δηδαζθαιίεο γηα ηα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά έηε. Αθφκε θαη κε ηε ζπκβνιή κηαο ζεηξάο 

θαηάιιεισλ δηεπθνιχλζεσλ ή ππεξεζηψλ ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ή ζην ρψξν 

εξγαζίαο, ην άηνκν κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξψζεη φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απνηειεζκαηηθά. 

 

ύγθξηζε DSM IV & DSM 5 

Ζ κεηάβαζε απφ ην πξνεγνχκελν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, DSM IV, ζην DSM V 

πξνθάιεζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα θξηηήξηα δηάγλσζεο ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ. Σν DSM IV, φπσο είλαη γλσζηφ, πξναπαηηνχζε ηελ χπαξμε ζεκαληηθήο 

απφθιηζεο κεηαμχ ηεο πλεπκαηηθήο ηθαλφηεηαο (IQ) θαη ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο, 

γηα ηε δηάγλσζε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (DuPaul, Gormley, & Laracy, 2013, ζ. 

45). Οπζηαζηηθά ε επηδφζεηο ηνπ εθάζηνηε καζεηή ζε ηεζη ζα έπξεπε λα είλαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο, απφ εθείλεο πνπ ζα πξνέβιεπε ε λνεκνζχλε ηνπ. Χζηφζν, 

ην θξηηήξην ηεο απφθιηζεο έρεη επηθξηζεί απφ πνιινχο, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 

αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο 

«επαηζζεζίαο» ηνπ ζηηο δηαγλψζεηο, πνπ ην θάλεη λα έρεη ζεηηθή πξνγλσζηηθή αμία 

(DuPaul, Gormley, & Laracy, 2013, ζ. 45). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ αιιαγή ηνπ δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ έγηλε νκαδνπνίεζε 

ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ ηνπ DSM IV (αλάγλσζε, γξαπηόο ιόγνο, καζεκαηηθά) ζε κία 

εληαία θαηεγνξία (εηδηθή καζεζηαθή δηαηαξαρή) (Tannock, 2013, ζ. 19), (Al-Yagon, 

θαη ζπλ., 2013, ζ. 61), πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηξέρνπζεο εθδειψζεηο ησλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηε κεησκέλε έκθαζε ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ιέμεσλ, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα πην έγθπξα θαη εθδεινχκελα 

ζπκπηψκαηά ηνπο (Tannock, 2013, ζ. 19). Δπηπξφζζεηα, εθηφο απφ ηα ςπρνκεηξηθά 

θξηηήξηα (απφθιηζε IQ – ζρνιηθήο επίδνζεο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο ηφηε γηα ηε 
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δηάγλσζε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, ζπκπεξηιήθζεθε θαη ην θιηληθφ ηζηνξηθφ, ε 

παξαηήξεζε ησλ πξνβιεκάησλ κάζεζεο θαη ηα ζθνξ ζε ηεζη (Tannock, 2013, ζ. 19). 

Δπίζεο, ε αληαπφθξηζε ζηελ παξέκβαζε πήγε λα αληηθαηαζηήζεη ην θξηηήξην ηεο 

απφθιηζεο (Cavendish, 2012, ζ. 52), αθνχ απνηειεί έλα πνιιά ππνζρφκελν κνληέιν, 

πνπ ρξήδεη σζηφζν πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο (DuPaul, Gormley, & Laracy, 2013, ζ. 

49). Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ αιιαγψλ, γηα ηελ επηθξάηεζε, ηελ επαηζζεζία θαη 

ηελ εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ είλαη αζαθέο (Tannock, 2013, ζ. 19).  

χκθσλα κε ηνλ Cavendish (2012, ζ.53) γηα ην λέν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν (DSM 

V), ε δηάγλσζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απνηειεί κηα θιηληθή ζχλζεζε 

αλαπηπμηαθψλ, ηαηξηθψλ, νηθνγελεηαθψλ θαη ζρνιηθψλ αλαθνξψλ. Δπίζεο, κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη βαζκνχο ηνπ ζρνιείνπ, παξαηεξήζεηο ή αληαπνθξίζεηο ζε παξεκβάζεηο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη φηη ε κεησκέλε επίδνζε ησλ παηδηψλ δελ νθείιεηαη 

ζε θησρή δηδαζθαιία. ια ηα παηδηά ζα πξέπεη λα καζαίλνπλ ζηελ ηάμε θαη ε 

πξφνδφο ηνπο λα ειέγρεηαη (Cavendish, 2012, ζ. 53).  

Σν θξηηήξην ηεο Αληαπφθξηζεο ζηελ Παξέκβαζε, απνηειεί κνληέιν ζπζηεκαηηθήο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θιηκαθσηέο παξεκβάζεηο βαζηζκέλεο 

ζε έξεπλα θαη πξνζαξκνζκέλεο λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ (Cavendish, 

2012, ζ. 53). Πξσηνεκθαλίζηεθε ζην IDEA 2004 (Individuals with Disabilities 

Education Improvement Act → Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο Δθπαηδεπηηθή Βειηησηηθή 

Πξάμε) (Cavendish, 2012, ζ. 52), ην νπνίν πξνέηξεπε ηνπο ππεχζπλνπο λα 

πηνζεηήζνπλ έλα ελαιιαθηηθφ ηξφπν, δηαθνξεηηθφ απφ ηελ απφθιηζε λνεκνζχλεο - 

επίδνζεο, φπσο ε αληαπφθξηζε ζηελ παξέκβαζε (Cavendish, 2012, ζ. 52). Σν 

θξηηήξην ηεο απφθιηζεο επηθξίζεθε, γηαηί ζεσξήζεθε φηη είρε ειιηπή ρξεζηκφηεηα, 

πξνσζνχζε κεγάιν αξηζκφ δηαγλψζεσλ θαη ππεξβνιηθή παξνπζία ηεο κεηνλφηεηαο 

λέσλ ζηελ εηδηθή αγσγή (Cavendish, 2012, ζ. 52). Οη αιιαγέο, ινηπφλ, πνπ επήιζαλ 

ζην DSM V, έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα μαλά ηελ αληαπφθξηζε ζηελ παξέκβαζε θαη ήηαλ 

ζχκθσλεο κε ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο πεξί Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ.  

Με βάζε ην Ακεξηθαληθφ δηεζλέο θέληξν εξεπλψλ γηα Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα 

βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ κνληέινπ αληαπφθξηζεο ζηελ παξέκβαζε είλαη ε θαζνιηθή 

δηαινγή, ε πςειήο πνηφηεηαο δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, βαζηζκέλε ζε έξεπλα, ε ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ (αλ δελ επέξρεηαη πξφνδνο ζα πξέπεη λα 
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δηεμάγνληαη παξεκβάζεηο βαζηζκέλεο ζε έξεπλα) θαη ε ρξήζε κέηξσλ πηζηφηεηαο γηα 

ηελ παξέκβαζε – δηδαζθαιία (Cavendish, 2012, ζ. 54).  

Παξφιν πνπ αξθεηά θξάηε αληαπνθξίζεθαλ, είηε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

θξηηεξίνπ απφθιηζεο κε απηφ ηεο αληαπφθξηζεο ζηελ παξέκβαζε, είηε κε ην 

ζπλδπαζκφ ησλ δχν θξηηεξίσλ, ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο κέηξεζεο θαη ην θχξνο ηνπ λένπ απηνχ θξηηεξίνπ. Γίλεηαη ιφγνο γηα έιιεηςε 

ηππνπνηεκέλσλ θξηηεξίσλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο κε αληαπφθξηζεο ζε παξέκβαζε, 

θαζψο θαη έιιεηςε νδεγηψλ γηα αιιφγισζζα άηνκα (Cavendish, 2012, ζ. 54). 

Τπήξμε, έηζη κηα θξηηηθή ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ θξηηεξίνπ, αθνχ, φπσο 

ππνζηεξίρηεθε, δελ αμηνινγεί απηφ πνπ ππνζηεξίδεη (Cavendish, 2012, ζ. 54). Με ηελ 

είζνδν ηνπ θξηηεξίνπ ηεο αληαπφθξηζεο ζηελ παξέκβαζε ζην DSM V, ε αλεζπρία 

απμήζεθε, αθνχ δελ έρνπλ ιπζεί αθφκα νη ελδνηαζκνί πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ην 

δηαγλσζηηθφ εξγαιείν δελ παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ εξκελεία 

ηνπ θξηηεξίνπ, νχηε θαζνξίδεηαη ν ξφινο ησλ εηδηθψλ. Γηα λα κπνξέζεη ην θξηηήξην 

απηφ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά, ζα πξέπεη λα ιπζνχλ νη ακθηβνιίεο, λα 

ππάξμεη θαηάιιειε θαηάξηηζε, θαζψο θαη μεθάζαξνο ξφινο ησλ εηδηθψλ θαη ηέινο, 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο 

αμηνιφγεζεο (Cavendish, 2012, ζζ. 55-56). 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί γηα λα δηαπηζησζεί ην απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ 

ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζε δηάθνξα κέξε ηνπ 

θφζκνπ. ηελ Απζηξαιία ε δηάγλσζε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ γίλεηαη ηφζν 

εληφο φζν θαη εθηφο ζρνιείνπ (πνηθίιεη απφ πφιε ζε πφιε) (Al-Yagon, θαη ζπλ., 

2013, ζ. 59). Γηα ηε δηάγλσζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαζκηζκέλα ηεζη αθαδεκατθήο 

επίδνζεο, ηεζη δηαλνεηηθήο επίδνζεο θαζψο θαη ην κνληέιν απφθιηζεο IQ – επίδνζεο 

(Al-Yagon, θαη ζπλ., 2013, ζ. 59).  Δπηδεκηνινγηθά, ην πνζνζηφ εκθάληζεο ησλ 

Μαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηελ Απζηξαιία πνηθίιεη απφ 2,3 έσο 20%, φπσο δείρλνπλ 

δηάθνξεο έξεπλεο απφ ην 1992 σο ην 2009 (Al-Yagon, θαη ζπλ., 2013, ζ. 59). Σν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Απζηξαιίαο πξνζπαζεί λα θάλεη δηάθνξεο πξνζαξκνγέο, 

ψζηε λα έρνπλ φινη νη καζεηέο θνηλή βάζε. Γη’ απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν 

ηεο ελζσκάησζεο, κε εμεηδηθεπκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πξνγξάκκαηα. Οη 

αιιαγέο ζην DSM δε δείρλνπλ λα έρνπλ επεξεάζεη πνιχ ηε δηάγλσζε ησλ 

Μαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.  
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ηε Γεξκαλία ην πνζνζηφ ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θπκαίλεηαη απφ 3-10%. 

Σν 90% ησλ παηδηψλ κε ηε δηαηαξαρή απηή εηζάγνληαη ζε Δηδηθά ρνιεία. Σν 

θξηηήξην ηεο απφθιηζεο γηα ηε δηάγλσζε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ αλακέλεηαη λα 

εμαιεηθζεί θαη ηε ζέζε ηνπ ζα πάξεη ε δηαλνεηηθή επίδνζε (Al-Yagon, θαη ζπλ., 

2013, ζζ. 60-61).  

ηελ Ηλδία ηα πξάγκαηα δηαθέξνπλ θαηά πνιχ. Μφιηο 6 απφ ηηο 25 πφιεηο 

αλαγλσξίδνπλ ηηο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη παξέρνπλ ππνζηήξημε. Ζ δηάγλσζε 

γίλεηαη δχζθνιε, εηδηθά γηα ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζε κε αγγιφθσλα ζρνιεία, αθνχ 

ηα ηεζη δελ είλαη ζηαζκηζκέλα ζε άιιεο γιψζζεο. Παηδηά κε λνεκνζχλε κεγαιχηεξε 

απφ 85 κπνξνχλ λα δηαγλσζηνχλ κε Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα παηδηά κε θαηψηεξα 

επίπεδα λνεκνζχλεο ζεσξνχληαη «αξγνί καζεηεπφκελνη» (Al-Yagon, θαη ζπλ., 2013, 

ζζ. 62-63). Με ηα δεδνκέλα απηά είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη κηα μεθάζαξε εηθφλα 

ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο αιιαγήο ησλ θξηηεξίσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζην 

Ηζξαήι, ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θπκαίλεηαη ζηα 5,29% 

θαη ελζσκαηψλνληαη ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο. Τπάξρεη δηακάρε ζρεηηθή κε ηε ρξήζε 

ηνπ θξηηεξίνπ απφθιηζεο ή ηεο αληαπφθξηζεο ζηελ παξέκβαζε, κε ηε δεχηεξε λα 

δίλεη ην έλαπζκα ηεο δεκηνπξγίαο πνηθίισλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο ζα 

ππξνδνηήζνπλ ηε ρξήζε ηεο (Al-Yagon, θαη ζπλ., 2013, ζ. 64).  

ηελ Ηηαιία ππάξρεη κείσζε ηνπ θξηηεξίνπ απφθιηζεο θαη παξάιιεια αχμεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ δηαθνξνδηάγλσζεο ησλ Μαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζε ζρέζε κε ηηο 4 

θαηεγνξίεο ηνπο (Al-Yagon, θαη ζπλ., 2013, ζ. 64). Αληίζεηα ζηελ Ηζπαλία δελ έρνπλ 

κειεηεζεί νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο δηαγλσζηηθή θαηεγνξία. Θεσξείηαη επζχλε 

ηνπ λφκνπ λα θηηαρηνχλ δηαδηθαζίεο θαη κέηξα αλαγλψξηζεο ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ. Σν θξηηήξην ηεο απφθιηζεο δελ απαηηείηαη (Al-Yagon, θαη ζπλ., 2013, ζ. 

66).   

ην Σατβάλ ε αμηνιφγεζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη 

λνκνζεηεκέλεο θαη παξφιν πνπ ηα θηλέδηθα είλαη κηα κε αιθαβεηηθή γιψζζα 

ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο (Al-Yagon, θαη ζπλ., 

2013, ζ. 66). Πεξίπνπ ην 10% ησλ καζεηψλ έρνπλ δηαγλσζηεί κε αλαγλσζηηθή 

δηαηαξαρή. Ζ δηάγλσζε γίλεηαη απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο  θαη νη αιιαγέο ηνπ DSM 

δελ ζα έρνπλ κεγάιε επίπησζε ζην πνζνζηφ δηάγλσζεο. Παξφια απηά νη εηδηθνί ζα 
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πξέπεη λα θάλνπλ πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα (Al-Yagon, θαη ζπλ., 2013, 

ζ. 67).  

ζνλ αθνξά ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, δε ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο καζεζηαθή 

δηαηαξαρή. Τπάξρεη θη εθεί αιιαγή κε ην λέν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, αθνχ ην 

θξηηήξην ηεο απφθιηζεο δελ εθαξκφδεηαη πιένλ γηα ηε δηάγλσζε ηεο δπζιεμίαο (Al-

Yagon, θαη ζπλ., 2013, ζ. 67). ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πεξίπνπ ην 5% ησλ παηδηψλ 

ζρνιηθήο ειηθίαο δηαγηγλψζθνληαη κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Ζ δηάγλσζε γηλφηαλ 

κε ην θξηηήξην ηεο απφθιηζεο θαη θάπνηα αθφκα ηεζη, αιιά ζχκθσλα κε ηηο λέεο 

αιιαγέο, ην θξηηήξην ηεο αληαπφθξηζεο ζηελ παξέκβαζε ηέζεθε ζε εθαξκνγή, κε 

ακθηβνιίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ (Al-Yagon, θαη ζπλ., 2013, ζ. 68).  

ηε ρψξα καο, ηελ Διιάδα, ε δηάγλσζε ησλ Μαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ γίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα κηαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο θαη ηε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο απφθιηζεο 

(ρξήζε WISC III). Ο Meier ην 1971 ππνζηήξηδε φηη ε ζπρλφηεηά ηνπο έθηαλε ην 20-

25% ηνπ πιεζπζκνχ (Πφξπνδαο, 2003, ζ. 18). Αξγφηεξα, έξεπλεο ηνπ 2004 θαη 2005, 

έδεημαλ λα θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 1,2 κε 1,6% (Al-Yagon, θαη ζπλ., 2013, ζ. 61). Σν 

2012 πξνηάζεθε ε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο αληαπφθξηζεο ζηελ παξέκβαζε. Οη 

αιιαγέο ζην DSM πηζαλψλ λα πξνθαιέζνπλ δηάθξηζε δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ  ζηα 

ειιείκκαηα ησλ Μαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Ζ ρξήζε ηνπ Κξηηεξίνπ αληαπφθξηζεο 

ζηελ παξέκβαζε ζα γίλεη, αιιά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί ηνπ. 

Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε γηα λα βξεζνχλ πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα (Al-

Yagon, θαη ζπλ., 2013, ζζ. 61-62). 

πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

θπκαίλεηαη απφ 1,2 – 20% ζηηο δηάθνξεο ρψξεο πνπ αλαθέξζεθαλ, νη νπνίεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζπζηήκαηα θαη λνκνζεζίεο. Οη καζεηέο απηνί είηε 

ελζσκαηψλνληαη ζε γεληθέο ηάμεηο, είηε θνηηνχλ κφλν ζε εηδηθά ζρνιεία. Ζ ρξήζε ηνπ 

DSM θαίλεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλε (Al-Yagon, θαη ζπλ., 2013, ζζ. 68-69). 

 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ΓΔΠΤ 

Οη Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπρλά νθείινληαη ζηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο κε ή ρσξίο Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠΤ). Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ 

πνιιέο έξεπλεο, πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα λα εμεηαζηεί ε ζπζρέηηζε ησλ Μαζεζηαθψλ 
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δπζθνιηψλ θαη ηεο ΓΔΠΤ. Οη Du Paul θαη Stoner εμέηαζαλ ην βαζκφ ζπζρέηηζήο 

ηνπο θαηά ην 1978 – 1993 (DuPaul, Gormley, & Laracy, 2013, ζζ. 43-44) θαη 

αλαθάιπςαλ φηη ην 31% ησλ παηδηψλ (1 ζηα 3) κε ΓΔΠΤ έρνπλ θαη Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο. Μάιηζηα, είδαλ φηη είλαη ηξεηο θνξέο πην πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε παηδηά κε ΓΔΠΤ, απ’ φηη ζε παηδηά ρσξίο ΓΔΠΤ. 

Αξγφηεξα, νη ίδηνη εξεπλεηέο εμέηαζαλ ηνλ αληίζηνηρν επηπνιαζκφ θαηά ην 1982 – 

1993. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 38,2%, δειαδή ε επηθξάηεζε ΓΔΠΤ ζε παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ήηαλ 7 θνξέο πην πςειή απ’ φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ (5%) 

(DuPaul, Gormley, & Laracy, 2013, ζ. 44). Άιιεο έξεπλεο απφ δηαθνξεηηθνχο 

εξεπλεηέο έδσζαλ αληίζηνηρα πνζνζηά κεγαιχηεξα ηνπ 30%. Σν θάζκα ηεο 

επηθξάηεζεο εμαξηάηαη απφ ηηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ΓΔΠΤ, δειαδή αλ 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ αμηνιφγεζε ή αλ γίλνληαη δηαγλσζηηθέο 

ζπλεληεχμεηο θαη πνιιαπιή αμηνιφγεζε ζπκπεξηθνξάο (DuPaul, Gormley, & Laracy, 

2013, ζ. 44). Ζ αηηηνινγία ηεο ζχλδεζεο ησλ ζπκπησκάησλ είλαη θπξίσο γελεηηθή. 

Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο δηάγλσζεο ππάξρεη κεγάιε κεηαβιεηφηεηα κεηαμχ ησλ 

πνζνζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην 59-65% ππάξρεη ζπλλνζεξφηεηα ΓΔΠΤ κε 

δηαηαξαρή γξαπηνχ ιφγνπ, ζην 24-38% ζπλλνζεξφηεηα ΓΔΠΤ κε δηαηαξαρέο 

αλάγλσζεο – καζεκαηηθψλ, ζην 11-52% ππάξρεη ΓΔΠΤ κε δηαηαξαρή αλάγλσζεο 

θηι. (DuPaul, Gormley, & Laracy, 2013, ζ. 45). 

Με ηελ αιιαγή ηνπ DSM επήιζαλ αιιαγέο θαη ζηα πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο. 

Απηφ γηαηί ε αλαγλψξηζε ησλ Μαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ έγηλε πην ζπληεξεηηθή, κέζα 

απφ πνιιαπιά κέηξα αμηνιφγεζεο θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αιιαγέο ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ θξηηεξίσλ 

έθεξαλ αχμεζε ζηα πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο, π.ρ. ε ιέμε «ή» αληί ηεο ιέμεο «θαη» 

θηι. πνην θη αλ είλαη ην πνζνζηφ θαιφ είλαη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε (DuPaul, Gormley, & Laracy, 2013, ζ. 47), αθνχ κε απηφ ηνλ ηξφπν νη 

παξεκβάζεηο ζα είλαη πεξηζζφηεξν επηηπρείο θαη ζηνρεπκέλεο, παξά ηε δπζθνιία ησλ 

δηαηαξαρψλ. Οη παξεκβάζεηο, θαιφ ζα ήηαλ, λα ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠΤ θαη ζηελ αχμεζε – ελίζρπζε ησλ αθαδεκατθψλ 

ειιεηκκάησλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην ζπίηη. 

(DuPaul, Gormley, & Laracy, 2013, ζ. 49). 
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ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε κεησκέλε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε κεησκέλν έιεγρν θαη νξγάλσζε ζπκπεξηθνξάο πξνθαινχλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο ζηελ επίηεπμε κηαο πνιχπινθεο δηαδηθαζίαο φπσο ε παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ (Re, Pedron, & Cornoldi, 2007, ζ. 244). 

ηελ κειέηε πεξίπησζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπ 

καζεηή νθείινληαη θαηά έλα βαζκφ ζηε ζπλλνζεξφηεηα κε ΓΔΠΤ, φπσο γίλεηαη 

γλσζηφ ζηε δηάγλσζή ηνπ απφ ηα ΚΔΓΓΤ Ζξαθιείνπ. 

 

Η ζεκαζία ηεο απηνεηθόλαο ζε καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

Ζ απηνεηθφλα, σο έλλνηα, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αθαδεκατθή πξφνδν ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιείν θαη ηελ πνξεία ηεο ελειηθίσζήο ηνπο. Ζ αθαδεκατθή πξφνδνο, 

γίλεηαη ν πξφδξνκνο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα θαη 

ηελ θαιή πνηφηεηα δσήο (Zheng, Gaumer Erickson, Kingston, & Noonan, 2014, ζ. 

462). Σα παηδηά κε Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα κε 

ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε θαη απηφ έρεη επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ηεο ελήιηθεο 

δσήο ηνπο (Zheng, Gaumer Erickson, Kingston, & Noonan, 2014, ζ. 492). 

Μαζεηέο κε Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη νπνίνη έρνπλ πςειή απηνεηθφλα, έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα απνθηήζνπλ εκπεηξία αθαδεκατθήο εκπινθήο θαη 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο επηηπρίαο. Δπίζεο, νη καζεηέο απηνί, ζηεξίδνπλ εληαηηθά ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο, γηα λα κάζνπλ θάπνην αθαδεκατθφ αληηθείκελν πνπ ηνπο 

ελδηαθέξεη θαη επσθεινχληαη απφ ηελ πξάμε ηνπο απηή (Zheng, Gaumer Erickson, 

Kingston, & Noonan, 2014, ζ. 493). Ο πνιηηηζκφο, ην θχιν, ε ειηθία, ε γλσζηηθή 

ηθαλφηεηα , ηα ζξεζθεπηηθά ηδεψδε θαη νη εκπεηξίεο θαηαπίεζεο επεξεάδνπλ ηελ 

απηνεηθφλα (Zheng, Gaumer Erickson, Kingston, & Noonan, 2014, ζ. 493).  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ψζηε λα βηψλνπλ ηελ επηηπρία θαη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηά ηεο (Zheng, Gaumer Erickson, Kingston, & Noonan, 2014, ζ. 493). 
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Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 315,2 (F81.81) κε δηαηαξαρή ζηε γξαπηή έθθξαζε 

Γξαπηόο ιόγνο 

Η γξαθή είλαη κηα ζύλζεηε, πνιύπινθε αιιά θαη δηδάμηκε δξαζηεξηόηεηα 

(παληηδάθεο, 2004, ζ. 72) θαη δελ κπνξεί λα θαηαθηεζεί απηφκαηα, σο επέθηαζε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ (Παληειηάδνπ, 2010, ζ. 270). Πξφθεηηαη γηα κηα πςεινχ επηπέδνπ 

κνξθή επηθνηλσλίαο θαη γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα πξνβεί ζ’ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

επηθνηλσλία, ζα πξέπεη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ζχλζεηεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

(Παληειηάδνπ, 2010, ζ. 266), φπσο ε νξζνγξαθηθή ιεηηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

ζθέςεο (Πφξπνδαο, 2003, ζ. 84) ή ην γισζζηθφ πεξηερφκελν, ε νπηηθνρσξηθή 

νξγάλσζε, ε αιιεινπρία γξαθηθψλ ζπκβφισλ θαη ε θηλεηηθή νξγάλσζε ηνπ 

νξζνγξαθηθνχ απνηειέζκαηνο (Παπαζαλαζίνπ & Μηθξνχιε, 2010, ζ. 237). 

Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, ε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε.  

Παιαηφηεξα ε νξζή γξαθή απνηεινχζε αλαπφζπαζην κέξνο ησλ αλαιπηηθψλ θαη 

σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ, αθνχ ε εηθφλα ελφο θεηκέλνπ έπαηδε ζπνπδαίν ξφιν 

(Υξεζηάθεο, 2000, ζ. 231). ηηο κέξεο καο δε δίλεηαη ε ζεκαζία πνπ δηλφηαλ παιηά, 

αθνχ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ εθπαίδεπζε νη λέεο ηερλνινγίεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ λέεο 

κεζφδνη θαη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ παηδηψλ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε γξαθή 

(Υξεζηάθεο, 2000, ζ. 231). Παξφια απηά παξακέλεη έλα αμηφπηζην δείγκα ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ εθάζηνηε καζεηή θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ 

πνξεία (Υξεζηάθεο, 2000, ζ. 232). 

Καζψο γξάθεη έλαο καζεηήο έλα επηθνηλσληαθφ θείκελν ζπλδπάδεη δχν 

αιιειέλδεηνπο ξφινπο: ην ξφιν ηνπ ζπγγξαθέα θαη ην ξφιν ηνπ γξακκαηέα 

(παληηδάθεο, 2004, ζ. 26). Γηα ηνλ πξψην ξφιν, απηφ ηνπ ζπγγξαθέα, ν καζεηήο ζα 

πξέπεη λα παξάγεη ηδέεο, λα ηηο νξγαλψλεη, λα επηιέγεη ην αθξναηήξην ζην νπνίν ζα 

απεπζχλεηαη θαη λα ζθέπηεηαη πνηεο κπνξεί λα είλαη νη αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπ, λα νξίδεη γηα πνην ιφγν ζπγγξάθεη ην θείκελν ηνπ θαη λα βειηηψλεη ην 

θαηαγξακκέλν θείκελν, ψζηε λα είλαη, φζν ην δπλαηφ, πην θνληά ζην ζηφρν ηνπ 

(παληηδάθεο, 2004, ζ. 26). Οπζηαζηηθά ν καζεηήο κε ην ξφιν απηφ αλαιακβάλεη φιν 

ην γλσζηηθφ κα θαη ην κεηαγλσζηηθφ θνξηίν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ζπγγξαθή ελφο 

θεηκέλνπ, ην νπνίν είλαη αξθεηά επίπνλν θαη απαηηεί ηε ρξήζε ηφζν ηεο δεισηηθήο 
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(δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο) φζν θαη ηεο δηαδηθαζηηθήο (πσο, πνπ, πφηε θαη γηαηί 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζηξαηεγηθέο) γλψζεο ηνπ (παληηδάθεο, 2004, ζ. 26). 

Ο ξφινο ηνπ γξακκαηέα απαηηεί επίζεο, πνιιέο δεμηφηεηεο. Ο καζεηήο νθείιεη λα 

νπηηθνπνηήζεη θαη λα αθηλεηνπνηήζεη ηε ζθέςε ηνπ ζπγγξαθέα. Πην αλαιπηηθά, ν 

καζεηήο – γξακκαηέαο εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο θηλήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ψζηε 

λα ζρεδηάζεη θάζε γξάθεκα, αθήλεη ηηο απαηηνχκελεο απνζηάζεηο αλάκεζα ζηα 

γξαθήκαηα θαη αλάκεζα ζηηο ιέμεηο, γλσξίδεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηνπο 

γξακκαηηθνζπληαθηηθνχο θαη νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο, ηα ζεκεία ζηίμεο φπσο επίζεο 

θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ εθάζηνηε θεηκεληθνχ είδνπο (παληηδάθεο, 2004, ζ. 27). 

Με ηνλ ξφιν απηφ, δίλεη ζην θείκελν ηελ ζσζηή αηζζεηηθή κνξθή θαη πξνδηαζέηεη 

ζεηηθά ην αθξναηήξηφ ηνπ, νδεγψληαο ηε δηαδηθαζία ζε επηθνηλσλία. Ο καζεηήο 

νθείιεη λα θαηαλαιψλεη, γηα ην ξφιν ηνπ γξακκαηέα, φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν 

γλσζηηθφ δπλακηθφ, ψζηε λα αθηεξψζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δπλάκεψλ ηνπ ζην 

ξφιν ηνπ ζπγγξαθέα, πνπ είλαη απαηηεηηθφηεξνο.  

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο είλαη ζηαδηαθή θαη δελ 

αθνινπζείηαη κηα επζεία πνξεία απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν. Κάζε ζηάδην πξναπαηηεί 

δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο, (Παληειηάδνπ, 2010, ζ. 271). Σν πξψην ζηάδην είλαη απηφ 

ηεο πξνγξαθήο, θαηά ην νπνίν δηεθπεξαηψλεηαη ν βαζηθφο ζρεδηαζκφο. Σν παηδί 

παξάγεη ηδέεο, αλαηξέρνληαο ζηηο εκπεηξίεο-γλψζεηο ηνπ θαη ζε άιιεο πεγέο, 

θαζνξίδεη ην ζηφρν ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, νξγαλψλεη θαη ζρεδηάδεη ην πψο ζα κεηαθέξεη 

ηηο πιεξνθνξίεο ζε γξαπηφ θείκελν (Παληειηάδνπ, 2010, ζ. 271). Έπεηαη ην ζηάδην 

ηεο γξαθήο, φπνπ ν ζπγγξαθέαο κεηαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε γξαπηφ θείκελν, 

πξνζέρνληαο λα ππάξρεη λφεκα πνπ ζα γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηνλ αλαγλψζηε. 

Δπηπξφζζεηα, ζην ζηάδην απηφ, ν καζεηήο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπο θαλφλεο 

νξζνγξαθίαο θαη ηε ρξήζε ζεκείσλ ζηίμεο (Παληειηάδνπ, 2010, ζ. 271). Σέινο, 

ππάξρεη ην ζηάδην ηεο κεηα-γξαθήο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

επαλεμέηαζε ηνπ θεηκέλνπ. ην ζηάδην απηφ ν καζεηήο, αξρηθά, δίλεη βάζε ζην 

πεξηερφκελν θαη ηε ζχληαμε, βειηηψλνληαο ηπρφλ αηέιεηεο. Έπεηηα αζρνιείηαη κε ηελ 

νξζνγξαθία θαη ηε ζηίμε θαη ζην ηέινο κε ηελ εηθφλα ηνπ γξαπηνχ (Παληειηάδνπ, 

2010, ζ. 272). 

Οη καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζην γξαπηφ ιφγν παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο ειιηπείο 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, δειαδή αγλννχλ ην πνηα ζηξαηεγηθή πξέπεη λα 



25 
 

εθαξκφζνπλ θαη πψο λα αμηνινγήζνπλ ηε δηαδηθαζία (παληηδάθεο, 2004, ζ. 49). 

Δπηπιένλ, δελ έρνπλ επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, δελ θάλνπλ ζρέδηα θαη δε 

ζέηνπλ ζηφρνπο. Οπζηαζηηθά αθνινπζνχλ ην κνληέιν παξάζεζεο πιεξνθνξηψλ 

(παληηδάθεο, 2004, ζ. 49).  

Ζ νκάδα ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζην γξαπηφ ιφγν είλαη αξθεηά 

αλνκνηνγελήο, φκσο έρεη θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηα εμήο: ρξεζηκνπνηεί 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνηάζεσλ θαη ιέμεσλ, αληηκεησπίδεη ηε γξαθή σο έλα κέζν 

εμέηαζεο θαη φρη επηθνηλσλίαο, έρεη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληί ηεο θαη ηέινο, 

παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ζρεηηθά κε ηα εζσηεξηθεπκέλα εηδηθά νξγαλσηηθά ζρήκαηα 

πνπ πεξηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν ελφο θεηκέλνπ θαη ηε ζεηξά παξάζεζήο ηνπ 

(παληηδάθεο, 2004, ζ. 51).  Δπηπιένλ, ηα θείκελά ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

νξζνγξαθηθά,  γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε, ιάζε ζηελ θεθαιαηνπνίεζε θαη ζηε 

ζηίμε θαη δε δηαθξίλνληαη απφ ζπλνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα (Γεκάθνο, 2010, ζ. 460).  

Δλ ζπλερεία, νη καζεηέο απηνί, παξάγνπλ κηθξά θείκελα θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ 

αδπλακία ηνπο λα εθθξάζνπλ φζα γλσξίδνπλ (Παληειηάδνπ, 2010, ζ. 275). χκθσλα 

κε ηνλ Πφξπνδα (2003, ζ.84), ηα παηδηά απηά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην γξαπηφ 

ιφγν, φρη ιφγσ πξνβιεκάησλ ζηε ζθέςε αιιά θπξίσο εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ ζηε 

γξαπηή κεηαθνξά ησλ ζθέςεσλ ηνπο. Οη καζεηέο έρνπλ επίγλσζε ηεο κεηνλεμίαο ηνπο 

απηήο θαη γηα λα ηελ απνθχγνπλ, γξάθνπλ πεξηνξηζκέλα θαη αλνξζφγξαθα θείκελα, 

κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη φηη ππάξρεη πξφβιεκα θαη ζηε ζθέςε ηνπο (Πφξπνδαο, 

2003, ζ. 84). πλήζσο, κεηαηξέπνπλ ηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ελφο θεηκέλνπ ζε 

δηαδηθαζία εξψηεζεο – απάληεζεο, θαηαγξάθνληαο φηη ηνπο έξρεηαη ζην κπαιφ, 

ρσξίο θακία νξγάλσζε. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχλ αλαπνηειεζκαηηθά ζηξαηεγηθέο θαη 

δελ αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν ζην ζρεδηαζκφ ηεο γξαθήο. Σν γξαπηφ ηνπο ζπλνιηθά 

είλαη θησρφ θαη δχζθνιν ζηελ θαηαλφεζε (Παληειηάδνπ, 2010, ζ. 275). Μεηαθνξηθά, 

νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ γξάθνπλ έλα θείκελν, είλαη ζαλ λα ζέινπλ 

λα ρηίζνπλ έλα ζπίηη. Γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα βάινπλ, φκσο δε μέξνπλ απφ πνχ λα 

αξρίζνπλ θαη πνπ λα ηειεηψζνπλ, αθξηβψο γηαηί δελ ππάξρεη θαλέλαο ζρεδηαζκφο 

(Παληειηάδνπ, 2010, ζ. 276).  

Ζ ρξήζε θαηάιιεινπ πιηθνχ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή 

ππνζηήξημε καζεηψλ πνπ δπζθνιεχνληαη ζηε γξαθή (Υξεζηάθεο, 2000, ζ. 256). Ζ 

ρξήζε πξνγξακκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή βνεζάεη πνιχ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, αθνχ 
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είλαη ηδηαίηεξα αξεζηά ζηα παηδηά, δηαηεξνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ηα βνεζνχλ λα 

πξννδεχζνπλ (Υξεζηάθεο, 2000, ζ. 256).  

Οξζνγξαθία 

Ζ νξζνγξαθία είλαη, ζχκθσλα κε ηε Μνπδάθε (2010, ζ.31), ε γξαθή ησλ 

πξνθνξηθψλ ιέμεσλ ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο – ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ 

ηεζεί ζην εθάζηνηε γισζζηθφ ζχζηεκα. Οη θαλφλεο απηνί πξνέξρνληαη απφ 

ηζηνξηθνχο ή γισζζηθνχο παξάγνληεο θαη άιινηε είλαη εκθαλείο, άιινηε φρη 

(Μνπδάθε, 2010, ζ. 31). Σν λα γξάθεη θάπνηνο ζχκθσλα κε ηελ νξζή νξζνγξαθία 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία αξθεηά δχζθνιε θαη πεξίπινθε (Πφξπνδαο, 2003, ζ. 81). Ζ 

νξζνγξαθεκέλε γξαθή νθείιεηαη ζηελ αλάθιεζε ηεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο 

ιέμεο απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε (Πφξπνδαο, 2003, ζ. 83, Μνπδάθε, 2010, ζ.33).  

Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

νξζνγξαθία (Πφξπνδαο, 2003, ζ. 82). Οπζηαζηηθά, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηελ 

αλάθιεζε ησλ νξζνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ιέμεσλ απφ ην νξζνγξαθηθφ 

ηνπο ιεμηθφ (Μνπδάθε, 2010, ζ. 33). Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη, ινηπφλ, λα εζηηάζεη 

ζηε εθεί γηα λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

 

2. Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο – Παξαηήξεζε Πξνβιεκάησλ 

ιόγνπ 

Ζ παξαηήξεζε (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 220) αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηά καο λα ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο καο. Μέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο κπνξνχκε λα θαηαγξάςνπκε ζπκπεξηθνξέο θαη φρη ζηάζεηο ή 

πεπνηζήζεηο, αθνχ δελ είλαη έλλνηεο απηέο πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε ζηγνπξηά. 

Δπίζεο, κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε θαηαζηάζεηο ή ζπκπεξηθνξέο θαη λα εμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 220).  

Ζ παξαηήξεζε, σο εξεπλεηηθή κέζνδνο, είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκε θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, είηε κφλε ηεο, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006, ζ. 220). Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε άιινπ είδνπο εξεπλεηηθέο ηερληθέο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπλέληεπμε ή ην εξσηεκαηνιφγην, είλαη πην άκεζε θαη δελ 

έρεη απαηηήζεηο απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 221).  Έηζη 
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απνηειεί έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηεξεχλεζεο πιεζπζκψλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα 

εθθξαζηνχλ ιεθηηθά ή αληηκεησπίδνπλ άιινπ είδνπο δπζθνιίεο ζπκκεηνρήο.  

Γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ε παξαηήξεζε ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην 

απνδνηηθνχο ηξφπνπο δηεξεχλεζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο. Μπνξεί λα 

καο απνδψζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο, ζηε ζπλέρεηα, δχλαληαη λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή εμαηνκηθεπκέλσλ 

παξεκβάζεσλ, αηνκηθά ή ζε επίπεδν ηάμεο  (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 222). 

εκαληηθφ είλαη λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο θαη ηα φξηα, γηα λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ, 

φζν ην δπλαηφλ, πην αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα.  

Ζ παξαηήξεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθά θαη θαιφ είλαη λα δηαηεξνχληαη 

ζεκεηψζεηο απφ ηνλ εξεπλεηή – δάζθαιν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, ηε 

ζπκκεηνρηθή ηνπ δηάζεζε, ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο εξγάδεηαη θαιχηεξα, ηε ζρέζε 

ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θηι. (Υξεζηάθεο, 2000, ζ. 72). Μέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο 

παξαηήξεζεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ εκθαλείο νη ηνκείο πνπ ην παηδί επηηπγράλεη θαζψο 

θαη νη παξάγνληεο πνπ ην δπζθνιεχνπλ θαη έηζη ζα επηηεπρζεί ν θαηάιιεινο 

ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ (Υξεζηάθεο, 2000, ζ. 73). 

πρλά, ιφγσ ησλ πνιχπινθσλ ζπλζεθψλ παξαηήξεζεο, κπνξεί λα αλαγθαζηνχκε 

λα επηιέμνπκε πνηεο πιεξνθνξίεο ζα θαηαγξάςνπκε θη απηφ πξνζδίδεη ζηελ 

παξαηήξεζε ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 

228). Αλάινγα κε ην βαζκφ επέκβαζεο ηνπ παξαηεξεηή, ε παξαηήξεζε κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί παξεκβαηηθή ή κε – παξεκβαηηθή. πσο θαη λα έρεη, θαηά ηελ 

θαηαγξαθή καο, νθείινπκε λα απνθεχγνπκε ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, φζνλ 

αθνξά ηηο πξνζέζεηο, ηα θίλεηξα ή ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε 

γιψζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβήο θαη απιή (Αβξακίδεο 

& Καιχβα, 2006, ζ. 229). 

Ζ παξαηήξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί είηε σο λαηνπξαιηζηηθή, φηαλ ζπκβαίλεη 

ζε πιαίζην θπζηθφ, είηε εξγαζηεξηαθή, φηαλ γίλεηαη ζε εξγαζηήξην ππφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 230). Δπηπιένλ ππάξρνπλ 

δχν είδε παξαηήξεζεο: ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εζλνγξαθία 

θαη ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 233).  
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Ζ πνζνηηθή ή ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε πξνζθέξεη ζεκαληηθά δεδνκέλα, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ζεσξηψλ θαη πξαθηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 233). Μέζσ απηήο κεηξάκε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ έρνπλ νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Δπηπιένλ, ν ηφπνο 

θαη ν ρξφλνο ηεο παξαηήξεζεο είλαη θαζνξηζκέλνη, θαζψο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγηθνχ 

νξηζκνχ θαη ε πνζνηηθή κέηξεζε ζπκπεξηθνξάο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 

234). Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζεσξνχληαη κεηξήζηκα είλαη ε 

δηάξθεηα, ν ρξφλνο κεζνιάβεζεο, ε ζπρλφηεηα θαη ε έληαζε (Αβξακίδεο & Καιχβα, 

2006, ζ. 235). Γηα λα κπνξέζνπκε λα δηεμάγνπκε κηα ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε 

αθνινπζνχκε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, ηα εμήο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 247-

248): αξρηθά επηιέγνπκε ην ζέκα θαη δηεμάγνπκε κηα απιή δηεξεπλεηηθή παξαηήξεζε. 

ηε ζπλέρεηα εμάγνπκε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα – ππνζέζεηο πξνο απάληεζε. 

Έπεηηα, ζρεδηάδνπκε ηα εξγαιεία κέηξεζεο, εθπαηδεχνπκε ηνπο παξαηεξεηέο θαη 

μεθηλάκε κηα πηινηηθή έξεπλα, ε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο αλαζεσξείηαη αλ παξαζηεί 

αλάγθε. Μέζσ ελφο ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα, αλαιχνληαη 

θαη εξκελεχνληαη ηα απνηειέζκαηα. ην ηέινο, γξάθεηαη θάπνηα αλαθνξά ή άξζξν. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα εγγπεζνχκε φζν πην αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη 

λα πξνζέρνπκε ηα κε ιεθηηθά ζεκεία ηνπ πεξηβάιινληνο, λα αλαξσηηφκαζηε ηη δε 

βιέπνπκε φηαλ παξαηεξνχκε θαη λα θξαηάκε δηαθξηηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ δελ ζα 

απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηε δηαδηθαζία (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 248).   

Ζ πνηνηηθή παξαηήξεζε απφ ηελ άιιε κεξηά, είλαη πεξηζζφηεξν πεξηγξαθηθή 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 250). Ο παξαηεξεηήο μεθηλάεη λα παξαηεξεί 

θαηαγξάθνληαο φηη ηνπ θαίλεηαη πην ζεκαληηθφ. πλήζσο ε πνηνηηθή παξαηήξεζε 

ιακβάλεη ρψξα πξηλ ηελ πνζνηηθή θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θάζεηο: ηελ εθεχξεζε 

(αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο κειέηεο θαη ηελ αλάπηπμε ελφο εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ – 

βαζίδεηαη ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε), ηελ αλαθάιπςε (νπζηαζηηθά αθνξά ηελ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ), ηελ εξκελεία (πξφθεηηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ) 

θαη ηέινο ηελ εμήγεζε (δειαδή ηε δηαηχπσζε ησλ επξεκάησλ) (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006, ζζ. 251-252). Ζ πνηνηηθή παξαηήξεζε πεξηιακβάλεη ηελ εζλνγξαθία, 

ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αλαιπηηθή θαη βαζηά πεξηγξαθή θαη κειέηε αλζξψπσλ θαη 

ηνπνζεζηψλ, θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, θαηά ηελ νπνία ν 

παξαηεξεηήο εληάζζεηαη ζηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ ζέιεη λα παξαηεξήζεη θαη 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ελέξγεηέο ηεο.  
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Καηά ηε δηεμαγσγή κηαο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ν παξαηεξεηήο 

δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζην πιαίζην θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη δελ 

απνηειεί απιά έλα πεξαζηηθφ ζεαηή. Απηνχ ηνπ είδνπο ε παξαηήξεζε κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί ζε κεηακθηεζκέλε (φηαλ ν ξφινο ηνπ παξαηεξεηή δελ είλαη γλσζηφο ζηα 

άηνκα πνπ παξαηεξνχληαη) θαη ζε ακεηακθίεζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε (φηαλ ηα 

άηνκα πνπ παξαηεξνχληαη γλσξίδνπλ φηη ν παξαηεξεηήο είλαη εθεί γηα λα ζπιιέμεη 

πιεξνθνξίεο) (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 253-254). Καηά ηελ κεηακθηεζκέλε 

παξαηήξεζε πηζαλψλ λα ζπκπεξηθέξνληαη πην θπζηθά ηα άηνκα θαη απηφ λα δίλεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα θαηαζηάζεηο πνπ δελ είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο 

επηζηεκνληθά (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 254).  

Ο παξαηεξεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βηψλεη ηηο ίδηεο εκπεηξίεο κε ηα άηνκα πνπ 

κειεηάεη θαη λα παξαηεξεί θαη ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζην εθάζηνηε πιαίζην. 

Δπηπιένλ, απνθηά πξφζβαζε ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ εθδειψλνληαη πάληα αλνηρηά 

θαη γλσξίδεη θψδηθεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ κειψλ κηαο νκάδαο (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006, ζ. 254). Ζ παξαηήξεζε ζηελ νπνία πξνβήθακε εκείο είλαη 

ζπκκεηνρηθή θαη ακεηακθίεζηε.  

Πνιινί εξεπλεηέο αζρνινχληαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ παξαηήξεζε ιφγνπ. Γηα 

λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε κέζνδφο ηνπο, αμηνινγνχλ ηνλ απζφξκεην ιφγν ησλ 

παηδηψλ, ην κηκηθφ ιφγν θαη ην ιφγν πνπ εθκαηεχεηαη (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 

259). Γηα θάπνηνπο παξαηεξεηέο ν απζφξκεηνο ιφγνο είλαη ν πην έγθπξνο γηα λα 

κεηξεζνχλ ν γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 

259). Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλνληαη ζπδεηήζεηο θαη δηεγήζεηο ηζηνξηψλ θαη ελ ζπλερεία 

αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηηο δνκέο ηνπ ιφγνπ. Ζ κίκεζε θαη νη 

δνθηκαζίεο πνπ ηε δηέπνπλ, κπνξνχλ επίζεο λα βνεζήζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθθξαζηηθνχ ιφγνπ ησλ παηδηψλ, θαζψο κεηαθξάδνπλ ηηο πξνηάζεηο κε βάζε έλα δηθφ 

ηνπο γισζζηθφ ζχζηεκα θαη έηζη ηηο επαλαιακβάλνπλ κε δηθνχο ηνπο θαλφλεο 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 260). Σέινο, ν ιφγνο πνπ εθκαηεχεηαη κέζσ εηθφλσλ 

ή αληηθεηκέλσλ, δεηψληαο λα δείμεη ή λα πεξηγξάςεη θάηη ην παηδί, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο έθθξαζήο ηνπ. θάζε 

κέζνδνο έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο θαη αμηνπνηείηαη αλάινγα 

κε ηελ πεξίζηαζε.  
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3. Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο 

Παξεκβάζεηο εηδηθήο αγσγήο θαη κνληέια  

ηελ εηδηθή αγσγή ππάξρνπλ δηάθνξα κνληέια παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

παξέκβαζεο. ζνλ αθνξά ηελ Δηδηθή Αγσγή, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξα 

κνληέια παξέκβαζεο: ην ηαηξηθφ κνληέιν, ην παξαταηξηθφ κνληέιν, ην θνηλσληθφ 

κνληέιν θαη ην ζπζηεκηθφ κνληέιν (βι. ρεδηάγξακκα 1, Γξνζηλνχ, 2015).  

Σν ηαηξηθφ κνληέιν ζεσξεί φηη ε αλαπεξία ηνπ αηφκνπ είλαη κηα αζζέλεηα θαη 

απνηειεί κηα δηθή ηνπ πξνζσπηθή ηξαγσδία (Εψληνπ-ηδέξε, 2011, ζ. 64). Ζ 

αλαπεξία αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα βιάβε, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα έλα ζχλνιν απφ 

πεξηνξηζκνχο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ην εκπνδίδεη λα απνθηήζεη κηα 

θαηαμησκέλε ζέζε ζηελ θνηλσλία  (Εψληνπ-ηδέξε, 2011, ζ. 64). Γηα λα κπνξέζεη λα 

δηεμαρζεί θάπνηα ζεξαπεία, ην αλάπεξν άηνκν κπαίλεη ζε δηαδηθαζία δηάγλσζεο. Έηζη 

πεξηγξάθεηαη, ηαμηλνκείηαη θαη θαηεγνξηνπνηείηαη ε αζζέλεηά ηνπ, γίλεηαη πξφγλσζε 

θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο παζνινγίαο ηνπ. Έπεηηα γίλεηαη παξέκβαζε, ζπλήζσο 

ρεηξνπξγηθά ή κε θαξκαθεπηηθή αγσγή, γηα λα κπνξέζεη λα απνθαηαζηαζεί ε 

δπζιεηηνπξγία (Εψληνπ-ηδέξε, 2011, ζ. 65). 

ρεδηάγξακκα 1: Μνληέια παξνρήο ππεξεζηώλ παξέκβαζεο ζηελ ΔΑΔ, Γξνζηλνύ (2015) 
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Δθηφο απφ ην ηαηξηθφ κνληέιν ππάξρεη ην παξαταηξηθφ, ην νπνίν ζηειερψλνπλ 

ςπρνιφγνη, ινγνπεδηθνί ή εξγνζεξαπεπηέο θηι. θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ 

κε ΔΔΑ (Γξνζηλνχ, 2015). Σν κνληέιν απηφ ζηνρεχεη ζηελ ζσξάθηζε ηεο 

απηνεηθφλαο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ αηφκσλ κε ΔΔΑ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο γχξσ, πξάγκα πνπ ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο θαη ηνπ ζηηγκαηηζκνχ πνπ ζπκβαίλεη ζπρλά ζηα άηνκα απηά. 

Σν ηαηξηθφ κνληέιν ακθηζβεηήζεθε απφ πνιινχο, νη νπνίνη δηαρψξηζαλ ηελ 

αλαπεξία απφ ηε βιάβε θαη ηελ αηνκηθή παζνινγία κεηαηνπίδνληαο ην «πξφβιεκα» 

ζηελ θνηλσλία (Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 69, Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 23). Έηζη 

δεκηνπξγήζεθε ην θνηλσληθφ κνληέιν, ην νπνίν ζεσξεί φηη ε πεγή ηεο 

αλαπεξνπνίεζεο είλαη ηα θνηλσληθά εκπφδηα θαη φρη ε ζσκαηηθή βιάβε (Εψληνπ-

ηδέξε, 2011, ζ. 70). Σν κνληέιν απηφ δελ αξλείηαη ηελ χπαξμε πξνζσπηθήο βιάβεο, 

σζηφζν ζεσξεί φηη ε πξνζσπηθή ηξαγσδία δηαθαίλεηαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. 

Δπηπιένλ, εζηηάδεη ζηελ αλαγθαία αιιαγή παξαγφλησλ θξαηηθήο κέξηκλαο, π.ρ. άξζε 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ εκπνδίσλ ζηελ πξφζβαζε θηηξίσλ, εμαζθάιηζε 

ζπλζεθψλ απξφζθνπηεο κεηαθίλεζεο κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη δηθαίσκα ζηελ 

εξγαζία (Εψληνπ-ηδέξε, 2011, ζ. 71). 

Γηα λα κπνξέζεη λα εμεηαζηεί θαη λα αμηνινγεζεί έλα παηδί ζα πξέπεη λα ην 

δνχκε ηφζν σο καζεηή, φζν θαη σο θνηλσληθφ άηνκν, πνπ αιιειεπηδξά κε ην 

πεξηβάιινλ – ζχζηεκα πνπ δεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη (Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 53). Σα 

ηξία βαζηθά ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη απηφ ηεο νηθνγέλεηαο, 

απηφ ηνπ ζρνιείνπ θαη απηφ ηεο θνηλσλίαο. Σα ζπζηήκαηα απηά αιιειεπηδξνχλ θαη 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Ζ κειέηε απηήο ηεο δηαπινθήο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ απνηειεί ην βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ 

ζπζηεκηθνχ κνληέινπ ή πεξηβαιινληνινγηθνχ (Υξεζηάθεο, 2011, ζ. 53, Γξνζηλνχ, 

2015).  

Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηελ 

παξνρή εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ 

πξψηε αλαθέξεηαη ζηα εηδηθά ζρνιεία θαη ηηο εληαμηαθέο δνκέο γεληθψλ ζρνιείσλ 

πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο, φπνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

καζεζηαθή εηνηκφηεηα θαη ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, νη επηδφζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά 
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ηνπο. Ζ δεχηεξε αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζην ζπίηη, ζε ηδησηηθά θέληξα εθπαίδεπζεο ή 

ζε θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο (Γξνζηλνχ, 2015). ηελ Διιάδα έρνπλ 

επηθπξσζεί νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ εξγαζία ησλ αηφκσλ κε ΔΔΑ (Υξεζηάθεο, 2011). Σν ζχληαγκα ηεο Διιάδαο 

θαζηεξψλεη ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

θαζψο θαη ηε δσξεάλ εθπαίδεπζε, ππνρξεψλνληαο ζηελ πνιηηεία λα ηνπο πξνζθέξεη 

θαηάιιειε ζηήξημε. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν 

γεληθά φζν θαη εηδηθά ζρνιεία θαη ππνζηεξίδεη πξσηίζησο ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ ζε γεληθά ζρνιεία (Υξεζηάθεο, 2011), κε εηδηθά πξνγξάκκαηα 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπο. Δθηφο φισλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ην 

ειιεληθφ ζχληαγκα δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη αγσγή είλαη βαζηζκέλε ζην αλζξσπνθεληξηθφ κνληέιν, 

θαηά ην νπνίν επαγγεικαηίεο, νηθνγέλεηα θαη ην ίδην ην άηνκν ζπλεξγάδνληαη γηα λα 

θαηαθέξνπλ λα ζπλζέζνπλ έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο, βαζηζκέλν 

ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ καζεηή (Υξεζηάθεο, 2013, Γξνζηλνχ, 2014). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ε ςπρνδπλακηθή θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε 

αιιειεπηδξαζηηθψλ ζρέζεσλ γηα λα έρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Γξνζηλνχ, 

2015). Σέινο, ε εηδηθή παηδαγσγηθή απνηειεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ εθάζηνηε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία (Γξνζηλνχ, 

2015). 

ια ηα κνληέια πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ έρνπλ κηα βάζε θαη 

αιιειεπηδξνχλ, γηα λα θέξνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ εμέιημε ηνπ καζεηή.  

 

Παξεκβάζεηο ζηα πξνβιήκαηα Γξαπηνύ Λόγνπ θαη Οξζνγξαθίαο 

Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πξνβαίλνπλ ζε ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο 

θαηά ηελ δηαρείξηζε ηνπ γξαπηνχ ηνπο ιφγνπ θαη απηφ ηα νδεγεί ζε αδηέμνδα. Αξρηθά, 

πξνζεγγίδνπλ ηα ζέκαηα έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ην ξφιν ηνπ ζρεδηαζκνχ 

(Graham, Karen, & Lynn, 2001, ζ. 74). Γξάθνπλ αλαζχξνληαο απιά πιεξνθνξίεο 

πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο είλαη ζρεηηθέο, θξνληίδνληαο θάζε λέα ηδέα κα ηνπο νδεγεί 

ζηελ επφκελε θαη δε ιακβάλνπλ ππφςε ηηο απφςεηο ηνπ θνηλνχ, ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηνπ ζέκαηνο, ηελ αλάπηπμε ζηφρσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ (Ciullo & 
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Reutebuch, 2013, ζ. 75). Δπηπιένλ, νη ηπρφλ αλαζεσξήζεηο ησλ γξαπηψλ ηνπο είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθέο, αθνχ δηνξζψλνπλ κεραληθά ηα ιάζε θαη ε βειηίσζε είλαη κηθξή 

(Ciullo & Reutebuch, 2013, ζ. 75). Σα γξαπηά ηνπο είλαη ζπλήζσο γεκάηα 

νξζνγξαθηθά, έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θεθαιαηνπνίεζε, ζηε ζηίμε θαζψο θαη 

γξαθηθά ζθάικαηα. Σέινο, δηαθαηέρνληαη απφ άγρνο φηαλ αλαθέξνληαη νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ νξζφ ηξφπν γξαθήο θαη ηνπο θαινχο ζπγγξαθείο (Ciullo & Reutebuch, 

2013, ζ. 75). 

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ φια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη ε δηδαζθαιία ζηε γεληθή 

ηάμε λα δίλεη έκθαζε ηφζν ζηελ πξφιεςε φζν θαη ζηελ παξέκβαζε, λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, λα δηαηεξεί ηζνξξνπία κεηαμχ έλλνηαο, 

δηαδηθαζίαο θαη ζρεδηαζκνχ θαη λα απαζρνιεί ηππηθέο θαη κε ηππηθέο κεζφδνπο 

κάζεζεο (Ciullo & Reutebuch, 2013, ζ. 75). Τπάξρνπλ έμη αξρέο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ ζπληνληζκέλε θαη ζπγθξνηεκέλε πξνζπάζεηα γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, 

νη εμήο (Ciullo & Reutebuch, 2013, ζ. 75): ε παξνρή απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο 

γξαπηνχ ιφγνπ, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, ε εθαξκνγή 

πξψηκεο παξέκβαζεο κε ζπλεθηηθή θαη ζηαζεξή πξνζπάζεηα βειηίσζεο, ε χπαξμε 

ζεηηθψλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο, ν εληνπηζκφο ησλ αθαδεκατθψλ 

θαη κε εκπφδησλ θαη ηέινο ε ρξήζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ ζηε γξαθή. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2013, 

ζ.31), θαιφ είλαη λα ηεξνχληαη: ε αξρή ηεο επνπηείαο, ε παηδνθεληξηθή αξρή, ε 

εγγχηεηα ζηε δσή, ε εκπέδσζε θαη ε άζθεζε.  

χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2003, ζ. 85), γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη κηα 

απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζην γξαπηφ ιφγν, ζα πξέπεη, λα εμαζθεζνχλ δχν επηκέξνπο ηνκείο: ε 

νξζνγξαθία ιέμεσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο ζθέςεο. Οη δχν απηνί ηνκείο νθείινπλ λα 

αιιειεπηδξνχλ απνηειεζκαηηθά, γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ελφο θεηκέλνπ. Καιφ ζα 

είλαη, λα ππάξμεη επαξθήο εμάζθεζε ζηελ νξζνγξαθία πξηλ πξνβεί ν καζεηήο ζηελ 

γξαπηή δηαηχπσζε ησλ ζθέςεψλ ηνπ (Πφξπνδαο, 2003, ζ. 85), αθνχ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα έρεη θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη δε ζα βηψλεη αηζζήκαηα απνηπρίαο.  

Ο ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πξνυπνζέηεη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Υξεζηάθε (2013, ζ.73), ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ, φπσο: ηελ χπαξμε 

πξνζεθηηθήο αλαγλψξηζεο - αμηνιφγεζεο ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ 
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ηνπ καζεηή, ηνλ ζρνιαζηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηελ 

πξφβιεςε πηζαλψλ αληεπηδξάζεσλ θαλνληθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη δηδαζθαιίαο, ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ γηα λα 

κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθά.  

Παξάιιεια, ην δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζην καζεηή λα 

βηψζεη αηζζήκαηα επηηπρίαο, αθνχ νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζην γξαπηφ ιφγν 

θαζεκεξηλά βηψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ιφγσ ησλ απνηπρηψλ ηνπο θαη έηζη 

πηνζεηνχλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζρνιηθή κάζεζε θαη ζθέθηνληαη πσο δε ζα 

ηα θαηαθέξνπλ πνηέ (παληηδάθεο, 2004, ζ. 106). Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ινηπφλ, 

ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία, εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία (παληηδάθεο, 

2004, ζ. 106). 

Ο εθπαηδεπηηθφο, γηα λα κπνξέζεη λα επηηχρεη ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχζεη ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ν 

καζεηήο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο ελφο θεηκέλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ζχληαμεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ λνεκάησλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά), θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ επίηεπμε ηεο απηφλνκεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζε θάζε θεηκεληθφ είδνο 

κε επηηπρία (παληηδάθεο, 2004, ζ. 107). εκεηψλεηαη εδψ, φηη θακία άιιε 

καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα δελ απαηηεί ην ζπλδπαζκφ ηφζσλ ζχλζεησλ δεμηνηήησλ, 

φζν ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. 

Ζ δηδαζθαιία θαη ε κεηέπεηηα ζηήξημε ηεο γξαθήο ζε παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο γίλεηαη κέζα απφ ηελ εθκάζεζε ζηξαηεγηθψλ νξγάλσζεο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ (Υξεζηάθεο, 2013, ζ.257, Παληειηάδνπ, 2010, ζ. 277).  Σν λα βάδνπκε ην 

παηδί λα γξάθεη απιά πεξηζζφηεξν, δελ ην βνεζά λα βειηησζεί. Ο ζπλδπαζκφο, 

σζηφζν ηεο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ, θάλνληαο πνιχ εμάζθεζε, ζα κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ζ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ κπνξεί λα έρεη ζεηηθή 

επηξξνή ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Παληειηάδνπ, 

2010, ζ. 278). Έξεπλεο ησλ Troia & Graham, 2002 (ζ. 290) έδεημαλ φηη ε δηδαζθαιία 

ηξηψλ ζηξαηεγηθψλ, ηνπ λα ζέηνπλ ζηφρνπο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θαηαηγηζκφ γηα 

παξαγσγή ηδεψλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο πξηλ γξάςνπλ, κπνξεί λα έρνπλ 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο επηδφζεηο ησλ γξαπηψλ, παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Παηδηά πνπ δηδάρηεθαλ ζπζηεκαηηθά απφ δηδάζθνληεο ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο έγξαςαλ 
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πνηνηηθφηεξεο εθζέζεηο θαη κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Troia 

& Graham, 2002, ζ. 300). Δπίζεο, νη Hayes & Nash, 1996 είραλ απνδείμεη φηη ν 

ρξφλνο ζρεδηαζκνχ ελφο θεηκέλνπ έρεη άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ηελ πνζφηεηα ηνπ 

θεηκέλνπ (Troia & Graham, 2002, ζ. 300).  

Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξνχλ, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο 

ζηξαηεγηθψλ, λα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

θαη ηελ πνηφηεηα ηεο γξαθήο ηνπο (Υξεζηάθεο, 2013, ζ.257, Παληειηάδνπ, 2010, ζ. 

278). Μέζσ απηψλ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζηνηρείσλ ζηηο ηζηνξίεο ηνπο, κπνξνχλ λα παξάγνπλ πιήξεηο ηζηνξίεο κε ρξήζηκα 

ζηνηρεία θαη ηέινο, κπνξνχλ λα θηηάρλνπλ έλα ζρέδην, λα αθνινπζνχλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, θαζψο θαη λα παξάγνπλ κεγάιν αξηζκφ ηδεψλ θαη έπεηηα λα 

ηηο νξγαλψλνπλ, ψζηε λα απμάλεηαη ην κέγεζνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη λα 

βειηηψλεηαη ε δνκή ηνπο (Παληειηάδνπ, 2010, ζ. 278).  

Μία ζηξαηεγηθή, ζχκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2013,ζ.258), ε νπνία θέξλεη 

επηηπρή απνηειέζκαηα απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: πξψηα ζρεδηάδνπκε ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ζέινπκε λα δηδάμνπκε, έπεηηα δηδάζθνπκε ηηο δεμηφηεηεο απηέο, ζηε 

ζπλέρεηα πξνζπαζνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζπλζήθεο εθαξκνγήο φζσλ δηδάρηεθαλ 

θαη ηέινο, επαηλνχκε ηα παηδηά ζε θάζε επηηπρία γηα λα εληζρχζνπκε ζεηηθά ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο (Υξεζηάθεο, 2013, ζ.258). Φπζηθά γηα λα επηηχρνπκε κηα 

απνηειεζκαηηθή ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηηο εμήο 

βαζηθέο αξρέο (παληηδάθεο, 2004, ζζ. 117-119): ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε 

αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε, λα αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ησλ ήδε ππαξρνπζψλ 

γλψζεσλ-εκπεηξηψλ-αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ καζεηή θαη λα πξνεηνηκάδεηαη ν καζεηήο 

γηα ηε δφκεζε ηεο λέαο γλψζεο. Δπηπιένλ, θαιφ είλαη λα εληζρχεηαη ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, λα ζπλδένληαη νη ζρνιηθέο κε ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, γηα λα ηνλίδεηαη ε επηθνηλσληαθή ζεκαζία ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ, λα αλαπηχζζνληαη εηιηθξηλείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, λα 

δεκηνπξγνχληαη βηψκαηα επηηπρίαο θαη λα αλαπηχζζνληαη νη κεηαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ (Υξεζηάθεο, 2013, ζ.258, παληηδάθεο 2004, ζ.119). ια 

απηά ζπκβαίλνπλ κε ηε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ζρεδηάδεη θαη 

αλαηξνθνδνηεί ηηο κεζφδνπο – ζηξαηεγηθέο ηνπ θαη πνπ θξνληίδεη θάζε δηαδηθαζία λα 

είλαη ρσξηζκέλε ζε κηθξά θαη επηηεχμηκα βήκαηα (Υξεζηάθεο, 2013, ζ.258). ιεο νη 

παξάκεηξνη ηεο γξαπηήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ζπλερψο, λα 
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παξέρεηαη θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε  αλά πάζα ζηηγκή (Υξεζηάθεο, 2013, ζ.258), 

λα παξαρσξείηαη έιεγρνο ηεο γξαπηήο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο (ε ππνζηήξημε ζηαδηαθά κεηψλεηαη έσο λα ζηακαηήζεη 

εληειψο), λα δηδάζθνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ δηάθνξσλ θεηκέλσλ θαη λα 

παξέρεηαη ρξφλνο ψζηε λα νινθιεξψλνπλ ηα θείκελά ηνπο (παληηδάθεο, 2004, 

ζ.119).  

Σα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή ηδεψλ θαη ζηε δφκεζε ελφο γξαπηνχ 

θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα αζθεζνχλ πάλσ ζε ηδέεο άιισλ ή ζε πξνζρεδηαζκέλεο 

ηζηνξίεο, πξηλ πξνζπαζήζνπλ λα γξάςνπλ ηηο δηθέο ηνπο (Υξεζηάθεο, 2000, ζ. 262). 

Γηα ηελ παξαγσγή κηαο ηζηνξίαο, ζα βνεζνχζε ε πξνγελέζηεξε δξακαηνπνίεζή ηεο, ε 

ηνπνζέηεζε εηθφλσλ πνπ ηελ αληηπξνζσπεχνπλ ζε ζεηξά θαη ε πξνθνξηθή δηήγεζή 

ηεο ζηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο γνλείο ή ζε κηθξφηεξα παηδηά (Υξεζηάθεο, 2000, ζ. 262). 

Δπηπιένλ, γηα ηε πεξηγξαθή ελφο ραξαθηήξα, ην παηδί ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί 

κέζσ ηεο απάληεζεο εξσηήζεσλ γηα ηελ πεξηγξαθή θάπνηνπ γλσζηνχ πξνζψπνπ ή 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηρλνγξαθεκάησλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ νκνηνηήησλ ηνπ 

πεξηγξαθφκελνπ πξνζψπνπ κε θάπνην πξφζσπν γλσζηφ ζε φινπο  (Υξεζηάθεο, 2000, 

ζζ. 262-263). Ζ εξγαζία ζε ππνινγηζηή κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί, κε ηε βνήζεηα 

πνιιαπιψλ εξεζηζκάησλ, λα γξάςεη κηα ηζηνξία κέζα απφ κηα ζεηξά παηρληδηψλ ή 

πεξηπεηεηψλ  (Υξεζηάθεο, 2000, ζ. 263). 

ην πιαίζην ηεο ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, 

ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο πέληε θάζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζην 

θεθάιαην 1.1, δειαδή: αξρηθά λα γίλεηαη πζηεκαηηθή – Δκπεηξηθή Παξαηήξεζε 

(πξψηε θάζε), έπεηηα Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (δεχηεξε θάζε), ζε επφκελν 

ζηάδην ν ρεδηαζκφο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν (ηξίηε 

θάζε), αξγφηεξα ε Τινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ κε δξαζηεξηφηεηεο 

Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο (ηέηαξηε 

θάζε) θαη ηέινο ε Αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο Παξέκβαζεο κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηφρν (πέκπηε θάζε) (Γξνζηλνχ, 2010). Οη θάζεηο απηέο νδεγνχλ ζηε δφκεζε θαη 

ηελ εθαξκνγή ελφο ηνρεπκέλνπ, Αηνκηθνχ, Γνκεκέλνπ, Δληαμηαθνχ, Πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) (Γξνζηλνχ, 2014, ζζ. 5-7), ην νπνίν 

ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηνπ εθάζηνηε καζεηή. 
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ηξαηεγηθέο νξγάλσζεο γξαπηνύ ιόγνπ 

πσο είπακε θαη ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, ε δηδαζθαιία ηεο γξαθήο ζε 

παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ηελ εθκάζεζε 

ζηξαηεγηθψλ νξγάλσζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Παληειηάδνπ, 2010, ζ. 277). Σέηνηεο 

ζηξαηεγηθέο είλαη θαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

 Ο παληηδάθεο (2004) πξνβαίλεη ζηε δεκηνπξγία κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ γξαπηψλ, πνπ νλνκάδεηαη «.Ο.Κ.ΑΡ.Δ. θαη μεθίλα κε ην Α..Δ.» 

(παληηδάθεο, 2004, ζζ. 28-46). Ζ ζηξαηεγηθή απηή απνηειεί έλα κλεκνληθφ θαλφλα, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηε ζσζηή εθκαίεπζε 

ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ. Ζ ζεκαζία ηεο είλαη κεγάιε θαζψο νξγαλψλεη ην γξαπηφ 

ζπλνιηθά θαη βνεζά ην καζεηή λα θαηεπζπλζεί πξνο ην ζσζηφ απνηέιεζκα.  

Σν φλνκα ηεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί κηα αθξνζηηρίδα πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

 

  

 

 

 

Πην αλαιπηηθά, ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ν καζεηήο αλαθαιεί απφ ηε κλήκε 

ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ην θείκελν πνπ θαιείηαη λα γξάςεη. Ζ αλάθιεζε 

απηή κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ. ηε θάζε απηή ν 

καζεηήο νθείιεη λα απνθαζίζεη, εθηφο ησλ άιισλ, γηα ην αθξναηήξην ζην νπνίν ζα 

απεπζχλεηαη (ιφγνο επίζεκνο ή αλεπίζεκνο, πνην ην χθνο θαη ην πεξηερφκελν), γηα ην 

είδνο ηνπ θεηκέλνπ (αθήγεζε, πεξηγξαθή, άξζξν θηι.) θαη γηα ην ζθνπφ ηνπ θεηκέλνπ 

(ζέιεη λα πιεξνθνξήζεη, λα δηδάμεη, λα ςπραγσγήζεη θηι.) (παληηδάθεο, 2004, ζζ. 

28-30).  

ηε θάζε ηεο νξγάλσζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ν καζεηήο 

νθείιεη λα απνθαζίζεη πνηεο πιεξνθνξίεο ζα θξαηήζεη θαη πνηεο φρη θαη λα ηηο 

ηαμηλνκήζεη ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά γηα λα εθθξάδνπλ απηφ πνπ ζέιεη (παληηδάθεο, 

και ξεκίνα με το 

Ακροατήριο 

Σκοπόσ 

Είδοσ 
κειμζνου 

Σχεδιαςμόσ 

Οργάνωςη 

Καταγραφή  

ΑναθεώΡηςη 
– Βελτίωςη 

Έκδοςη 
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2004, ζζ. 30-31).  ηε ζπλέρεηα ν καζεηήο πξνρσξάεη ζηελ πξψηε θαηαγξαθή ηνπ 

θεηκέλνπ ηνπ. Δδψ ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζην ξφιν ηνπ γξακκαηέα θαη νη ηδέεο 

αξρίδνπλ λα παίξλνπλ ζρήκα (παληηδάθεο, 2004, ζ. 33). Αθνινπζεί ε θάζε ηεο 

αλαζεψξεζεο, φπνπ ην θείκελν βειηηψλεηαη έσο φηνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη 

απνθάζεηο πνπ είραλ ιεθζεί θαηά ην ζρεδηαζκφ. ηε θάζε απηή ζπκκεηέρνπλ θαη νη 

δχν ξφινη, ζπγγξαθέαο θαη γξακκαηέαο θαη απνηειεί κηα αξθεηά δχζθνιε δηαδηθαζία 

(παληηδάθεο, 2004, ζζ. 34-35).  

 

 

 

 

 ρεδηαζκφο Δπηιέγσ ηδέεο αθνχ 

ιάβσ ππφςε: 

 Αθξναηήξην 

 θνπφο 

 Δίδνο θεηκέλνπ 

Ο Οξγάλσζε Οξγαλψλσ ηηο ηδέεο 

κνπ ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο 

επηινγέο ηεο θάζεο 

ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

ΚΑ Καηαγξαθή Καηαγξάθσ ρσξίο 

λα ελδηαθέξνκαη γηα 

ηα νξζνγξαθηθά 

ιάζε. 

Ρ ΓηφΡζσζε Ζ παξαγσγή ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ δελ 

είλαη κηα δηαδηθαζία 

ηνπ ηχπνπ «ςεθάζηε, 

ζθνππίζηε, 

ηειεηψζαηε»! Σψξα 

θξνληίδσ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη 

επηινγέο ηεο θάζεο 

ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Δ Έθδνζε Κνηλνπνηψ ην 

θείκελν ζηνπο 

αλαγλψζηεο. 

Πίλαθαο 1: Κάξηα ΟΚΑΡΔ. (παληηδάθεο, 2004, ζ.233) 
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ρεδηάγξακκα θαη κλεκνληθόο θαλόλαο αθήγεζεο 

Ζ αθήγεζε είλαη έλα απφ ηα θεηκεληθά είδε πνπ ζπλαληάκε πνιχ ζπρλά ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν. Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε εμηζηφξεζε, κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, κηαο 

ηζηνξίαο, θαηά ηελ νπνία κεηαβάιιεηαη κηα αξρηθή θαηάζηαζε πξαγκάησλ ζθφπηκα 

απφ ηνπο ήξσεο (Αλδξένπ, 2007, ζ. 8). Μηα αθήγεζε κπνξεί λα είλαη είηε 

κπζνπιαζηηθή, είηε ηζηνξηθή, είηε ξεαιηζηηθή θαη πξέπεη λα πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλα 

δνκηθά ζηνηρεία, θάπνηα απφ ηα νπνία είλαη ηα εμήο: ρσξνρξνληθφ πιαίζην, ήξσεο, 

πεξηγξαθή αξρηθήο θαηάζηαζεο, εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αλαηξέπεη ηελ 

θαηάζηαζε, εκπφδηα ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εζσηεξηθή αληίδξαζε ησλ 

εξψσλ ζηα πξνβιήκαηα, εμσηεξηθή δξάζε ησλ εξψσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, απνηειέζκαηα πξνζπαζεηψλ, θνξχθσζε ηεο δξάζεο, ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, απνηίκεζε γεγνλφησλ θαη εξψσλ (Αλδξένπ, 2007, ζ. 10).  

Γηα λα κπνξέζεη έλαο καζεηήο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα απνκλεκνλεχζεη θαη 

λα θαηαγξάςεη φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εμήο 

κλεκνληθφ θαλφλα: «Με έμη πη, δχν ηη θαη έλα γηαηί θάλνπκε κηα αθήγεζε θαιή» 

(παληηδάθεο, 2004, ζ. 212). Πην αλαιπηηθά, ζηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ην 

πεξηερφκελν θάζε ππννκάδαο ηνπ θαλφλα (Δηθφλα). 

Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαπάλσ 

κλεκνληθνχ θαλφλα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ΟΚΑΡΔ, λα ζπληάμεη έλα νινθιεξσκέλν, 

λνεκαηηθά, θείκελν, κε αξρή, κέζε 

θαη ηέινο. Καηά ηε θάζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη έρνληαο ζην 

κπαιφ ην ζρεδηάγξακκα, ν 

καζεηήο γξάθεη ζχληνκα φζα 

ζθέθηεηαη λα ελζσκαηψζεη ζην 

θείκελφ ηνπ, ηα νξγαλψλεη θαη 

έπεηηα πξνβαίλεη ζηελ πξψηε 

θαηαγξαθή. ην ηέινο, αλαζεσξεί 

θαη εθδίδεη ην θείκελφ ηνπ. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν θαλφλσλ κπνξεί λα επηθέξεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 

 

Δηθόλα1: ρεδηάγξακκα Αθήγεζεο 
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ηξαηεγηθέο Οξζνγξαθεκέλεο γξαθήο 

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ νδεγνχλ ζε νξζνγξαθεκέλε γξαθή είλαη ηέζζεξηο (Ατδίλεο, 

2010, ζ. 138). Ζ πξψηε είλαη ε ζηξαηεγηθή επηλφεζεο ηεο νξζνγξαθίαο ηεο ιέμεο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο έσο θαη ην ηέηαξην (νξζνγξαθηθφ ή 

ζηάδην πιαηζίνπ ιέμεο). Σα παηδηά ή νη ελήιηθεο δελ έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

νξζνγξαθία ηεο εθάζηνηε ιέμεο θαη αζρνινχληαη κφλν κε ηελ γξαθεκηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο (Ατδίλεο, 2010, ζ. 140). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα γίλνληαη 

πνιπάξηζκα νξζνγξαθηθά ιάζε, ησλ νπνίσλ ε ζέζε αιιάδεη αλάινγα κε ην ζηάδην 

αλάπηπμεο (είηε ζην ζέκα είηε ζηελ θαηάιεμε).  

Δπφκελε ζηξαηεγηθή είλαη ε κλεκνληθή (Ατδίλεο, 2010, ζ. 142), θαηά ηελ νπνία 

απνζεθεχνληαη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηε κλήκε θαη έηζη αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί 

λα ζπκβεί αλάθιεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηε ζσζηή θαηαγξαθή κηαο ιέμεο. ζν 

πην ζπρλά εκθαλίδεηαη κηα ιέμε, ηφζν πην εχθνια δεκηνπξγείηαη ε αλαπαξάζηαζή ηεο 

(Ατδίλεο, 2010, ζ. 142). Ζ ηξίηε ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

νξζνγξαθίαο είλαη απηή ηεο αλαινγίαο πξνο γλσζηέο ιέμεηο (Ατδίλεο, 2010, ζ. 144). 

Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη λα ζπλδεζνχλ νξζνγξαθηθά ιέμεηο 

πνπ έρνπλ νινθιεξσκέλε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ζην λνεηηθφ ιεμηθφ ηνπ παηδηνχ κε 

άιιεο άγλσζηεο. Οη νηθνγέλεηεο ιέμεσλ, δειαδή ε θαηεγνξηνπνίεζε ιέμεσλ ζε 

νκάδεο εηπκνινγηθήο πξνέιεπζεο (Πφξπνδαο, 2003, ζ. 83), είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

ζηελ παξνχζα ζηξαηεγηθή θαη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο (Μνπδάθε, 2010, ζ. 402). Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε γλψζε θσλνινγηθήο θαηάηκεζεο ησλ ιέμεσλ (Ατδίλεο, 2010, 

ζ. 144). 

Ζ κνξθνινγηθή ζηξαηεγηθή (Ατδίλεο, 2010, ζ. 144), ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ 

αλάπηπμε κνξθνζπληαθηηθψλ γλψζεσλ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηνπο θαλφλεο πνπ 

βνεζνχλ ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ νξζνγξαθηθά ζε πιεζψξα ιέμεσλ 

κε κηθξφ αξηζκφ απνζεθεπκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηε κλήκε. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή πξνυπνζέηεη εθπαίδεπζε. πκπεξαζκαηηθά, θαιφ είλαη ηα παηδηά λα 

ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ ζα βξεζνχλ θαη 

αλάινγα κε ην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο (Ατδίλεο, 2010, ζ. 145).  

Έλαο άιινο ηξφπνο εθκάζεζεο ηεο νξζνγξαθίαο ιέμεσλ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο 

«Πξνζσπηθήο ηξάπεδαο ιέμεσλ» ή ελφο «Πξνζσπηθνχ ιεμηθνχ» (Μνπδάθε, 2010, 
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ζ.405). Έηζη ν καζεηήο κπνξεί λα θάλεη επαλάιεςε ή απηνέιεγρν, αθνχ ν καζεηήο 

έρεη θαηαγεγξακκέλεο φιεο ηηο ιέμεηο πνπ έρεη κάζεη ζε έλα κέξνο θαη είλαη άκεζα 

δηαζέζηκν γηα επεμεξγαζία. 

 

Παξεκβάζεηο θαη ρξεζηκόηεηα ησλ λέσλ Σερλνινγηώλ  

Οη λέεο ηερλνινγίεο κπαίλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε δσή καο, κε απνηέιεζκα 

λα επεξεάδνληαη φινη νη ηνκείο ηεο. Απηφ αλαπφθεπθηα ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Πεξίπνπ ην 29-40% απφ ην ρξφλν ηνπ καζήκαηνο απαζρνιείηαη κε ηε 

ρξήζε ππνινγηζηή θαη ην 27% ησλ ζρνιείσλ έρνπλ εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ (Ciullo 

& Reutebuch, 2013, ζ. 196). Ζ επηξξνή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ δηδαζθαιία ζεσξείηαη 

επεξγεηηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο (Ciullo & Reutebuch, 2013, ζ. 196), αλ 

βέβαηα ππάξρεη ε θαηάιιειε επάξθεηα απφ ηνπο καζεηέο.   

Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ γξαπηνχ ιφγνπ, ζηελ πνηφηεηα ηνπ γξαπηνχ, ζην κέγεζνο ηεο 

έθζεζήο ηνπο, ζηελ αλάγλσζε, ζηε ζχγθξηζε πιεξνθνξηαθψλ θεηκέλσλ, ζηε ζχλδεζε 

λέσλ δεδνκέλσλ κε ηελ πξνγελέζηεξε γλψζε ηνπο θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ απφ ηελ θχξηα ηδέα (Ciullo & Reutebuch, 2013, ζ. 197). 

Αδηακθηζβήηεηα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ είζνδν ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & Μειάο, 2009, ζ. 42), ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε λα κπνξεί ε πιεξνθνξία λα παξνπζηαζηεί δπλακηθά θαη λα παξέρνληαη 

δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηεο πνζφηεηαο ηεο παξνπζηαδφκελεο πιεξνθνξίαο, ηνπ ηξφπνπ 

θαη ηεο ηαρχηεηαο παξνπζίαζεο ηεο (παληηδάθεο, 2004, ζ. 150).  

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην γξαπηφ ιφγν, ηα 

πνιπκέζα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κεραληζηηθψλ (νξζνγξαθία, 

ζηίμε, ιεμηιφγην θηι), νπζηαζηηθψλ (γέλλεζε ηδεψλ, βειηίσζε γξαπηψλ) θαη 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ παξαγσγήο θεηκέλσλ (παληηδάθεο, 2004, ζ. 150).  

Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιέο ρξήζεηο θαη λα βνεζήζνπλ ην καζεηή 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κέζσ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ. Αξρηθά, ν ππνινγηζηήο σο 

«επεμεξγαζηήο θεηκέλσλ», κπνξεί λα δψζεη ζην γξαπηφ ηνπ καζεηή θαιχηεξε εηθφλα, 

λα δηεπθνιχλεη ηε δπλακηθή επεμεξγαζία θαη ηε βειηίσζε ηνπ θεηκέλνπ, λα ηππψζεη 

ην θείκελν ζε κνξθέο πνπ κνηάδνπλ κε απηέο ησλ ελειίθσλ, λα παξνπζηάζεη κηα λέα 
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αληίιεςε ζρεηηθά κε ηα ιάζε νξζνγξαθίαο θαη ζηίμεο, λα δψζεη ηελ εληχπσζε ζην 

καζεηή φηη είλαη έλαο πξαγκαηηθφο «ζπγγξαθέαο», λα βνεζήζεη ζηελ εζηίαζε ηεο 

πξνζνρήο ζε νπζηαζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο γξαθήο (γέλλεζε ηδεψλ, βειηίσζε 

γξαπηψλ) αληί γηα κεραληζηηθέο (νξζνγξαθία, ζηίμε, ιεμηιφγην θηι.) (παληηδάθεο, 

2004, ζζ. 151-152).  

Ο ππνινγηζηήο σο «εθθσλεηήο», δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα αθνχζεη ηηο 

ζθέςεηο ηνπ θαη λα δηνξζψζεη ηηο ειιηπείο πξνηάζεηο ή ηηο ιαλζαζκέλεο ιέμεηο 

(παληηδάθεο, 2004, ζ. 152). Δπηπιένλ, ν ππνινγηζηήο σο «δηνξζσηήο» κπνξεί λα 

βνεζήζεη ην καζεηή λα ειέγμεη ηελ νξζνγξαθία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ. Έλα κεηνλέθηεκα 

απηνχ ηνπ ξφινπ είλαη φηη δελ εληνπίδεη ηηο ιέμεηο πνπ είλαη κελ απνδεθηέο αιιά δελ 

ηαηξηάδνπλ κε ηα ζπκθξαδφκελα. Δπίζεο, δίλεη έηνηκα ηα ζσζηά ρσξίο λα επηζεκαίλεη 

ηνπο θαλφλεο.  

 

 Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ Η/Τ ζην γξαπηό ιόγν θαη ηελ 

νξζνγξαθία 

Έλα ζπλερψο δηεπξπλφκελν πεδίν ηερλνινγηθψλ θαηαθέξλεη λα παξέρεη 

δπλαηφηεηεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζθνιηψλ γξαθήο ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηνπο επηηξέπεη λα παξαθάκςνπλ ην πξφβιεκα θαη λα 

ιάβνπλ ππνζηήξημε γηα λα μεπεξάζνπλ ηνπο άιινπο (Graham, Karen, & Lynn, 2001, 

ζ. 81). Σν 1987 νη Mac Arthur θαη Graham ζπλέθξηλαλ ηξία κέζα γξαπηήο έθθξαζεο: 

ην ρεηξφγξαθν θείκελν, ην θείκελν γξακκέλν ζε Ζ/Τ κε ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ θαη ην θείκελν γξακκέλν θαζ’ ππαγφξεπζε απφ ελήιηθα. Αλαθάιπςαλ φηη 

ην ρεηξφγξαθν θείκελν ήηαλ ρεηξφηεξν θαη κε πεξηζζφηεξα ιάζε απφ ηα άιια δχν 

είδε (Γεκάθνο, 2010, ζ. 461). Δπηπιένλ, ηα θείκελα ζηνλ ππνινγηζηή ήηαλ 

εκπινπηηζκέλα κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο (Γεκάθνο, 2010, ζ. 461). 

Άιιε κειέηε ηνπ Outhred to 1989 εμέηαζε γξαπηά καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο κε θείκελα πνπ έγξαςαλ νη ίδηνη κε Ζ/Τ. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

αθνξνχζαλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιέμεσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ 

ησλ καζεηψλ. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε, φηη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηα δχν απηά θξηηήξηα (Γεκάθνο, 



43 
 

2010, ζ. 461) θαη νη καζεηέο έδεημαλ λα πξνηηκνχλ ηνλ ππνινγηζηή γηα ηελ εμάζθεζε 

ηεο νξζνγξαθίαο.  

Ο Mac Arthur ην 1996 εμήγεζε, φηη νη λέεο ηερλνινγίεο θάλνπλ πην εχθνιε ηε 

δηαδηθαζία ηεο γξαθήο θαη δίλνπλ θίλεηξν ζηνπο καζεηέο (Graham, Karen, & Lynn, 

2001, ζ. 81). Σελ ίδηα ρξνληά ν Mac Arthur, ν Haynes θαη ν De La Paz εξεπλνχλ 

καζεηέο η’ ηάμεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη βξίζθνπλ φηη κε ηε βνήζεηα 

ειεθηξνληθνχ νξζνγξάθνπ κπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ πεξηζζφηεξα απφ ην έλα ηξίην 

ησλ ιαζψλ ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ην έλα δέθαην ρσξίο απηφλ (παληηδάθεο, 2010, ζ. 

478). Αξγφηεξα, ην 1999, ν ίδηνο εξεπλεηήο αλέθεξε, φηη ε πιεθηξνιφγεζε παξέρεη 

έλα πην εχθνιν κέζν παξαγσγήο θεηκέλνπ εηδηθά ζε άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο 

(Graham, Karen, & Lynn, 2001, ζ. 81).  

Σν 1998 ν De Ford εξεχλεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ Christo Inving (Graham, Karen, 

& Lynn, 2001, ζ. 82), ν νπνίνο ζπλέιαβε ηε δχλακε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο γξαθήο. Σν ζπγθεθξηκέλν παηδί είρε πξνβιήκαηα ζην γξάςηκν θαη ηε 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη έθαλε ην ειάρηζην δπλαηφ ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Με ηε 

βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή ηα γξαπηά ηνπ έγηλαλ πην πιήξε (Graham, Karen, & Lynn, 

2001, ζ. 82). 

Μειέηε ηνπ Zhang ην 2000 ζε κηθξφ δείγκα παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

έδεημε φηη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα βνεζήζεη θαη λα 

βειηηψζεη ηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα πεξηερνκέλνπ, νξγάλσζεο θεηκέλνπ θαη επηινγήο 

θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ μεπεξλψληαο έηζη ηα εκπφδηα ηεο γξαθήο κε ην ρέξη 

(Γεκάθνο, 2010, ζ. 462). Σελ ίδηα ρξνληά ν Fouts δήισζε φηη ε πιεηνςεθία ησλ σο 

ηφηε εξεπλψλ έδεημε ζεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία (Noeth & Volkov, 

2004, p. 8). Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 2002, ν WestEd ππνζηήξημε φηη ε ηερλνινγία 

είλαη απνηειεζκαηηθή ζηε δηδαζθαιία βαζηθψλ ηθαλνηήησλ, βνεζά ζηελ επηθνηλσλία 

ησλ καζεηψλ αλαπεξία θαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ζην δηαδίθηπν νη δάζθαινη 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ, καζαίλνληαο ην καζεζηαθφ ζηπι ησλ καζεηψλ ηνπο 

(Noeth & Volkov, 2004, ζ. 8).  

Άιινη εξεπλεηέο, νη Kim, Vanghn, Wanzel & Wei, 2004, νη  Dexter, Hughes, 

2011 θαη νη Dexter, Park & Hughes, 2011 αζρνιήζεθαλ  επίζεο κε ηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην γξαπηφ ιφγν. Αλαθάιπςαλ φηη ηα γξαθήκαηα 

(ελλνηνινγηθνί ράξηεο, γλσζηηθνί ράξηεο, δηαγξάκκαηα ξνήο, ζεκαζηνινγηθνί ράξηεο 
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θαη νπηηθέο απεηθνλίζεηο) κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, ηελ 

απφθηεζε πεξηερνκέλνπ θαη ην γξάςηκν (Ciullo & Reutebuch, 2013, ζ. 197). 

Μάιηζηα, δηεξεπλήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ κε γξαθηθά θαη 

λνεηηθνχο ράξηεο ζε Ζ/Τ, ζε καζεηέο κε Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά θαη ειπηδνθφξα, φζνλ αθνξά ην γξαπηφ ιφγν (Ciullo & 

Reutebuch, 2013, ζ. 207). 

Σα ηερλνινγηθά εξγαιεία, κπνξνχλ λα δψζνπλ ππνζηήξημε ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αλαζεψξεζε θεηκέλνπ, κέζσ πεξηγξακκάησλ, ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ή 

εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ (Graham, Karen, & Lynn, 2001, ζ. 82). Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

θεηκελνγξάθνη παξέρνπλ νξζνγξαθηθφ έιεγρν θαη πξνβιέςεηο ιέμεσλ, πνπ βνεζνχλ 

ηδηαηηέξσο παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Graham, Karen, & Lynn, 2001, ζ. 82). Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ βειηίσζεο κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ βνεζά 

πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο απηνχο λα θάλνπλ πνηνηηθέο βειηηψζεηο ζηα θείκελά ηνπο 

(παληηδάθεο, 2010, ζ.478), ζχκθσλα κε ηνπο Rijlaarsdam, Couzijn & van den Bergh 

(2004). 

Πην πξφζθαηεο έξεπλεο ησλ Wanzek, Vaughn, Wexler, Swanson, Edmonds θαη 

Kim ην 2006 έδεημαλ φηη ε ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

νξζνγξαθίαο ζην γξαπηφ ιφγν, κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Γεκάθνο, 2010, ζ. 462). Χζηφζν ηα ινγηζκηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα πξέπεη λα εληζρχνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

καζεηή θαη φρη λα ηε δπζθνιεχνπλ. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο δείρλεη λα βαδίδεη 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (Γεκάθνο, 2010, ζ. 463). Σν 2009 ν Marino ζπκπέξαλε 

απφ έξεπλα πνπ έθαλε φηη νη καζεηέο κε αλαπεξία σθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ηππηθνχο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Israel, Marino, 

Delisio, & Serianni, 2014, p. 5). Σέινο, νη Marino, Israel, Beecher & Basham (2013), 

εμήγεζαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πξνηηκνχλ ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο 

ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, πνπ πεξηιακβάλεη ζπδήηεζε, αλάγλσζε ή 

εξγαζηήξηα (Israel, Marino, Delisio, & Serianni, 2014, ζ. 5). 

πλνςίδνληαο, ηα πνιπκέζα θαίλεηαη λα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ έθθξαζε καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Απμάλνπλ ηα 

θίλεηξά ηνπο λα αζρνιεζνχλ κε θάπνην γλσζηηθφ έξγν, ρσξίο λα ηνπο εκπνδίδεη ν 

θφβνο ηεο απνηπρίαο (Farinella, 2013). Οη παξεκβάζεηο κε Ζ/Τ ζα πξέπεη, σζηφζν, 
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λα ζπλδπάδνληαη κε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία ηεο γξαπηήο έθθξαζεο γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά θαη λα αθήλνπλ πίζσ ηα εκπφδηα ηεο γξαθήο κε ην ρέξη (Γεκάθνο, 

2010, ζ. 463). Άιισζηε ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε 

απηνλφκεζε ηνπ καζεηή θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ θεηκέλνπ. Οθείιεη λα 

ζεκεησζεί, φηη δελ είλαη φιεο νη βνεζεηηθέο ηερλνινγίεο θαηάιιειεο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο κε ΜΓ (Price & Cole, 2009, ζ. 27). Κάπνηεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

απνγνήηεπζε ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηεο ρξήζεο ηνπο. Καζψο σξηκάδεη ν καζεηήο, 

ινηπφλ, ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη θαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία 

(Price & Cole, 2009, ζ. 27). Ζ δηδαζθαιία ηεο γξαθήο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε 

λα ζεσξείηαη πεξηηηή, αθνχ ε ρξεζηκφηεηά ηεο είλαη θαλεξή ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο 

καο (Graham, Karen, & Lynn, 2001, ζ. 82). Γεληθνί θαη εηδηθνί παηδαγσγνί ζα πξέπεη 

λα αλαδεηνχλ επθαηξίεο γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο εμαηνκηθεπκέλεο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο (Kennedy, Deshler, & Wills Lloyd, 2015, ζ. 34). 

Παξφιε ηελ πεξηπινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ θαη λα ηηο κεηαθξάζεη ζε 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (Μαξθάθεο, Γξνζηλνχ, 2000), (Γξνζηλνχ, 2013) 

(Drossinou, 2004),  (Drossinou, 2005),  (Reid, 1998),  (Reid, 2004), (Γξνζηλνχ - 

Κνξέα, 2013), (Γξνζηλνχ, 2005), (Γξνζηλνχ, 2010), (Γξνζηλνχ, 2005), (Πφξπνδαο, 

2002), (Γξνζηλνχ, 2004). 

Λίγεο είλαη νη έξεπλεο πνπ δείρλνπλ αξλεηηθά ζηνηρεία ζηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο πξψηνο αξλεηηθφο παξάγνληαο πνπ 

ζπκβάιιεη αξλεηηθά είλαη ε ειιηπήο ηερλνινγηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Hasselbring & Williams Glaser, 2000, pp. 116-117). Έξεπλα ηνπ President’s 

Committee of Advisors on Science and Technology ην 1997, έδεημε φηη ιίγνη 

δάζθαινη ληψζνπλ φηη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθά ηε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ 

ηάμε (Hasselbring & Williams Glaser, 2000, ζζ. 116-117). Γχν ρξφληα αξγφηεξα 

κφλν ην 20% ησλ δαζθάισλ έλησζαλ θαιά πξνεηνηκαζκέλνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηερλνινγία ζηελ ηάμε (Hasselbring & Williams Glaser, 2000, ζζ. 116-117).  Έλαο 

δεχηεξνο αξλεηηθφο παξάγνληαο είλαη ην πςειφ θφζηνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

εμνπιηζηνχλ ηερλνινγηθά φια ηα ζρνιεία, δεδνκέλνπ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηέηνην 

ζθνπφ είλαη αξθεηά ρακειή (Hasselbring & Williams Glaser, 2000, ζζ. 116-117). 

χκθσλα κε ηνλ WestEd (2002), αλ δελ ππάξμεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, πξνζβαζηκφηεηα ζηα κέζα, καθξχο ζρεδηαζκφο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη πξνζαξκνγή ζηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο δελ ζα 

ππάξμνπλ ζεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ (Noeth & Volkov, 2004, 

ζ. 8). Ζ ηειεπηαία έξεπλα πνπ έδεημε επηθπιαθηηθφηεηα απέλαληη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ήηαλ εθείλε ησλ Edmonds & Li, (2005), ε νπνία έδεημε φηη πνιινί 

καζεηέο κε ΜΓ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ λέεο ηερλνινγίεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

δελ ήηαλ έηνηκνη λα κάζνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ή είραλ άιια εκπφδηα λα 

πξνζπεξάζνπλ πξψηα θαη γη’ απηφ δελ ππήξμαλ ζεηηθέο ζπλέπεηεο (Edmonds & Li, 

2005, p. 4). Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απαηηεί ηθαλφηεηεο πνπ θάπνηνη καζεηέο δελ 

είλαη έηνηκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη απηφ απνηειεί άιιν έλα αξλεηηθφ παξάγνληα 

γηα επηηπρία (Edmonds & Li, 2005, p. 4).  

 

4. θνπηκόηεηα έξεπλαο θαη Τπνζέζεηο  

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλάο 

καο, ε νπνία αθνξά ην θαηά πφζν κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηε 

βειηίσζε εληεθάρξνλνπ καζεηή κε ΜΓ ζηε γξαπηή έθθξαζε (θσδηθφο 315,2 

(F81.81) ζχκθσλα κε ην DSM V). Οη παξαπάλσ έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ έλα ζεηηθφ 

αληίθηππν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, φκσο δελ έρεη δηεμαρζεί θακία πξνζαλαηνιηζκέλε 

απνθιεηζηηθά ζην γξαπηφ ιφγν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Γεδνκέλεο ηεο ηαρείαο 

αλάπηπμεο - αιιαγήο ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπο ζηε δηδαζθαιία, 

ζεσξνχκε φηη είλαη αλαγθαίν λα ειεγρζεί ε ζπκβνιή ηνπο κε ηα λέα δεδνκέλα ηεο 

επνρήο καο.  

Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο ππνζέζεηο πξνο 

απάληεζε. Οη ππνζέζεηο έζεηαλ πξνο εμέηαζε ηα εμήο ελδερφκελα: πξψηνλ, αλ ε 

κεζνδνινγία παξαηήξεζεο ζε καζεηή κε Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΓΜΓ) 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ζην γξαπηφ 

ιφγν, δεχηεξνλ, αλ ε κεζνδνινγία παξέκβαζεο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη εηδηθψλ δηδαθηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ κπνξεί λα βειηηψζεη ην γξαπηφ ιφγν ζε 

καζεηή κε ΓΜΓ θαη ηξίηνλ αλ ην ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ 

Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

απνηειεζκαηηθά ην γξαπηφ ιφγν κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε καζεηή κε 

ΓΜΓ ζηε γεληθή ηάμε. 
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Κεθαιαίν Γεύηεξν: Μεζνδνινγία Έξεπλαο Δηδηθήο Αγσγήο 

θαη Δθπαίδεπζεο 

 

1. Οξηζκόο Δξεπλεηηθνύ Πεδίνπ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη είλαη 

κεηθηή (Βι. Αβξακίδεο. Ζ, Καιχβα. Δ,  2006), θαζψο απνηειείηαη ηφζν απφ πνηνηηθά 

φζν θαη απφ πνζνηηθά δεδνκέλα. Ο ηφπνο θαη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηαπηνπνηείηαη κε 

ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 6ζέζην Γ/ Γαιηάο 

Ζξαθιείνπ Κξήηεο, γηα 120 ΠΑ + 23 (πείξακα κε θείκελα θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ-

πηπρηαθή) = 143 ψξεο, ζε εληεθάρξνλν καζεηή κε δηάγλσζε Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ (ΓΜΓ) θαη ελδείμεηο δηάζπαζεο πξνζνρήο.  

 

2. Μειέηε Πεξίπησζεο – ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο απνηειεί έλα πνηνηηθφ ηξφπν δηεξεχλεζεο θαηλνκέλσλ εθ 

ησλ έζσ, αθνχ εμεηάδεη ηα αληηθείκελα ζην πξαγκαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Αβξακίδεο 

& Καιχβα, 2006, ζ. 302) θαη απηφ θάλεη ηα απνηειέζκαηά ηεο πνιχ ζεκαληηθά. 

Οπζηαζηηθά, ε κειέηε πεξίπησζεο εζηηάδεη ζε κηα εηδηθή πεξίπησζε θαη ηελ θαηαλνεί 

κέζα ζην πνιχπινθν πιαίζην εθδήισζήο ηεο. Απνηειεί κεζνδνινγία ή ζηξαηεγηθή 

έξεπλαο θαη φρη κέζνδν έξεπλαο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 303). Δηδηθά ζηνλ 

ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, φπνπ θάζε καζεηήο απνηειεί κηα 

μερσξηζηή πεξίπησζε, ε κεζνδνινγία απηή έξεπλαο κπνξεί λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά 

ζηελ εθκαίεπζε ζεκαληηθψλ πνξηζκάησλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 312).  

Τπάξρνπλ ηέζζεξα είδε κειεηψλ πεξίπησζεο, ε κνλή ή απιή - νιηθή, ε κνλή ή 

απιή - εληαγκέλε, ε κειέηε πνιιαπιψλ πεξηπηψζεσλ – νιηθή θαη ε κειέηε 

πνιιαπιψλ πεξηπηψζεσλ – εληαγκέλε (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 305). Αλ θαη 

ν φξνο κειέηε πεξίπησζεο απεπζχλεηαη ζε κειέηε ελφο αηφκνπ, κπνξεί λα ζπκβεί θαη 

ζε νκάδα πεξηπηψζεσλ κε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Παξφια απηά ε απιή 

κειέηε είλαη πξνηηκφηεξε αθνχ εμάγνληαη πνιπηηκφηεξα ζπκπεξάζκαηα (Αβξακίδεο 

& Καιχβα, 2006, ζ. 306). 
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Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, εηδηθά ζηα πιαίζηα ηεο εηδηθήο 

αγσγήο, φπνπ πνιιέο αλαπεξίεο είλαη ζπάληεο θαη είλαη δχζθνιν λα ζπγθξνηεζεί 

κεγάιν δείγκα έξεπλαο. Δπίζεο, ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ παηδηψλ 

πνπ έρνπλ ίδηα δηάγλσζε (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 311-312). Χζηφζν, ε 

γελίθεπζε πνξηζκάησλ πνπ εμάγνληαη απφ κηα κειέηε πεξίπησζεο κπνξεί λα είλαη 

πξνβιεκαηηθή γηα ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ.  

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ εκάο απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο θαη πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζηα παξαθάησ θεθάιαηα. 

 

Μειέηε πεξίπησζεο εζηηαζκέλε ζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ζηελ πξώηε θάζε ΑΓΔΠΔΑΔ 

Καηά ηελ πξψηε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, φπνπ δηεμάγεηαη ε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ καζεηή. Σν ηζηνξηθφ ηνπ 

καζεηή ζηνλ νπνίν εζηηάζακε ηελ κειέηε πεξίπησζήο καο, θαηά ηελ πξαθηηθή καο 

άζθεζε ζην 6ζέζην Γ/ Γαιηάο Ζξαθιείνπ Κξήηεο ρσξίδεηαη ζε αηνκηθφ, 

νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ.  

Αηνκηθό Ιζηνξηθό 

Ο .Ρ. είλαη έλαο εληεθάρξνλνο καζεηήο ηεο έθηεο δεκνηηθνχ. Δθ πξψηεο φςεσο 

θαίλεηαη λεφηεξνο ειηθηαθά θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαπέκπεη ζε παηδί κηθξφηεξεο 

ειηθίαο. Δίλαη πνιχ επγεληθφο θαη θαινπξναίξεηνο κε φινπο, κα πνιιέο θνξέο 

ζηελαρσξηέηαη θαη θιαίεη γηα αζήκαληνπο ιφγνπο. Δπηπιένλ, ζπρλά θέξεηαη επηπφιαηα 

θαη αληηκεησπίδεη θαηαζηάζεηο ρσξίο πνιιή ζθέςε. Ζ απηνπεπνίζεζή ηνπ είλαη πνιχ 

ρακειή θαη ζεσξεί φηη νη ζπκκαζεηέο ηνπ ηνλ βιέπνπλ ζαλ ραδφ θαη ηνλ 

θνξντδεχνπλ. Μέζα ζηελ ηάμε πξνζπαζεί πνιχ, έξρεηαη ζρεδφλ πάληα δηαβαζκέλνο 

θαη ζεθψλεη ην ρέξη γηα λα απαληήζεη. Σα ιάζε πνπ θάλεη ζπρλά νθείινληαη ζηε 

βηαζχλε ηνπ λα απνδείμεη φηη ηα μέξεη. ηα δηαιείκκαηα νξηζκέλεο θνξέο παίδεη κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πεξηθέξεηαη κφλνο ή παίδεη κε 

κηθξφηεξα παηδηά. ην παξειζφλ ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ήηαλ θαθή, αθνχ ν 

καζεηήο ήηαλ ζχκα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη δελ ήζειε λα έξρεηαη ζην ζρνιείν. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ ηνλ ζηηγκάηηζε, κε απνηέιεζκα λα έρεη ηελ ίδηα εηθφλα γηα 
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ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηε θεηηλή ρξνληά, παξφιν πνπ εθείλνη είραλ ζεηηθή ή 

νπδέηεξε ζηάζε απέλαληί ηνπ. 

Οηθνγελεηαθό Ιζηνξηθό 

Ο καζεηήο πξνέξρεηαη απφ κία πεληακειή νηθνγέλεηα. Ζ κεηέξα ηνπ είλαη 35 

εηψλ θαη εξγάδεηαη σο εξγάηξηα ζε ζεξκνθήπηα. Γελ είρε αληηκεησπίζεη θάπνην 

καζεζηαθφ πξφβιεκα, φπσο καο αλέθεξε ζε ζπδήηεζε κεηαμχ καο. Ο παηέξαο είλαη 

47 εηψλ θαη είλαη κεραληθφο απηνθηλήησλ. ην παξειζφλ ήηαλ θη εθείλνο ζχκα 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σν παηδί έρεη επίζεο, δχν κεγαιχηεξεο αδεξθέο, ε πξψηε είλαη 

15 εηψλ θαη καζήηξηα ηεο πξψηεο ιπθείνπ. Γελ αληηκεησπίδεη θαλέλα καζεζηαθφ ή 

άιιν πξφβιεκα. Ζ δεχηεξε είλαη 12 εηψλ θαη καζήηξηα ηεο πξψηεο γπκλαζίνπ. Έρεη 

θη εθείλε δηάγλσζε απφ ην ΚΔΓΓΤ Ζξαθιείνπ γηα Γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

φπσο θαη ν καζεηήο καο. ην ζπίηη γίλνληαη ζπρλά θαβγάδεο γηα ηελ ηειεφξαζε, ηνλ 

ππνινγηζηή θαη ην ηάκπιεη. Ζ κεηέξα δε ζέιεη λα αθήλεη ην καζεηή λα αζρνιείηαη κε 

απηά γηαηί βιέπεη φηη πξνζειψλεηαη ηφζν πνπ δελ κπνξεί λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ κε ηίπνηα θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη ηξηβέο κεηαμχ ηνπο.  

Ζ κεηέξα είλαη ππεξπξνζηαηεπηηθή κε ην καζεηή. Γε ηνλ αθήλεη λα γπξλάεη ζπίηη 

κφλνο, παξφιν πνπ κέλεη πνιχ θνληά, γηαηί θνβάηαη γηα εθείλνλ, θαη ζην ζπίηη δε ηνλ 

βάδεη λα θάλεη δνπιεηέο, κε απνηέιεζκα ην παηδί λα έρεη βνιεπηεί κε ηελ θαηάζηαζε 

απηή θαη λα ηνπ αξέζεη, θαηά θάπνην ηξφπν, λα είλαη ζχκα γηα λα ηνλ θξνληίδνπλ. 

Απηφ, καο ην εκπηζηεχζεθε ε κεηέξα, φηαλ κεηά απφ θαηξφ είρε ράζεη πιένλ ηελ 

ππνκνλή ηεο θαη βιέπνληαο φηη δε πξνζθέξεη ηίπνηα φιε απηή ε ζπκπεξηθνξά ζην γην 

ηεο απνθάζηζε λα ηνλ «ζθιεξαγσγήζεη». Απφ ηε κέζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη 

έπεηηα μεθίλεζε λα κε ηνπ θάλεη ηα ραηίξηα, λα ηνλ πηέδεη λα ηε βνεζάεη ζηε δνπιεηά 

θαη λα κε ηνλ επηβξαβεχεη φπσο πξηλ. Ο καζεηήο δελ είρε ζεηηθή αληίδξαζε ζε φιν 

απηφ, ε απηνπεπνίζεζή ηνπ έπεζε θαη ζπλερψο δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζην 

ζρνιείν κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ρσξίο ιφγν.  

ρνιηθό Ιζηνξηθό 

Σν παηδί απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ έδεηρλε λα είλαη αξθεηά κνλαρηθφ θαη 

απφκαθξν απφ ηα άιια. Ήηαλ πνιχ επαίζζεην θαη παξακέλεη. Οη δπζθνιίεο ηνπ ζηα 

καζήκαηα ήηαλ εκθαλείο απφ ην μεθίλεκα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Μηα δαζθάια 

ζπκβνχιεπζε ηε κεηέξα λα ηνλ πάεη ζην ΚΔΓΓΤ Ζξαθιείνπ γηα λα δνπλ αλ ππάξρεη 
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θάπνην πξφβιεκα. Σν ίδην ζα γηλφηαλ θαη γηα ηελ ιίγν κεγαιχηεξε αδεξθή ηνπ, αθνχ 

ηελ ίδηα πεξίνδν θαηάιαβαλ θαη ηε δηθή ηεο δπζθνιία. Ζ δηάγλσζε ήηαλ «Γεληθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κε ελδείμεηο δηάζπαζεο πξνζνρήο» θαη γηα ηα δχν παηδηά, 

φκσο γηα ηελ αδεξθή ηνπ ήηαλ πην ειαθξχ ην «πξφβιεκα». Ζ κεηέξα επηζθέθηεθε 

θαη ην Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο ηνπ Ζξαθιείνπ, γηαηί είρε αλεζπρήζεη κε ηε 

δηάγλσζε ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο θαη ζθέθηεθε κήπσο ν .Ρ. ρξεηαδφηαλ θάπνηα 

επηπιένλ ζεξαπεία. Γελ ηεο είπαλ θάηη ζεκαληηθφ εθεί. Μεηά απφ ηε δηάγλσζε, ε 

κεηέξα πήγε ην παηδί ζε θξνληηζηήξην γηα επηπιένλ ελίζρπζε. Δπίζεο, είδαλ έλα 

ςπρνιφγν, ιφγσ ηνπ φηη ην παηδί αληηκεηψπηδε ζνβαξά πξνβιήκαηα ιεθηηθήο 

θαθνπνίεζεο ζην ζρνιείν κε απνηέιεζκα λα κε ζέιεη θαζφινπ λα πεγαίλεη. Σν ζέκα 

ζπδεηήζεθε ζην ζρνιείν θαη έγηλαλ πξνζπάζεηεο θαη απφ ηνπο δαζθάινπο λα 

ζηακαηήζεη απηή ε θαηάζηαζε. Φέηνο, ηα πξάγκαηα πήγαλ θαιχηεξα γηα ηνλ .Ρ. 

ηφζν απφ καζεζηαθήο φζν θαη απφ θνηλσληθνςπρνινγηθήο πιεπξάο (βαζηζκέλα ζε 

ιφγηα ηεο κεηέξαο).  

ε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ν καζεηήο αληηκεηψπηδε αξθεηέο δπζθνιίεο 

αιιά θαηάθεξλε λα αληαπεμέιζεη ιφγσ ηεο κεγάιεο πξνζπάζεηαο πνπ έθαλε ζην 

ζπίηη. ηελ έθηε δεκνηηθνχ νη δπζθνιίεο ηνπ δελ ήηαλ επδηάθξηηεο απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπλαλαζηξνθήο καο θαη έπξεπε λα παξαηεξήζνπκε βαζηά ηελ πεξίπησζή ηνπ γηα λα 

θαηαθέξνπκε λα ηηο εληνπίζνπκε. 

Αίηεκα Γνλέα 

Ζ κεηέξα ηνπ καζεηή έδεημε λα ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα λα μεπεξάζεη ην 

παηδί ηεο ην ςπρνινγηθφ πξφβιεκα θαη ηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο πνπ ην 

δηαθαηείρε θαη ιηγφηεξν γηα ην καζεζηαθφ θνκκάηη.  

 

3. Δξγαιεία Έξεπλαο γηα ηε ζπιινγή Πνηνηηθώλ Γεδνκέλσλ 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε έξεπλά καο απνηειείηαη ηφζν απφ πνηνηηθά 

φζν θαη απφ πνζνηηθά δεδνκέλα.   

Σα  πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε εξεπλεηηθά εξγαιεία βαζηζκέλα ζηε 

κεζνδνινγία ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξέκβαζεο θαη 

ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο. 
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3.1. Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο  

Ζ παξαηήξεζε απνηειεί φπσο έρνπκε αλαθέξεη μαλά ηελ πξψηε θάζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζεσξείηαη ε βάζε γηα ηελ 

κεηαγελέζηεξε δηεμαγσγή ηεο Άηππεο Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο (ΑΠΑ) – δεχηεξε 

θάζε. ην πξψην θεθάιαην ππάξρεη δηεμνδηθή αλάιπζε αλαθνξηθά κε ηελ 

παξαηήξεζε. 

 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) θαη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθώλ 

Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) ζύκθσλα κε ηε δεύηεξε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

Ζ ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ αληηθεηκεληθή 

δηεμαγσγή ηεο Άηππεο Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηε 

δεχηεξε θάζε. Μέζσ ηεο παξαηήξεζεο (Γξνζηλνχ, 2014, ζζ. 4-5) αμηνινγείηαη θαη 

θαηαγξάθεηαη ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ, ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο θαζψο θαη νη απνθιίζεηο ηνπ απφ ην επίπεδν ηεο ηάμεο θαη ηνπ 

εμακήλνπ θνίηεζήο ηνπ. Οπζηαζηηθά, εμεηάδεηαη ηη κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο κε ηε 

βνήζεηα ή φρη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηε 

δηαθνξνδηάγλσζε θαη ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ Μαζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & Μειάο, 2009, ζ. 28). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αμηνινγείηαη ην επίπεδν ηεο Μαζεζηαθήο ηνπ Δηνηκφηεηαο (ΓΜΔ), ην 

επίπεδν ησλ Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΠΑΠΔΑ), ην επίπεδν ησλ Γεληθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΓΜΓ) θαζψο θαη απηφ ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ (ΔΜΓ) θαη νη απνθιίζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ. ινπο ηνπο ηνκείο πνπ 

πξναλαθέξακε ηνπο απεηθνλίδνπκε ζε γξαθήκαηα, ηα νπνία πεξηέρνπλ κηα γξακκή 

βάζεο (κπιε), πνπ αλαθέξεηαη ζην εμάκελν θνίηεζεο πνπ ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ν 

καζεηήο ζε θάζε δεμηφηεηα, ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, θαη ζεκεία ηα νπνία 

απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ειηθηαθή ζέζε ηεο θάζε δεμηφηεηαο. Έηζη κπνξεί 

θαλέλαο λα παξαηεξήζεη εχθνια ηηο απνθιίζεηο ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηε γξακκή 

βάζεο πνπ ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο.  Δπηπιένλ ζε θάζε 

ηνκέα απφ ηνπο παξαπάλσ ζεκεηψλεηαη κε πξάζηλν ε πεξηνρή κε ηε κεγαιχηεξε 

αλάγθε γηα παξέκβαζε. 
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Σξεηο αμηνινγήζεηο έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο καο, ε αξρηθή 

ΑΠΑ, ε ελδηάκεζε ΑΠΑ θαη ε ηειηθή ΑΠΑ, κε ηελ βνήζεηα Ληζηψλ Διέγρνπ 

Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ. Ζ πξψηε ΑΠΑ δηεμήρζε ζηηο 23/12/2015, κία εβδνκάδα κεηά 

απφ ηελ πξψηε καο παξαηήξεζε. Γηήξθεζε δχν εκέξεο θαη καο έδσζε κηα πξψηε 

εηθφλα γηα ηελ καζεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή. Ο. Ζ δεχηεξε ΑΠΑ δηεμήρζε ζηηο 

28/02/2015, 10 εβδνκάδεο κεηά απφ ηελ πξψηε ΑΠΑ θαη κία εβδνκάδα κεηά ην 

μεθίλεκα ησλ παξεκβάζεσλ. Ζ αμηνιφγεζε απηή καο έδσζε κηα πην μεθάζαξε εηθφλα 

γηα ηελ πνξεία ηνπ καζεηή. Ζ ηξίηε ΑΠΑ δηεμήρζε ζηηο 30/05/2015, 13 εβδνκάδεο 

κεηά απφ ηελ δεχηεξε ΑΠΑ θαη 14 εβδνκάδεο κεηά ην μεθίλεκα ησλ παξεκβάζεσλ. Ζ 

αμηνιφγεζε απηή καο έδσζε κηα ηειηθή εηθφλα γηα ηελ πνξεία ηνπ καζεηή κεηά απφ 

ηηο παξεκβάζεηο. 

 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο 

Ζ έλλνηα ηεο εηνηκφηεηαο πνπ απνηειεί ηνλ πξψην ηνκέα, αλαθέξεηαη ζηηο θάζεηο 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & Μειάο, 2009, ζ. 13). Ζ 

καζεζηαθή εηνηκφηεηα πεξηιακβάλεη θπξίσο ηε δηαλνεηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηελ 

θνηλσληθή θαη ηε ζσκαηηθή εηνηκφηεηα ηνπ παηδηνχ λα δερηεί, λα επεμεξγαζηεί θαη λα 

αμηνπνηήζεη ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζρνιηθή εηνηκφηεηα αλαθέξεηαη 

ζηε θάζε πξνεηνηκαζίαο ηνπ παηδηνχ γηα λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη λα 

δηακνξθψζεη ζηάζεηο, νη νπνίεο ζα ην βνεζήζνπλ λα πξνζαξκνζηεί ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο.  

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, εμεηάδνπκε κέζα απφ 

ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηηο επηδφζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο.  

ζνλ αθνξά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν αμηνινγνχκε ηελ αθξφαζε (δειαδή ηελ 

αλαγλψξηζε, ηε δηάθξηζε, ηε κίκεζε, ηελ παξαγσγή ήρσλ, ηελ εθηέιεζε εληνιψλ), ηε 

ζπκκεηνρή ζην δηάινγν (κέζα απφ ηελ νλνκαζία πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ, ηελ 

θαηνλνκαζία ζπιιαβψλ, ηελ αλαθνίλσζε ησλ λέσλ ηεο εκέξαο ή άιισλ γεγνλφησλ) 

θαη ηε έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα (κε ην λα ιέεη ιέμεηο θαη πξνηάζεηο, λα 
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ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα ξήκαηα θαη ηα επίζεηα, λα θάλεη εξσηήζεηο, λα κηιάεη κε 

θαηάθαζε ή άξλεζε, λα εθθξάδεηαη κπξνζηά ζε άιινπο θαη λα πεξηγξάθεη ή λα 

δηεγείηαη θσλαρηά) (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & Μειάο, 2009, ζ. 66). ηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο ειέγρνπκε ηελ αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα 

(αμηνινγψληαο ηηο θηλήζεηο γεληθήο θηλεηηθφηεηαο, ηελ απηνεμππεξέηεζε, ηελ 

αηνκηθή θαζαξηφηεηα, ηηο δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ην ζπληνληζκφ 

θηλήζεσλ), ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ (βιέπνληαο αλ νξίδεη ηε ζέζε ηνπ ζην ρψξν, αλ 

πξνζαλαηνιίδεηαη κε βνήζεηα αληηθεηκέλσλ, αλ εθηειεί αζθήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ 

κε βνήζεηα πιηθνχ, αλ εθηειεί δηαδξνκέο, αλ ηαθηνπνηεί ηα αληηθείκελά ηνπ ζην ρψξν 

θαη αλ εθηειεί κνπζηθνρνξεπηηθέο θηλήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ), ην ξπζκφ θαη ην 

ρξφλν (ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε ηνπ ξπζκνχ, ηελ εθηέιεζε ξπζκηθψλ θηλήζεσλ, ηελ 

αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ – κήλεο, κέξεο, ψξα θηι.) θαζψο θαη 

ηελ πιεπξίσζε (κέζσ ηεο επίδεημεο θαη θαηνλνκαζίαο ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο, ηεο 

εθηέιεζεο θπθιηθψλ θηλήζεσλ, ηεο ηζνξξνπίαο θαη θίλεζεο ζην έλα πφδη θαη ηεο 

εθηέιεζεο θηλήζεσλ αθξηβείαο κε νδεγίεο) (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & 

Μειάο, 2009, ζζ. 107-108).  

Διέγρνληαο ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, αμηνινγνχκε ηελ νπηηθή κλήκε (κε ην λα 

ιέεη νλφκαηα πξνζψπσλ ή αληηθεηκέλσλ, λα ζπκάηαη ην πεξηερφκελν θαξηψλ, λα 

ζπκάηαη λνκίζκαηα θαη ρξψκαηα), ηελ αθνπζηηθή κλήκε (αμηνινγψληαο αλ ιέεη 

νλφκαηα πνπ άθνπζε, αλ επαλαιακβάλεη ιέμεηο ή αξηζκνχο ή ρξψκαηα πνπ άθνπζε, 

αλ ιέεη δηεπζχλζεηο, αλ ζπλδέεη ρξνληθά γεγνλφηα), ηελ ιεηηνπξγηθή κλήκε 

(βιέπνληαο αλ αλαγλσξίδεη ην φλνκά ηνπ, αλ ιέεη νλφκαηα πξνζψπσλ ή αληηθεηκέλσλ 

ή πφιεσλ, αλ μέξεη αληίζηξνθεο έλλνηεο φπσο ςειφο – θνληφο, αλ ιέεη αληηθείκελα, 

δψα, ζθελέο ηεο ηειεφξαζεο), ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο (ζχκθσλα κε ην αλ 

ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε φηη βιέπεη, φηαλ πεξπαηάεη, φηαλ παίδεη, αλ 

ζπγθεληξψλεηαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, αλ πεξηπνηείηαη ηνλ εαπηφ ηνπ 

πξνζεθηηθά), ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε (κέζσ ηεο ηαμηλφκεζεο – δηάηαμεο 

αληηθεηκέλσλ, παηρληδηψλ, γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, λνκηζκάησλ) θαη ηνπο 

ζπιινγηζκνχο (βιέπνληαο αλ βάδεη ή ιέεη ζε ινγηθή ζεηξά εηθφλεο, ήρνπο ή 

δξαζηεξηφηεηεο, αλ θαηαλνεί εκηηειή ζρήκαηα, αλ θάλεη ινγηθνχο πίλαθεο) 

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & Μειάο, 2009, ζζ. 158-159). Σέινο, φζνλ 

αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ειέγρνπκε ην απηνζπλαίζζεκα (γλσξίδνληαο 

αλ γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη θαη αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκά ηνπ, αλ απνδέρεηαη ηνπο 
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άιινπο, αιιά θαη ηελ επηηπρία ηνπ θαη αλ ραίξεηαη γη’ απηή), ην ελδηαθέξνλ γηα 

κάζεζε (βιέπνληαο αλ ζέιεη λα κάζεη λέα πξάγκαηα, αλ ξσηάεη απνξίεο, αλ γλσξίδεη 

δψα, θπηά, αλ θξνληίδεη ην πεξηβάιινλ) θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο (κε πξφζσπα 

ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ, πξφζσπα εθηφο ζρνιείνπ θηι.) (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, 

Υξεζηάθεο, & Μειάο, 2009, ζ. 207). Τπάξρνπλ εηδηθέο Λίζηεο Διέγρνπ νη νπνίεο 

ειέγρνπλ φια φζα εμεγήζακε παξαπάλσ.  

 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Δηδηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Αλαγθώλ όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ 

Ο δεχηεξνο ηνκέαο πνπ αμηνινγείηαη είλαη ην επίπεδν ησλ Δηδηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΠΑΠΔΑ) (Γξνζηλνχ, 2014, ζ. 10). ηνλ ηνκέα απηφ 

ειέγρνπκε μαλά αιιά πην πεξηιεπηηθά ηελ καζεζηαθή εηνηκφηεηα. ηε ζπλέρεηα 

αμηνινγνχκε ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο, δειαδή ηελ αλάγλσζε, ηελ 

θαηαλφεζε, ηε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά. Έπεηηα, ειέγρνπκε ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, δειαδή ηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ηε πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ. Έλαο αθφκα ηνκέαο πνπ εθηηκνχκε είλαη νη 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ζηηο αηζζεηηθέο ηέρλεο. 

Σέινο, βιέπνπκε ηελ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα κέζσ ησλ πξνεπαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ 

Γπζθνιηώλ 

 Ο ηξίηνο ηνκέαο εθηίκεζεο είλαη νη Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΓΜΓ) 

(Γξνζηλνχ, 2014, ζ. 11). ηνλ ηνκέα απηφ βιέπνπκε ηηο δεμηφηεηεο γιψζζαο δειαδή 

ηελ αλάγλσζε, ηε θαηαλφεζε, ηε γξαθή θαη ηελ παξαγσγή. Έπεηηα, ειέγρνπκε ηηο 

δεμηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, φπσο έρνπκε αλαιχζεη παξαπάλσ. Αξγφηεξα 

εθηηκνχκε ηηο δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ, κέζα απφ πξάμεηο, πξνπαίδεηα θαη επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηέινο, αμηνινγνχκε ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο (ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο).  
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Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ 

Γπζθνιηώλ 

 ηνλ ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ηνκέα ειέγρνπκε ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο (ΔΜΓ) (Γξνζηλνχ, 2014, ζζ. 12-13). Αξρηθά, αμηνινγνχκε ηηο 

Αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο (δειαδή ηελ νπηηθή, αθνπζηηθή θαη νπηηθναθνπζηηθή 

αληίιεςε θαζψο θαη ηηο πνιπαηζζεηεξηαθέο αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο). Αξγφηεξα 

εθηηκνχκε ηηο Μλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο (δειαδή ηε ιεηηνπξγηθή, ηε καθξνπξφζεζκε 

θαη ηε βξαρππξφζεζκε κλήκε). ηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε ην Γξαθηθφ Υψξν (κέζσ ηνπ 

ρσξνρξνληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο θαηάθηεζεο ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ). Έπεηηα 

βιέπνπκε ηελ Αλαγλσζηηθή ιεηηνπξγία (δειαδή ηε θσλνινγία, ηελ πξναλάγλσζε, 

ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή, ηε κνξθνινγία – νξζνγξαθία θαη ηε ζεκαζηνινγία). Σέινο, 

ειέγρνπκε ηηο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά (αξηζκνχο θαη ζχκβνια, 

γιψζζα θαη καζεκαηηθά) θαη ηε πκπεξηθνξά (κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ππνζηήξημεο, ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο 

αλαγλσζηηθήο απηνεηθφλαο).  

 

3.2. Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο θαη Έληππν θαηαγξαθήο Γηδαθηηθήο 

Αιιειεπίδξαζεο (ΔΓΑ) 

Γηα λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί ν δηδαθηηθφο καο ζηφρνο πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε 

θαη λα εθαξκφζνπκε έλα δηδαθηηθφ πξφγξακκα. Σν δηδαθηηθφ πξφγξακκα 

(Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 132) είλαη εθείλν πνπ ζρεδηάδεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα 

κπνξέζεη λα δηεμαρζεί ε θαζεκεξηλή εξγαζία ζην ζρνιείν. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη 

έλαο νδεγφο πνπ αθνινπζεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα είλαη νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία 

ε θαζεκεξηλή δηδαθηηθή εξγαζία ζηελ ηάμε. Ζ χπαξμε θαη ε ηήξεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο απνκαθξχλεη ηνλ θίλδπλν ηεο πξνρεηξφηεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

απηνζρεδηαζκφ (Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 132). Σν δηδαθηηθφ πξφγξακκα κπνξεί λα είλαη 

εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν ή εκεξήζην. 

Έλα δηδαθηηθφ πξφγξακκα ζρεηίδεηαη πάληα κε έλα δηδαθηηθφ ζηφρν (Γξνζηλνχ, 

2014, ζ. 2). Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη ζπλήζσο καθξνπξφζεζκνο θαη γηα λα κπνξέζεη 

λα επηηεπρζεί ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ζηφρνπο – βξαρππξφζεζκνπο. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλεη έλα νξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ην νπνίν έρεη 
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εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο θαζψο θαη δηάξθεηα. Έλα πξφγξακκα πξέπεη, 

επηπιένλ, λα αθνινπζεί θάπνηα βήκαηα, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηεκαρηνπνίεζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ (task analysis) θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Σα βήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηηο απαξαίηεηεο, γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηνπο, δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ζε έλα δηδαθηηθφ πξφγξακκα νθείιεη λα 

ππάξρεη ε ακνηβή, ιεθηηθή ή κε. Ζ ακνηβή δελ είλαη ηπραία, αιιά ζχκθσλε θαη 

νξηζκέλε κε ηα θξηηήξηα ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα, ηελ καζεζηαθή εηνηκφηεηα θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & Μειάο, 2009, ζ. 36). 

Σν έληππν θαηαγξαθήο ηεο δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο καο βνεζάεη λα 

θαηαγξάςνπκε, κε ζχληνκν αιιά πεξηεθηηθφ ηξφπν, ηηο ζεκαληηθέο ζηηγκέο 

δηάδξαζεο πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα πίλαθα πνπ εκπεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο θξάζεηο ηνπ παηδηνχ, ηηο απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

θάπνην ζρνιηαζκφ πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 

θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Γξνζηλνχ, 2014, ζ.ζ. 10-11).  

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία παξέκβαζεο θαη ην Έληππν Καηαγξαθήο ηεο 

Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα απφ ηελ απηνπαξαηήξεζε θαη 

ηελ εηεξνπαξαηήξεζε.   

 

Απηνπαξαηήξεζε 

Ζ απηνπαξαηήξεζε παξείρε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζή καο κε 

ην καζεηή, ζπκβάιινληαο ζηηο αιιαγέο πνπ ρξεηαδφηαλ λα θάλνπκε, γηα λα έρνπκε 

κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία. ηελ αξρή ηεο επαθήο καο κε ην καζεηή εθείλνο 

ήηαλ επηθπιαθηηθφο απέλαληί καο. Γε γλσξηδφκαζηαλ αξθεηά θαη ππήξρε έλα θιίκα 

ακεραλίαο κεηαμχ καο. ηγά ζηγά ν καζεηήο, βιέπνληαο ην ελδηαθέξνλ καο γηα 

εθείλνλ, μεθίλεζε λα καο εκπηζηεχεηαη θαη λα επελδχεη ζηε ζπλεξγαζία καο. ραηξφηαλ 

γηα απηά πνπ καζαίλακε καδί θαη καο ην έδεηρλε κε ιφγηα θαη κε πξάμεηο. Ζ 

απηνπαξαηήξεζε καο βνήζεζε λα θαηαιάβνπκε φηη βαίλακε πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε.  
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Δηεξνπαξαηήξεζε 

Καηά ηελ εηεξνπαξαηήξεζε θαηαγξάθεθαλ πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηελ 

ρσξνηαμηθή έληαμε ηνπ καζεηή, ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηε δαζθάια θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ, θαζψο θαη κε ην αλ νη ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο γεληθήο ηάμεο 

ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Ζ δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ ηεο ηάμεο 

καο έδσζε επίζεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο κέζσ απηήο θαζνξίδεηαη ε 

δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ κηθξννκαδηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

καζεηή θαη ησλ ζπκκαζεηψλ (Γξνζηλνχ, 2015, Caramella, 2015, Soro, 2015).   

 Καηά ηελ εηεξνπαξαηήξεζε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην ΛΑΜΓΑ ηεζη, ην νπνίν 

απνηειεί έλα ηεζη αλίρλεπζεο Μαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Δμεηάδεη δείθηεο καζεζηαθνχ δπλακηθνχ θαη φρη 

ζρνιηθήο επίδνζεο (θαινχκπαθαο & Πξσηφπαπαο, 2008). Σν ΛΑΜΓΑ έρεη κνξθή 

παηρληδηνχ ζηνλ ππνινγηζηή θαη εξεπλά νρηψ ηνκείο: ηελ νξζνγξαθία, ηε 

κνξθνζπληαθηηθή επεμεξγαζία, ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ, ην ιεμηιφγην, ηε κε ιεθηηθή λνεηηθή ηθαλφηεηα, ηε κλήκε εξγαζίαο 

θαη ηελ αληίιεςε ραξαθηεξηζηηθψλ κνπζηθήο (θαινχκπαθαο & Πξσηφπαπαο, 2008). 

Σν ηεζη απηφ πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλε αμηνιφγεζε, ρσξίο ηελ παξέκβαζε 

εηδηθνχ. Οη αζθήζεηο ηνπ είλαη θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη 

ηελ ηάμε ηνπ παηδηνχ. Απνηειεί θίλεηξν ελαζρφιεζεο γηα καζεηέο ιφγσ ηεο 

παηγληψδνπο κνξθήο ηνπ. Με ηε ρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεζη, κπνξνχλ λα 

θαλεξσζνχλ ηνκείο πνπ δπζθνιεχεηαη έλα παηδί θαη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζεο. 

Υσξνηαμηθή Δλζσκάησζε 

Ζ δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ ηεο 

ηάμεο ηνπ καζεηή καο ήηαλ ζε 

ζρήκα Π θαη ν καζεηήο είρε 

ηνπνζεηεζεί δίπια ζε έλαλ απφ 

ηνπο πνιχ θαινχο καζεηέο ηεο 

ηάμεο. πρλά αληέγξαθε απφ 

εθείλνλ. Ο καζεηήο δελ έδεηρλε 

δηαηεζεηκέλνο λα ηνλ βνεζήζεη ζε 

θάηη, νπφηε δηαπηζηψλνπκε φηη ν ζηφρνο ηεο 

Δηθόλα 2: θαξίθεκα ηάμεο καζεηή 
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δαζθάιαο κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ εθεί δελ επεηεχρζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο, ε δαζθάια είηε ήηαλ θαζηζκέλε ζηελ έδξα θαη κηινχζε απφ εθεί ζηνπο 

καζεηέο, είηε κεηαθηλνχληαλ ηξηγχξσ παξαηεξψληαο ηνπο λα δνπιεχνπλ. Ζ δηθή κνπ 

ζέζε ήηαλ δίπια ζην καζεηή. 

 

3.3. Δηδηθή Γηδαθηηθή   

 Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ) είλαη ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Νφκνο 3699/2008 – ΦΔΚ 199/Α’/2.10.2008: Δηδηθή Αγσγή 

θαη Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο). Έρεη σο 

θχξην ζθνπφ, ηφζν ηελ νιφπιεπξε θαη απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ απηψλ, 

φζν θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο (Εψληνπ-ηδέξε, 2011, ζ. 129).  

Δπηπξφζζεηα, θχξην κέιεκα ηεο είλαη ε έληαμε ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

ε αιιειναπνδνρή ηνπο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν (Εψληνπ-ηδέξε, 2011, ζ. 129). Ζ 

Δηδηθή αγσγή, επηπιένλ, νθείιεη λα αιιάμεη ηελ θαζηεξσκέλε αληίιεςε θαη 

λννηξνπία ησλ γνλέσλ γηα ηελ ζρνιηθή επίδνζε, λα δξα αληηθεηκεληθά φζνλ αθνξά 

ηελ αμηνιφγεζε, ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ εθάζηνηε καζεηή θαη ηέινο 

λα κελ πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Εψληνπ-ηδέξε, 2011, ζζ. 129-

130). ια απηά βέβαηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ ηα δηδαθηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

Ζ Δηδηθή Γηδαθηηθή, απνηειεί θιάδν ηεο Γεληθήο Γηδαθηηθήο (Γξνζηλνχ, 2014, ζ. 

2) θαη αζρνιείηαη κε επηκέξνπο πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο. Σέηνηα κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ εθείλα ησλ καζεηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ή αλαπεξίεο. Χο 

άηνκα κε ΔΔΑ, φπσο έρνπκε μαλαπεί παξαπάλσ, ζεσξνχληαη εθείλα πνπ έρνπλ 

δπζθνιίεο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο ιφγσ ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο 

εηδηθήο δηδαθηηθήο ζηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ (Υξεζηάθεο 2013, Γξνζηλνχ, 2014, ζ. 2). Ζ 

πξνζέγγηζε απηή πξνσζεί ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο, ην .Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ (ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ 

Πξφγξακκα Παξέκβαζεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο) (Γξνζηλνχ, 2014, ζ. 3). 
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ρέδην ΑΓΔΠΔΑΔ 

πσο πξναλαθέξζεθε, ζχκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2014), γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πξνβνχκε ζε κηα απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε, ζα πξέπεη λα δνκήζνπκε έλα 

ηνρεπκέλν, Αηνκηθφ, Γνκεκέλν, Δληαμηαθφ, Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) (Γξνζηλνχ, 2014, ζζ. 5-7). Γηα ηε δφκεζε ελφο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο απαηηνχληαη πέληε θάζεηο: ε πξψηε θάζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή – 

εκπεηξηθή παξαηήξεζε, αθνινπζεί ε Άηππε Παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε (δεχηεξε 

θάζε), ν ρεδηαζκφο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν (ηξίηε 

θάζε), ε Τινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ κε δξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο 

Δηνηκφηεηαο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο (ηέηαξηε θάζε) θαη 

ηέινο ε Αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο Παξέκβαζεο κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν 

(πέκπηε θάζε) (Γξνζηλνχ, 2010).  

Έλα ηνρεπκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα ΔΑΔ, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ 

Υξεζηάθε (2013), νξίδεηαη κε βαζηθφ θξηηήξην θάπνην ή θάπνηνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο. Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο (Υξεζηάθεο, Πξνγξάκκαηα θαη ηξαηεγηθέο 

Γηδαζθαιίαο. Γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο θαη νβαξέο Γπζθνιίεο 

Μάζεζεο, 2013, ζ. 133) ζπλδέεηαη κε κηα δηεπξπκέλε παηδαγσγηθή αληίιεςε θαη 

πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε πξέπεη λα κάζεη ηα παηδί κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Δπίζεο, εκπεξηέρεη ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα εθδειψζεη ν καζεηήο, 

ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη, ην βαζκφ επηηπρίαο θαη ηα θξηηήξηα 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα δεη αλ θαη ζε πνην βαζκφ νη καζεηέο 

πέηπραλ ηνλ ζηφρν. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ελφο ζηνρεπκέλνπ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, νξίδνληαη κεηά απφ αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & Μειάο, 2009, ζ. 18), έηζη ψζηε λα 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαη λα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκνη θαη φρη νπηνπηθνί. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνη, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

πξνζεγγηζηνχλ απφ ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα κε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. Σέινο, νη 

ζηφρνη πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη ζε πεξίπησζε πνπ κέζα απφ ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία δνχκε φηη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.  

Σν δηδαθηηθφ πξφγξακκα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα δηεζλψο (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & Μειάο, 

2009, ζ. 28). Έλα Αηνκηθφ δηδαθηηθφ πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζε έλα άηνκν θαη είλαη 
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πξνζαξκνζκέλν απφιπηα ζηα επίπεδα καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ηα ελδηαθέξνληα, ην 

καζεζηαθφ πξνθίι θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ. εκαληηθά ζπζηαηηθά ηνπ αηνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ ε επειημία, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη ε δπλακηθή εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

(Γξνζηλνχ, 2014, ζ. 6). 

Ζ δνκή ζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε ζσζηή δηεμαγσγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη έλα Γνκεκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζηα εμήο θξηηήξηα (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & Μειάο, 2009, ζ. 28): α) λα 

είλαη θαηαλνεηή ε ζεηξά ησλ νδεγηψλ, β) λα βαζίδεηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

(Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ – ΓΔΠΠ, Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ - ΑΠ, Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο - 

ΑΓΔΠΔΑΔ), γ) ηα ζηνηρεία ηεο ζεηξάο λα νδεγνχλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

δεμηφηεηαο, δ) ηα ζηνηρεία λα είλαη δνκηθά ζπλδεδεκέλα, ε) ε απνθηεκέλε δεμηφηεηα 

λα κπαίλεη ζε ηεξαξρία δεμηνηήησλ, ζη) ην πξφγξακκα λα εκπίπηεη ζηε ζπλνιηθή 

βησκέλε εκπεηξία ηνπ παηδηνχ, δ) ε αξρηθή θαηεπζπλφκελε απφ ην δάζθαιν 

θαζνδήγεζε λα νδεγεί ην καζεηή ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ απηνλνκίαο. Σέινο, ην 

Δληαμηαθφ δηδαθηηθφ πξφγξακκα νθείιεη λα έρεη εληαμηαθνχο ζηφρνπο. Οη ζηφρνη 

απηνί πξνυπνζέηνπλ ηα αλαγθαία πξνζφληα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εκπιέθνληαη θαζψο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ απηψλ (Γξνζηλνχ, 2014, ζ. 6). Γεληθά, έλα εληαμηαθφ 

πξφγξακκα πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ ππφ έληαμε καζεηή, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ εληαμηαθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ καζεηή θαη ησλ γνληψλ 

ηνπ καζεηή. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ΓΔΠΠ πξνηείλνπλ νπζηαζηηθά 

θάπνηεο ιχζεηο γηα ηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 

ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, κε βάζε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ 

πνπ θάλεη είλαη λα ζπζρεηίδεη κεηαμχ ηνπο ηα δηάθνξα απηφλνκα καζήκαηα, ηα νπνία 

νξίδνληαη κε ηα εθάζηνηε ΑΠ (ΦΔΚ 303, η.Β – 13/03/2003). Σν Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηα 

Α.Π.. εθζπγρξνλίδνπλ ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο Δθπαίδεπζεο. 

Σν Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (Π.Α.Π.Δ.Α.) έρεη 

δεκηνπξγεζεί γηα λα κπνξέζεη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο πνπ ρξίδνπλ εηδηθήο αγσγήο 
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αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ είλαη έλα εξγαιείν θαζνδήγεζεο γηα εθείλνπο. 

χκθσλα κε ηελ απνηχπσζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζην ΠΑΠΔΑ, 

ζθνπφο είλαη (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & Μειάο, 2009, ζ. 245) λα 

ππνζηεξίδεη Άηνκα κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΔΑ), ψζηε λα πξναρζνχλ 

ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη αηζζεηηθά ζην βαζκφ πνπ 

επηηξέπνπλ νη δπλαηφηεηεο ηνπο θαη ηειηθά λα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ θαη ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζε θιίκα ηζνηηκίαο, ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη 

ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Δηδηθφηεξνη ζθνπνί ηνπ Π.Α.Π.Δ.Α. θαηά 

πεξηνρέο είλαη νη εμήο: α) ζρνιηθή εηνηκφηεηα, β) βαζηθέο ζρνιηθέο θαη αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο θαη πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ, γ) θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη 

πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ, δ) δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε) 

πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα.  

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη θαη βήκαηα 

Οη ζηφρνη ζηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ έιαβε ρψξα απφ εκάο δηακνξθψζεθαλ σο 

εμήο: ν Μαθξνπξφζεζκνο  δηδαθηηθφο ζηφρνο, επηιέρζεθε απφ ηελ αλαπηπμηαθή 

πεξηνρή ηνπ Πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη αλαθέξεηαη ζηελ «Καηαλφεζε θαη εθαξκνγή 

κλεκνληθνχ ζρεδίνπ ηεο Αθήγεζεο». Ο Μεζνπξφζεζκνο δηδαθηηθφο ζηφρνο 

επηιέρηεθε απφ ηελ ελφηεηα «Έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα (πξνθνξηθή θαη 

γξαπηή)». Σέινο, ν Βξαρππξφζεζκνο  δηδαθηηθφο ζηφρνο νξίζηεθε σο εμήο: «Να 

νξγαλψλεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα ηα εθθξάδεη γξαπηά ζε 

θείκελν 20-30 γξακκψλ, 200 – 250  ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦΦ, ΦΦΦ, 

ΦΦΦ,  κε 0 - 10 νπηηθνχο θαη ελλνηνινγηθνχο δηεπθνιπληέο». ηνπο επηκέξνπο 

ζηφρνη νξίζηεθαλ ηα βήκαηα: 1. Καηαλφεζε θεηκέλνπ θαη εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδηαγξάκκαηνο ΟΚΑΡΔ, 2. θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαη εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ηεο 

αθήγεζεο, 3. θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαη ρξήζε ησλ θαλφλσλ νξζνγξαθίαο ξεκάησλ ζε 

–ίδσ, -αίλσ θαη –ψλσ, 4. αξζεληθψλ ζε –ψλαο, εηήο θαη –ηζηήο, 5. ζειπθψλ ζε -ηα, -

αηα, -νηεηα, 6. νπδεηέξσλ ζε –ήκα, -ηήξην, -ίδη, θαη 7. επηζέησλ ζε –αίνο, ίθνο, -ηλνο. 

Σέινο, 8. εχξεζε ησλ ιέμεσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα  νηθνγέλεηα  ιέμεσλ θαη ζσζηή 

ρξήζε ζην γξαπηφ θείκελν. 
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Γηαθνξνπνηεκέλα παηδαγσγηθά πιηθά θαη κέζα 

Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ παξεκβάζεσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθφξσλ 

εηδψλ πιηθά, αλάινγα κε ην δηδαθηηθφ ζηφρν θαη ηελ επηινγή δξαζηεξηνηήησλ 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ησλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, 

ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & Μειάο, 2009, ζ. 33). Ζ δεκηνπξγία πιηθνχ, σο 

εξγαιείνπ γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο καο είλαη 

απαξαίηεηε. Απηφ γηαηί πξέπεη λα ιακβάλνπκε πάληα ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή 

καο θαη πάλσ ζε απηέο λα ζηεξίδνπκε ηα εξγαιεία παξέκβαζήο καο. Σν πιηθφ καο 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε απιά πιηθά (Γξνζηλνχ, 2014, ζ. 2), κε ζηαζεξέο ή θηλεηέο 

θάξηεο, κε παηρλίδηα θηι.  

Ζ θαηαζθεπή γλσζηηθψλ κεραλψλ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν ζε ζρέζε κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ (Γξνζηλνχ, 2014, ζ. 2) θαη απαηηνχλ ηελ ειάρηζηε 

δπλακηθή πνπ κπνξεί λα εθδειψζεη ην άηνκν κε ΔΔΑ αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο 

άιινπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Καιφ είλαη ε δνκή ηνπο λα αθνξά ην ρψξν θαη ην 

ρξφλν πνπ θαηαλννχλ ηα άηνκα ζηα νπνία απεπζχλνληαη, γηα απηνλνκία. Μηα πνιχ 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ γλσζηηθψλ κεραλψλ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα, είηε απηά είλαη κεληαία, είηε 

εκεξήζηα, είηε εηήζηα. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο εχξεζεο έμππλσλ θαη 

ζηνρεπκέλσλ δηαθνξνπνηεκέλσλ ελεξγεηψλ, πνπ ζα ζηεξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

λνεκνζχλεο ηνπ αηφκνπ κε ΔΔΑ.  

Σα παπνπηζφθνπηα απνηεινχλ κηα θαηλνηφκα εμαηνκηθεπκέλε δηδαθηηθή 

πξνζζήθε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πιηθψλ θαη ησλ θαξηψλ, 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο εθπαηδεπηηθφο δνκεί ηνλ νξηζκέλν 

ρψξν ηνπ παπνπηζφθνπηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή ηνπ, 

ππνβνεζψληαο ηνλ λα δηαθξίλεη, λα ηαπηνπνηεί, λα απηνλνκείηαη ζηε κάζεζε 

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο, & Μειάο, 2009, ζ. 39). 

Σα παηδαγσγηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ θαηά 

θχξην ιφγν ν ππνινγηζηήο (παξνπζηάζεηο power point, απηνζρέδηα παηρλίδηα γηα 

εμάζθεζε νξζνγξαθηθψλ θαλφλσλ, ζπγγξαθή ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ), έλα 

άικπνπκ κε ζπλδεηηθέο θαη άιιεο ιέμεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δνκήο ζηελ έθζεζε, 

έλαο πίλαθαο απηναμηνιφγεζεο κεηά ην πέξαο θάζε γξαπηνχ, έλα πξνζσπηθφ ιεμηθφ, 



63 
 

έλαο θάθεινο κε ζρεδηαγξάκκαηα έθζεζεο θαη θαλφλεο νξζνγξαθίαο ξεκάησλ, 

νπζηαζηηθψλ θαη επηζέησλ θαη ηέινο έλα παπνπηζφθνπην γηα ηελ εμάζθεζε ησλ 

θαλφλσλ νξζνγξαθίαο (φια ηα δηαθνξνπνηεκέλα πιηθά ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα 

ζει. 103-105). 

 

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

Σν πξφγξακκά καο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη πάληα ζχκθσλα κε ην έληππν 

θαηαγξαθήο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα θαη ην έληππν θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο 

ηεο δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο, γηα λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα αιιάδεη αλάινγα κε ην 

καζεηή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλδέεηαη ην πξφγξακκά καο κε ην 

αγαπεκέλν αληηθείκελν ηνπ παηδηνχ, γηαηί απηφ δίλεη θίλεηξν ζην παηδί γηα 

ζπκκεηνρή. Δπίζεο, ε απηναμηνιφγεζε έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δηαδηθαζία απηή. 

Ο Δηδηθφο Παηδαγσγφο πξέπεη πάληα λα απαληάεη ζην: Ση πήγε θαιά; Ση δε πήγε θαιά; 

θαη Ση ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη; (Γξνζηλνχ, 2014, ζ. 4). 

Σα θξηηήξηα επηηπρίαο, φζνλ αθνξά ην γξαπηφ ιφγν, ήηαλ ηα εμήο: ν καζεηήο 

έπξεπε λα γξάθεη δνκεκέλεο παξαγξάθνπο πνπ μεθηλνχλ κε γεληθή πξφηαζε (1 

κνλάδα), λα αιιάδεη παξάγξαθν αλάινγα κε ην λφεκα (1 κνλάδα), λα θηηάρλεη 

νινθιεξσκέλεο δνκηθά θαη ζπληαθηηθά πξνηάζεηο (2 κνλάδεο), λα γξάθεη 

νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο (3 κνλάδεο), λα δίλεη έλα ζπκπέξαζκα ζην ηέινο (1 κνλάδα) 

θαη ε γεληθή εηθφλα πεξηερνκέλνπ γξαπηνχ λα είλαη ζσζηή (2 κνλάδεο).   

Ο καζεηήο ακεηβφηαλ κε ιεθηηθέο θπξίσο εθθξάζεηο («Μπξάβν, πνιχ σξαία φζα 

ιεο!», «Δίζαη θαηαπιεθηηθφο!») θαη θάπνηεο θνξέο κε απηνθφιιεηα. Αθφκα θαη ε 

παξακηθξή παξφηξπλζε ελζάξξπλε ην καζεηή, ν νπνίνο είρε αλάγθε ηελ νπνηαδήπνηε 

επηβξάβεπζε απφ εκάο, ιφγσ ρακειήο απηνπεπνίζεζεο.   

 

Έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα 

Σν έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ζπδεηήζεηο πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί κε ην γνλέα ηνπ εθάζηνηε καζεηή κε ΔΔΑ θαη κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθή αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
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δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οπζηαζηηθά, θαηαγξάθνπκε επαθξηβψο ηα ιφγηα ησλ 

γνλέσλ θαη δίπια ζεκεηψλνπκε ηνλ νπνηνδήπνηε ζρνιηαζκφ καο. 

Μέζσ ησλ ζπδεηήζεψλ καο κε ηε κεηέξα κπνξέζακε λα θαηαλνήζνπκε 

πεξηζζφηεξν ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη λα δηθαηνινγήζνπκε νξηζκέλεο 

αληηδξάζεηο ηνπ. Ζ κεηέξα αξρηθά δελ ήηαλ δεθηηθή κε ηηο παξεκβάζεηο κέζσ 

ππνινγηζηή, πνπ είρακε πξνγξακκαηίζεη. Μεηά απφ αξθεηή ζπδήηεζε θαηάιαβε ην 

ζθνπφ καο θαη δέρηεθε. Γπζηπρψο ε επαθή καο καδί ηεο δελ ήηαλ ηφζν ζπρλή φζν ζα 

ζέιακε.  

 

πλεληεύμεηο (δεθάιεπηεο) κε ηνπο εκπιεθόκελνπο γύξσ από ην καζεηή θαη 

ζεκαηηθνί άμνλεο 

Καηά ηε δηεμαγσγή ελφο ΑΓΔΠΔΑΔ ζπλήζσο ιακβάλνπλ ρψξα ζπλεληεχμεηο 

δηάξθεηαο 10-15 ιεπηψλ κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ελήιηθεο κε ην καζεηή 

(παηδαγσγφ ηεο ηάμεο, κεηέξα, δηεπζχληξηα), κε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο, 

ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ. Οη ζπλεληεχμεηο απηέο κπνξνχλ λα θαλνχλ 

πνιχηηκεο ζηε εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ.  

 

4. Δξγαιεία Έξεπλαο γηα ηε ζπιινγή Πνζνηηθώλ Γεδνκέλσλ 

Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ: α) ζχληνκσλ εξσηεκαηνινγίσλ, γηα 

εθπαηδεπηηθνχο, βνεζνχο εθπαηδεπηέο θαη γνλείο (ελήιηθεο) πνπ εκπιέθνληαη κε ην 

καζεηή, β) πεηξακάησλ κε θείκελα θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ.  

 

4.1. Μεζνδνινγία ζύληνκσλ κε ζηαζκηζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ 

ΔΑΔ – ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

Μηα δεκνζθφπεζε έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ κέηξεζε ηεο ππφζηαζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ κέζα ζε έλα δείγκα εξσηψκελσλ (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006, ζ. 133). Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα έρνπλ σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ 

επηινγή ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ ηνπ πιεζπζκνχ δείγκαηνο, νχησο ψζηε λα 
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κπνξέζνπλ λα γεληθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006, ζ. 133). Γηα ηε δηεμαγσγή κηαο δεκνζθφπεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

εξσηεκαηνιφγηα, ζηαζκηζκέλα ή κε ζηαζκηζκέλα, ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα 

θαιχςνπλ φζν πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο. Ζ κέζνδνο απηή είλαη ε 

κνλαδηθή πνπ κπνξεί λα ζπιιέμεη δεδνκέλα απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ κε επθνιία 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 134). Δπίζεο, ε ρξήζε κε ζηαζκηζκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ βνεζάεη πνιχ ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο, αθνχ ηα αξηζκεηηθά 

ηνπο δεδνκέλα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θάπνησλ ππεξεζηψλ.  

 

Παξάζεζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε κνξθή θεηκέλνπ 

Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ πξνζσπηθέο εξσηήζεηο 

πνπ θαηαηάζζνπλ ηνπο εξσηψκελνπο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Οη εξσηψκελνη 

θαινχληαη λα πνπλ ηελ εηδηθφηεηά ηνπο (εθπαηδεπηηθφο α/βάζκηαο, β/ζκηαο, βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ, εηδηθφο παηδαγσγφο, γνλέαο) θαη ηελ ειηθία ηνπο (18-25, 25-30, 30-40, 

40-50, 50 θαη άλσ). ηε ζπλέρεηα ππάξρεη κηα εξψηεζε γηα ην αλ έρνπλ αζρνιεζεί 

πνηέ κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε θαη αλ λαη ζε πνην πιαίζην θαη κηα γηα ην αλ 

ζα ήζειαλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ην πψο λα βνεζήζνπλ καζεηέο πνπ ρξίδνπλ 

εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Με ηηο εξσηήζεηο απηέο παίξλνπκε κηα εηθφλα γηα ην 

δείγκα καο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ ηηο βαζηθέο εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ηεο έξεπλαο θαη ζρεηίδνληαη κε ηνπο θχξηνπο άμνλέο ηεο. Οη 

εξσηήζεηο είλαη θιηκαθνχκελεο απάληεζεο ηχπνπ Likert, απφ ην έλα (πάξα πνιχ) έσο 

ην πέληε (θαζφινπ). Οη εξσηήζεηο είλαη νη εμήο: α) Μπνξεί έλαο εθπαηδεπηηθφο, 

ζχκθσλα κε ηε δηδαθηηθή ζαο εκπεηξία, λα εληνπίζεη ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ελφο καζεηή κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ελδείμεηο δηάζπαζεο πξνζνρήο, 

κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο; β) Μπνξεί έλαο εθπαηδεπηηθφο, 

ζχκθσλα κε ηε δηδαθηηθή ζαο εκπεηξία, λα εληνπίζεη ηηο δπζθνιίεο ζην γξαπηφ ιφγν 

θαη ηελ νξζνγξαθία ελφο καζεηή κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ελδείμεηο δηάζπαζεο 

πξνζνρήο, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο; γ) Μπνξεί έλαο 

εθπαηδεπηηθφο, ζχκθσλα κε ηε δηδαθηηθή ζαο εκπεηξία, λα εληνπίζεη ηηο δπλαηφηεηεο 

ελφο καζεηή κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ελδείμεηο δηάζπαζεο πξνζνρήο, κέζσ ηεο 
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ζπζηεκαηηθήο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο; δ) χκθσλα κε ηελ δηδαθηηθή εκπεηξία ζαο, 

ζεσξείηε φηη ην απηνζπλαίζζεκα ελφο καζεηή κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ελδείμεηο 

δηάζπαζεο πξνζνρήο έρεη επίδξαζε ζηελ επίδνζή ηνπ; ε) Θεσξείηε φηη ε ηνρεπκέλε, 

Αηνκηθή, Γνκεκέλε παξέκβαζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ελφο 

καζεηή κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ελδείμεηο δηάζπαζεο πξνζνρήο; ζη) Θεσξείηε 

φηη ε ηνρεπκέλε, Αηνκηθή, Γνκεκέλε παξέκβαζε ζην γξαπηφ ιφγν θαη ηελ 

νξζνγξαθία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ελφο καζεηή κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ελδείμεηο δηάζπαζεο πξνζνρήο; δ) χκθσλα κε ηελ 

εκπεηξία ζαο ζεσξείηε φηη ν ζρεδηαζκφο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα έλα 

καζεηή κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ελδείμεηο δηάζπαζεο πξνζνρήο, πξέπεη λα 

γίλεηαη κε βάζε, φρη κφλν ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ αιιά θαη ηα  ελδηαθέξνληά  ηνπ; 

ε) Καηά ηε γλψκε ζαο, κπνξνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζε ζην 

γξαπηφ ιφγν, ελφο καζεηή κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ελδείμεηο δηάζπαζεο 

πξνζνρήο; ζ) Καηά ηε γλψκε ζαο, κπνξνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο λα βειηηψζνπλ ηελ 

επίδνζε ζηελ νξζνγξαθία, ελφο καζεηή κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ελδείμεηο 

δηάζπαζεο πξνζνρήο; θαη η) Πφζν, θαηά ηε γλψκε ζαο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα 

ηερλνινγηθά κέζα ζηελ δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ελφο καζεηή κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ελδείμεηο δηάζπαζεο πξνζνρήο; 

 

4.2. Πείξακα θαη θνηλσληθέο ηζηνξίεο 

Σν πείξακα απνηειεί κηα πνζνηηθή κέζνδν έξεπλαο, ε νπνία απνδίδεη ζρέζεηο 

αηηίνπ – αηηηαηνχ θαη γηα πνιινχο είλαη ε πην έγθπξε πξνζέγγηζε επίιπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 153-154). 

Οπζηαζηηθά αθνξά ηελ ειεγρφκελε κεηαβνιή κηαο κεηαβιεηήο γηα λα κπνξέζεη λα 

γίλεη θαλεξή ε επίδξαζή ηεο ζε θάπνηα άιιε κεηαβιεηή (Αβξακίδεο & Καιχβα, 

2006, ζζ. 156). Ζ πξψηε κεηαβιεηή είλαη ε αλεμάξηεηε θαη ην κεηξήζηκν 

απνηέιεζκά ηεο είλαη ε εμαξηεκέλε. Έλα πείξακα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ εγθπξφηεηα 

θαη αμηνπηζηία.  

Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο απνηεινχλ θείκελα πνπ αθνξνχλ πηπρέο ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά είλαη γξακκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξλνχλ κελχκαηα 

ζε παηδηά. Οη πξσηαγσληζηέο ησλ ηζηνξηψλ είλαη ζπλήζσο ηα  ίδηα ηα παηδηά ζηα 

νπνία απεπζχλνληαη.  
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Σν «πάληξεκα» ησλ δχν απηψλ κεζφδσλ κπνξεί λα εμάγεη ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ αμηνιφγεζε δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ.  

 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη θαη κεηξήζηκα δεδνκέλα από ηα θείκελα θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ 

Σν πείξακα καο δηεμήρζε ζε πέληε θάζεηο κε ηε βνήζεηα πέληε θνηλσληθψλ 

ηζηνξηψλ. Γηήξθεζε 23 ψξεο. Κάζε θνηλσληθή ηζηνξία είρε σο πξσηαγσληζηή ην .Ρ. 

θαη απνηεινχληαλ απφ έλα θείκελν κε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, αζθήζεηο θαη 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε αλαιπηηθά ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηα απνηειέζκαηα θάζε ηζηνξίαο. ηε ζειίδα 106 ηνπ παξαξηήκαηνο κπνξνχκε 

επίζεο λα δνχκε ηηο 5 εθζέζεηο πνπ έγξαςε ν καζεηήο γηα θάζε θνηλσληθή ηζηνξία. 

Ζ πξψηε θνηλσληθή ηζηνξία κε ηίηιν «Ο Νίλν πάεη εθδξνκή ζηε θχζε» 

ζπληάρζεθε γηα λα επαιεζεπηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα  ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ: Να 

νξγαλψλεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα ηα εθθξάδεη γξαπηά ζε 

θείκελν  20-30 γξακκψλ, 200-250 ιέμεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηχπσλ  

ΦΦΦ, ΦΦΦ, ΦΦΦ. Σν θείκελν απνηειείηαη απφ 130 ιέμεηο θαη 

εκπεξηέρεη 10 νπηηθνχο θαη ελλνηνινγηθνχο δηεπθνιπληέο. Μεηά ηελ αλάγλσζή ηνπ 

ππήξραλ ηέζζεξηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη έλα ζέκα παξαγσγήο θεηκέλνπ, φπνπ 

δεηνχζε απφ ην παηδί λα ζπλερίζεη ηελ ηζηνξία κε ηε βνήζεηα ζρεδηαγξάκκαηνο, φπσο 

είρε δηδαρζεί ζηα παξεκβάζεηο.  

Ζ δεχηεξε θνηλσληθή ηζηνξία κε ηίηιν «Ο Νίλν πεγαίλεη ζην γήπεδν» 

ζπληάρζεθε γηα λα επαιεζεπηεί ν ίδηνο ζηφρνο. Σν θείκελν απνηειείηαη απφ 440 

ιέμεηο θαη εκπεξηέρεη ιέμεηο ζε πνιιαπιή επηινγή, γηα λα ειεγρζεί παξάιιεια ε 

νξζνγξαθία ξεκάησλ ζε ζε –ίδσ, -αίλσ θαη –ψλσ, αξζεληθψλ ζε –ψλαο, εηήο θαη –

ηζηήο, ζειπθψλ ζε – ηα, -αία, -φηεηα, νπδεηέξσλ ζε –εκα, -ηεξην, -ηδη θαη επηζέησλ ζε 

–αίνο, -ηθνο, -ηλνο. Δπίζεο πεξηέρεη έμη νπηηθνχο δηεπθνιπληέο. Μεηά ηελ πξψηε 

αλάγλσζε θαη πξηλ ηελ επηινγή ηεο ζσζηήο νξζνγξαθίαο, δίδνληαη πάιη ζην καζεηή 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. Σειηθά, δεηείηαη λα γξάςεη κηα κηθξή ηζηνξία ζηελ νπνία ζα 

αθεγείηαη ηελ επφκελε κέξα ζην ζρνιείν, θξνληίδνληαο λα θάλεη ζρεδηάγξακκα θαη 

λα δηνξζψζεη ζην ηέινο ην θείκελφ ηνπ. 

Ζ ηξίηε θνηλσληθή ηζηνξία κε ηίηιν «Μηα κέξα ζην ζρνιείν ηνπ Νίλν» 

ζπληάρζεθε γηα λα επαιεζεπηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα  ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ. Σν θείκελν 
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απνηειείηαη απφ 245 ιέμεηο, 5 νπηηθνχο δηεπθνιπληέο θαη ειέγρεη παξάιιεια ηελ 

νξζνγξαθία κε ηε βνήζεηα νηθνγελεηψλ ιέμεσλ, αθνχ εκπεξηέρεη θελά πνπ πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνχλ. Μεηά ηελ πξψηε αλάγλσζε ππάξρνπλ εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαζψο 

θαη κηα άζθεζε φπνπ ηνπ δεηείηαη λα βξεη ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε θελά, λα ηηο 

ηνπνζεηήζεη ζηε ζσζηή νηθνγέλεηα θαη λα βξεη θη άιιεο πνπ αλήθνπλ ζ’ απηήλ. ην 

ηέινο ν καζεηήο θαιείηαη λα ζθεθζεί ην ζρνιείν ησλ νλείξσλ ζνπ θαη λα αθεγεζεί 

κηα ηζηνξία απφ εθεί. 

Ζ ηέηαξηε θνηλσληθή ηζηνξία κε ηίηιν «Ο Νίλν καζαίλεη ΣΑΔ ΚWO DO»  

ζπληάρζεθε γηα λα επαιεζεπηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα  ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζηφρνπ. 

Σν θείκελν απνηειείηαη απφ 350 ιέμεηο, 4 νπηηθνχο δηεπθνιπληέο θαη ειέγρεη 

παξάιιεια ηελ νξζνγξαθία ξεκάησλ ζε –ίδσ θαη –ψλσ θαη επηζέησλ ζε –ηθφο θαη –

αίνο κέζσ ζπκπιήξσζεο ιέμεσλ κε θελά. Αθνχ απαληήζεη ηηο εξσηήζεηο φπσο ζε 

φια ηα θείκελα, θαιείηαη λα αθεγεζεί ηελ πξψηε κέξα ζηε ζρνιή θαξάηε.  

Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία θνηλσληθή ηζηνξία ζπληάρζεθε γηα λα επαιεζεπηεί ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα  ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ πνπ πξναλαθέξζεθε ζηελ πξψηε ηζηνξία. 

Σν θείκελν απνηειείηαη απφ190 ιέμεηο θαη θαλέλα νπηηθφ δηεπθνιπληή. ην ηέινο 

θαιείηαη λα ζπλερίζεη ηελ ηζηνξία φπσο θαληάδεηαη. 

Μέζσ απηψλ ησλ πέληε θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ κπνξέζακε λα ειέγμνπκε ηελ 

επίηεπμε ή κε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επηκέξνπο βεκάησλ πνπ είρακε ζέζεη θαηά ηηο 

δηδαθηηθέο καο παξεκβάζεηο. Ο καζεηήο ζπλεξγάζηεθε κε φξεμε θαη ηνπ άξεζε πνπ 

νη ηζηνξίεο ήηαλ παξκέλεο απφ ηε δσή ηνπ.  

 

5. Πνξεία θαη Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

ηελ παξνχζα κειέηε, φπσο έρεη αλαθεξζεί μαλά, νη παξαηεξήζεηο μεθίλεζαλ 

ζηηο 15/12/2014 θαη ζπλερίζηεθαλ έσο ηηο 20/05/2015. Παξάιιεια κε ηηο 

παξαηεξήζεηο γηλφηαλ παξεκβάζεηο, νη νπνίεο μεθίλεζαλ ζηηο 22/02/2015 θαη έιεμαλ 

κε ην ηέινο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηηο 12/06/2015. Οη παξεκβάζεηο μεθίλεζαλ 

πεξίπνπ 2 κήλεο κεηά ηελ πξψηε επαθή κε ην καζεηή, γηαηί έπξεπε λα δηαπηζησζνχλ 

πξψηα νη αλάγθεο θαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ζηελ ηάμε θαη λα 

αλαπηπρζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ καο. ηηο πέληε ηειεπηαίεο εβδνκάδεο 

παξεκβάζεσλ έιαβε ρψξα ην πείξακα. Κάζε κήλα γηλφηαλ κηα αλαζεψξεζε ησλ 
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ζηφρσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθππηαλ, ρσξίο φκσο λα ππάξμεη θάπνηα 

ηδηαίηεξε αιιαγή ζηνπο καθξν-κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο. 

Οη πεξηνξηζκνί πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ζέκαηα ρψξνπ θαη ρξφλνπ. Γπζηπρψο ζην ζρνιείν δελ ππήξρε ηκήκα 

έληαμεο ή θάπνηνο εμεηδηθεπκέλνο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζακε λα δνπιέςνπκε, 

κε απνηέιεζκα λα θάλνπκε ηηο παξεκβάζεηο καο ζε γεληθή ηάμε, αθνχγνληαο ηα 

παηδηά έμσ λα θάλνπλ θαζαξία. Απηφ ζπρλά δηαζπνχζε ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή. 

Δπηπιένλ, ν ρξφλνο πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλνο γηα λα 

θαιπθζνχλ φια ηα θελά ηνπ καζεηή θαη λα έρνπκε άξηζην απνηέιεζκα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο πνπ ππήξρε δπζθνιία. Γη’ απηφ ην ιφγν αξθεζηήθακε ζηελ εμάζθεζε ησλ 

βαζηθψλ θαηά ηε γλψκε καο ηνκέσλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, φπσο ε ζσζηή δνκή 

πξνηάζεσλ θαη παξαγξάθσλ, ε νινθιεξσκέλε αθήγεζε θαη ε νξζνγξαθία, 

αθήλνληαο ζέκαηα αλάγλσζεο θαη απηνζπλαηζζήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, νη ζπλαληήζεηο 

κε ηε κεηέξα ηνπ καζεηή δελ ήηαλ ζπρλέο, ιφγσ εξγαζίαο θαη έηζη δε κπνξνχζακε λα 

πάξνπκε ηελ απαξαίηεηε αλαηξνθνδφηεζε. Σέινο, φπσο ζε θάζε πνηνηηθή έξεπλα, 

φπνπ ν εξεπλεηήο παξαηεξεί θαη θαηαγξάθεη ζπκπεξηθνξέο, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα 

εκπιαθεί ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο.  
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Κεθάιαην Σξίην: Απνηειέζκαηα Έξεπλαο Δηδηθήο Αγσγήο 

θαη Δθπαίδεπζεο 

 

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ΔΑΔ θαη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

ε θάζε έξεπλα, κεηά απφ ηελ αλαθνξά ηεο κεζφδνπ πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ θχξησλ επξεκάησλ ή 

απνηειεζκάησλ, είηε ζπκθσλνχλ είηε δηαθσλνχλ κε ηηο αξρηθέο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.350). Αξγφηεξα, ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο, 

ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά, κέζσ αθξηβψλ αλαιχζεσλ 

θαη ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, κε ηελ παξάζεζε πηλάθσλ ή γξαθεκάησλ πνπ ζα 

είλαη μεθάζαξα θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ αλαγλψζηε. Δπίζεο, γίλεηαη πνζνηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ εξσηεκαηνιφγηα, παξαηεξήζεηο, 

ζπλεληεχμεηο θηι. (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.350). 

ηηο πνηνηηθέο έξεπλεο παξαζέηνληαη απνζπαζκαηηθά ηα ιφγηα φζσλ 

ζπκκεηέρνπλ, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη. Πνηνηηθή 

αλάιπζε κπνξεί λα γίλεη ζηα ιφγηα απφ ζπλεληεχμεηο, παξαηεξήζεηο, εκεξνιφγηα θηι. 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ.351). 

Μεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαηαιήμακε ζηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ 

εξεπλεηηθψλ καο εξσηεκάησλ. Δηδηθφηεξα, παξαζέηνπκε ηα απνηειέζκαηα 

παξαθάησ.  

 

Πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα 

«Η κεζνδνινγία παξαηήξεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε θαη 

αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ ζην γξαπηό ιόγν, καζεηή κε Γεληθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο.» 

Με βάζε ηα πνηνηηθά, ηα πνζνηηθά δεδνκέλα θαη ηε βηβιηνγξαθία ην 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδείρηεθε πιήξσο.  
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Πνηνηηθά δεδνκέλα 

Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηε κεζνδνινγία ηεο παξαηήξεζεο κε ηηο 

ΑΠΑ, απφ ηε κεζνδνινγία παξέκβαζεο κε ηελ απηνπαξαηήξεζε θαη ηελ 

εηεξνπαξαηήξεζε θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο κε ην 

καζεηή καο.  

Πην αλαιπηηθά, ηα απνηειέζκαηα θάζε ΑΠΑ ζηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ήηαλ ηα 

εμήο: 

α) Αξρηθή Αμηνιόγεζε 

πσο βιέπνπκε θαη ζην ρεδηάγξακκα 2, νη επηδφζεηο ηνπ .Ρ. θπκαίλνληαη ζηα 

θπζηνινγηθά, γηα ηελ ειηθία ηνπ, επίπεδα  ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα. ηνλ ηνκέα ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ βιέπνπκε λα ππάξρεη 

θπζηνινγηθή νπηηθή θαη εξγαδφκελε κλήκε, φκσο ππάξρεη κεησκέλε επίδνζε 3 

εμακήλσλ ζηελ αθνπζηηθή κλήκε, 1,5 εμακήλνπ ζηνλ ζπιινγηζκφ, θαη ζηελ 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη κηζνχ εμακήλνπ ζηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε.  

 

ρεδηάγξακκα 2: Πξώηε ΑΠΑ - Γξακκή ΓΜΔ 

 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ν καζεηήο παξνπζηάδεη 

κεησκέλε επίδνζε ζην απηνζπλαίζζεκα  ηεο ηάμεο ηνπ 1,5 εμακήλνπ, ζην ελδηαθέξνλ 

γηα ην κάζεκα ηεο ηάμεο ηνπ 1 εμακήλνπ, θαζψο θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο, 

ηεο ηάμεο ηνπ κηζνχ εμακήλνπ.  
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β) Δλδηάκεζε Αμηνιόγεζε 

ην ρεδηάγξακκα 3 βιέπνπκε φηη νη επηδφζεηο ηνπ .Ρ.  θπκαίλνληαη ζηα 

θπζηνινγηθά, γηα ηελ ειηθία ηνπ, επίπεδα  ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα. ηνλ ηνκέα ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ βιέπνπκε λα ππάξρεη 

θπζηνινγηθή νπηηθή θαη εξγαδφκελε κλήκε, φκσο  ππάξρεη κεησκέλε επίδνζε 2,5 

εμακήλσλ ζηελ αθνπζηηθή κλήκε, 1,5 εμακήλνπ ζηνλ ζπιινγηζκφ θαη ζηελ 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη ελφο ηέηαξηνπ ηνπ εμακήλνπ ζηε ινγηθνκαζεκαηηθή 

ζθέςε. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ν καζεηήο παξνπζηάδεη 

κεησκέλε επίδνζε ζην απηνζπλαίζζεκα ηεο ηάμεο ηνπ 1,5 εμακήλνπ, ζην ελδηαθέξνλ 

γηα ην κάζεκα ηεο ηάμεο ηνπ 1 εμακήλνπ, θαζψο θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο , 

ηεο ηάμεο ηνπ κηζνχ εμακήλνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 3: Γεύηεξε ΑΠΑ - Γξακκή ΓΜΔ 

 

γ) Σειηθή Αμηνιόγεζε 

ην ρεδηάγξακκα 4 βιέπνπκε φηη νη επηδφζεηο ηνπ .Ρ θπκαίλνληαη ζηα 

θπζηνινγηθά, γηα ηελ ειηθία ηνπ, επίπεδα  ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα. ηνλ ηνκέα ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ βιέπνπκε λα ππάξρεη 

θπζηνινγηθή νπηηθή θαη εξγαδφκελε κλήκε, φκσο  ππάξρεη κεησκέλε επίδνζε 2,5 

εμακήλσλ ζηελ αθνπζηηθή κλήκε, 1,5 εμακήλνπ ζηνλ ζπιινγηζκφ, θαη ζηελ 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη ελφο ηέηαξηνπ ηνπ εμακήλνπ ζηε ινγηθνκαζεκαηηθή 
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ζθέςε. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ν καζεηήο παξνπζηάδεη 

κεησκέλε επίδνζε ζην απηνζπλαίζζεκα  ηεο ηάμεο ηνπ 1,5 εμακήλνπ, ζην ελδηαθέξνλ 

γηα ην κάζεκα ηεο ηάμεο ηνπ 1 εμακήλνπ, θαζψο θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο , 

ηεο ηάμεο ηνπ κηζνχ εμακήλνπ.  

 

 

ρεδηάγξακκα 4: Σξίηε ΑΠΑ - Γξακκή ΓΜΔ 

 

Σα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ησλ ΑΠΑ ζην ΠΑΠΔΑ ήηαλ ηα εμήο: 

α) Αξρηθή Αμηνιόγεζε 

Βιέπνπκε θαη ζην ρεδηάγξακκα 5, φηη νη επηδφζεηο ηνπ .Ρ. θπκαίλνληαη ζηα 

θπζηνινγηθά, γηα ηελ ειηθία ηνπ, επίπεδα ζηνπο ηνκείο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

(πξνθνξηθφο ιφγνο θαη ςπρνθηλεηηθφηεηα), θαζψο θαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα. ηνλ ηνκέα ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο βιέπνπκε κεησκέλε επίδνζε 1 εμακήλνπ ζηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε. Δπίζεο, ζηνλ ηνκέα ησλ βαζηθψλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ππάξρεη κεησκέλε επίδνζε 6 εμακήλσλ ζηε γξαθή θαη 2 

εμακήλσλ ζηελ αλάγλσζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηα καζεκαηηθά.  



74 
 

 

ρεδηάγξακκα 5: Πξώηε ΑΠΑ - Γξακκή ΠΑΠΔΑ 

 

β) Δλδηάκεζε Αμηνιόγεζε 

ην ρεδηάγξακκα 6 βιέπνπκε φηη νη επηδφζεηο ηνπ .Ρ. θπκαίλνληαη ζηα 

θπζηνινγηθά, γηα ηελ ειηθία ηνπ, επίπεδα ζηνπο ηνκείο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

(πξνθνξηθφο ιφγνο θαη  ςπρνθηλεηηθφηεηα) θαζψο θαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα. ηνλ ηνκέα ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο βιέπνπκε κεησκέλε επίδνζε 1 εμακήλνπ ζηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε.  Δπίζεο, ζηνλ ηνκέα ησλ βαζηθψλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ππάξρεη κεησκέλε επίδνζε 5 εμακήλσλ ζηε γξαθή θαη 4 

εμακήλσλ ζηελ αλάγλσζε, 2 εμακήλσλ ζηελ θαηαλφεζε θαη 1 εμακήλνπ ζηα 

καζεκαηηθά. 

 

ρεδηάγξακκα 6: Γεύηεξε ΑΠΑ - Γξακκή ΠΑΠΔΑ 
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γ) Σειηθή Αμηνιόγεζε 

ην ρεδηάγξακκα 7 βιέπνπκε, φηη νη επηδφζεηο ηνπ .Ρ. θπκαίλνληαη ζηα 

θπζηνινγηθά, γηα ηελ ειηθία ηνπ, επίπεδα ζηνπο ηνκείο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

(πξνθνξηθφο ιφγνο θαη  ςπρνθηλεηηθφηεηα) θαζψο θαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα. ηνλ ηνκέα ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο βιέπνπκε κεησκέλε επίδνζε 1 εμακήλνπ ζηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε.  Δπίζεο, ζηνλ ηνκέα ησλ βαζηθψλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ππάξρεη κεησκέλε επίδνζε 5 εμακήλσλ ζηε γξαθή θαη 4 

εμακήλσλ ζηελ αλάγλσζε, 3 εμακήλσλ ζηελ θαηαλφεζε θαη 1 εμακήλνπ ζηα 

καζεκαηηθά. 

 

ρεδηάγξακκα 7: Σξίηε ΑΠΑ - Γξακκή ΠΑΠΔΑ 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ΓΜΓ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα εμήο: 

α) Αξρηθή Αμηνιόγεζε 

Παξαηεξψληαο ην ρεδηάγξακκα 8 δηαπηζηψλνπκε, φηη ζηνλ ηνκέα ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο νη επηδφζεηο ηνπ .Ρ. ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα θπκαίλνληαη ζηα θπζηνινγηθά, γηα ηελ ειηθία ηνπ, επίπεδα. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηηο πξάμεηο ησλ δεμηνηήησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο ζεηηθήο - 

ζπλεξγάζηκεο ζπκπεξηθνξάο. ηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ γιψζζαο βιέπνπκε λα 

ππάξρεη κεησκέλε επίδνζε 6 εμακήλσλ ζηε γξαθή θαη ηελ παξαγσγή θαη 2 εμακήλσλ 

ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε. Δπηπιένλ ππάξρεη απφθιηζε 4 εμακήλσλ ζηηο 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη 3 εμακήλσλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ ηνκέα ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ, ν 

30/05/2015 
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καζεηήο παξνπζηάδεη κεησκέλε επίδνζε 1 εμακήλνπ ζηελ πξνπαίδεηα θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Δλδηάκεζε Αμηνιόγεζε 

Παξαηεξψληαο ην ρεδηάγξακκα 9 δηαπηζηψλνπκε, φηη ζηνλ ηνκέα ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο νη επηδφζεηο ηνπ .Ρ. ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα θπκαίλνληαη ζηα θπζηνινγηθά, γηα ηελ ειηθία ηνπ, επίπεδα. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηηο πξάμεηο θαη ηελ πξνπαίδεηα ησλ δεμηνηήησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο 

ζεηηθήο - ζπλεξγάζηκεο ζπκπεξηθνξάο. ηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ γιψζζαο 

βιέπνπκε λα ππάξρεη κεησκέλε επίδνζε 5 εμακήλσλ ζηε γξαθή θαη ηελ παξαγσγή 

θαη 4 εμακήλσλ ζηελ αλάγλσζε θαη  2 εμακήλσλ ζηελ θαηαλφεζε. Δπηπιένλ  ππάξρεη 

απφθιηζε 1 εμακήλνπ ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη  ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 

ηνπ ηνκέα ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο δεμηφηεηεο 

καζεκαηηθψλ, ν καζεηήο παξνπζηάδεη κεησκέλε επίδνζε 1 εμακήλνπ ζηελ  επίιπζε 

πξνβιεκάησλ.  

ρεδηάγξακκα 8: Πξώηε ΑΠΑ - Γξακκή ΓΜΓ 
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ρεδηάγξακκα 9: Γεύηεξε ΑΠΑ: Γξακκή ΓΜΓ 

γ) Σειηθή Αμηνιόγεζε 

Παξαηεξψληαο ην ρεδηάγξακκα 10 δηαπηζηψλνπκε, φηη ζηνλ ηνκέα ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο νη επηδφζεηο ηνπ .Ρ.  ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα θπκαίλνληαη ζηα θπζηνινγηθά, γηα ηελ ειηθία ηνπ, επίπεδα. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηηο πξάμεηο  θαη ηελ πξνπαίδεηα ησλ δεμηνηήησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο 

ζεηηθήο - ζπλεξγάζηκεο ζπκπεξηθνξάο. ηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ γιψζζαο 

βιέπνπκε λα ππάξρεη κεησκέλε επίδνζε 5 εμακήλσλ ζηε γξαθή θαη ηελ παξαγσγή 

θαη 4 εμακήλσλ ζηελ αλάγλσζε θαη  3 εμακήλσλ ζηελ θαηαλφεζε. Δπηπιένλ  ππάξρεη 

απφθιηζε 1 εμακήλνπ ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη  ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 

ηνπ ηνκέα ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο δεμηφηεηεο 

καζεκαηηθψλ, ν καζεηήο παξνπζηάδεη κεησκέλε επίδνζε 1 εμακήλνπ ζηελ  επίιπζε 

πξνβιεκάησλ.  

 
ρεδηάγξακκα 10: Σξίηε ΑΠΑ - Γξακκή ΓΜΓ 

30/05/2015 
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Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ΔΜΓ ηα απνηειέζκαηα πνπ είρακε ήηαλ ηα εμήο: 

α) Αξρηθή Αμηνιόγεζε 

ην ρεδηάγξακκα 11, βιέπνπκε φηη  ζηνλ ηνκέα ησλ αληηιεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

νη επηδφζεηο ηνπ .Ρ.  ζηελ νπηηθή, ηελ αθνπζηηθή θαη ηελ νπηηθναθνπζηηθή αληίιεςε 

θπκαίλνληαη ζηα θπζηνινγηθά, γηα ηελ ειηθία ηνπ, επίπεδα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ 

ηνκέα ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, ην θσλνινγηθφ κέξνο θαη ηελ πξναλάγλσζε ηνπ ηνκέα 

ηεο αλαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηνπο αξηζκνχο θαη ζχκβνια ηνπ ηνκέα ησλ  

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά. ηνλ ηνκέα ησλ αληηιεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

βιέπνπκε λα ππάξρεη κεησκέλε επίδνζε 1,5 εμακήλσλ ζηηο πνιπαηζζεηεξηαθέο 

αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δπηπιένλ, ππάξρεη απφθιηζε 3,5 εμακήλσλ ζηε 

καθξνπξφζεζκε κλήκε θαη 3 εμακήλσλ ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε θαη 1 εμακήλνπ 

ζηε ιεηηνπξγηθή κλήκε ηνπ ηνκέα ησλ κλεκνληθψλ ιεηηνπξγηψλ. ηνλ ηνκέα ησλ 

αλαγλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ παξαηεξείηαη απφθιηζε 5,5 εμακήλσλ ζηε κνξθνινγία - 

νξζνγξαθία θαη ζηε γξαπηή έθθξαζε, 1 εμακήλνπ ζηε γξαθή θαη κηζνχ εμακήλνπ 

ζηελ αλάγλσζε θαη 2,5 εμακήλσλ ζηε ζεκαζηνινγία. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, ν καζεηήο παξνπζηάδεη κεησκέλε επίδνζε 3 

εμακήλσλ ζηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο 

βιέπνπκε απφθιηζε 1,5 εμακήλσλ  ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε,  4 εμακήλσλ 

ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη  2 εμακήλσλ ζηε βειηίσζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο απηνεηθφλαο. 

 

 

 

 

 

  

 

 ρεδηάγξακκα 11: Πξώηε ΑΠΑ - Γξακκή ΔΜΓ 
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β) Δλδηάκεζε Αμηνιόγεζε 

ην ρεδηάγξακκα 12 βιέπνπκε φηη ζηνλ ηνκέα ησλ αληηιεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ νη 

επηδφζεηο ηνπ .Ρ.  ζηελ νπηηθή, ηελ αθνπζηηθή θαη ηελ νπηηθναθνπζηηθή αληίιεςε 

θπκαίλνληαη ζηα θπζηνινγηθά, γηα ηελ ειηθία ηνπ, επίπεδα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ 

ηνκέα ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, ην θσλνινγηθφ κέξνο θαη ηελ πξναλάγλσζε ηνπ ηνκέα 

ηεο αλαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηνπο αξηζκνχο θαη ζχκβνια ηνπ ηνκέα ησλ  

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά. ηνλ ηνκέα ησλ  αληηιεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

βιέπνπκε λα ππάξρεη κεησκέλε επίδνζε 1,5 εμακήλσλ ζηηο πνιπαηζζεηεξηαθέο 

αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δπηπιένλ ππάξρεη απφθιηζε 3,5 εμακήλσλ ζηε 

καθξνπξφζεζκε κλήκε θαη 1,5 εμακήλσλ ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε θαη ηε 

ιεηηνπξγηθή κλήκε ηνπ ηνκέα ησλ κλεκνληθψλ ιεηηνπξγηψλ. ηνλ ηνκέα ησλ 

αλαγλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ παξαηεξείηαη  απφθιηζε 4,5 εμακήλσλ ζηε κνξθνινγία - 

νξζνγξαθία θαη 3,5 εμακήλσλ ζηε γξαπηή έθθξαζε, 1 εμακήλνπ ζηε γξαθή θαη 

κηζνχ εμακήλνπ ζηελ αλάγλσζε θαη 2,5 εμακήλσλ ζηε ζεκαζηνινγία. Σέινο, 

αλαθνξηθά κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, ν καζεηήο παξνπζηάδεη 

κεησκέλε επίδνζε 3 πεξίπνπ εμακήλσλ ζηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο βιέπνπκε απφθιηζε 1,5 εμακήλσλ  ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε, 3,5 εμακήλσλ ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 2 

εμακήλσλ ζηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο απηνεηθφλαο.  

 

 

ρεδηάγξακκα 12: Γεύηεξε ΑΠΑ - Γξακκή ΔΜΓ 
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γ) Σειηθή Αμηνιόγεζε 

ην ρεδηάγξακκα 13 βιέπνπκε φηη  ζηνλ ηνκέα ησλ αληηιεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

νη επηδφζεηο ηνπ .Ρ.  ζηελ νπηηθή, ηελ αθνπζηηθή θαη ηελ νπηηθναθνπζηηθή αληίιεςε 

θπκαίλνληαη ζηα θπζηνινγηθά, γηα ηελ ειηθία ηνπ, επίπεδα . Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ 

ηνκέα ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, ην θσλνινγηθφ κέξνο θαη ηελ πξναλάγλσζε ηνπ ηνκέα 

ηεο αλαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηνπο αξηζκνχο θαη ζχκβνια ηνπ ηνκέα ησλ  

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά. ηνλ ηνκέα ησλ  αληηιεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

βιέπνπκε λα ππάξρεη κεησκέλε επίδνζε 1,5 εμακήλσλ ζηηο πνιπαηζζεηεξηαθέο 

αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δπηπιένλ, ππάξρεη απφθιηζε 2,5 εμακήλσλ ζηε 

καθξνπξφζεζκε κλήκε θαη 1,5 εμακήλσλ ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε θαη ηε 

ιεηηνπξγηθή κλήκε ηνπ ηνκέα ησλ κλεκνληθψλ ιεηηνπξγηψλ. ηνλ ηνκέα ησλ 

αλαγλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ παξαηεξείηαη  απφθιηζε 4,5 εμακήλσλ ζηε κνξθνινγία - 

νξζνγξαθία θαη 3,5 εμακήλσλ ζηε γξαπηή έθθξαζε, 1 εμακήλνπ ζηε γξαθή θαη ζηελ 

αλάγλσζε θαη 2,5 εμακήλσλ ζηε ζεκαζηνινγία. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, ν καζεηήο παξνπζηάδεη κεησκέλε επίδνζε 2,5 πεξίπνπ 

εμακήλσλ ζηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο 

βιέπνπκε απφθιηζε 1,5 εμακήλσλ  ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, 3,5 εμακήλσλ 

ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 2 εμακήλσλ ζηε βειηίσζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο απηνεηθφλαο. 

 

ρεδηάγξακκα 13: Σξίηε ΑΠΑ - Γξακκή ΔΜΓ 

 

πκπεξαζκαηηθά, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηε κεζνδνινγία 

παξαηήξεζεο θαη ηηο ηξεηο ΑΠΑ, έδσζαλ κηα ζαθή εηθφλα ησλ δπζθνιηψλ ζηελ 

30/05/2015 
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επίδνζε ηνπ καζεηή ζηελ αθνπζηηθή κλήκε, κε απφθιηζε 3 εμακήλσλ απφ ηε γξακκή 

βάζεο, θάλνληάο ηελ πεξηνρή έκθαζεο ζηνλ ηνκέα ΓΜΔ. Δπίζεο, παξαηεξήζεθαλ 

δπζθνιίεο ζηε γξαθή, κε απφθιηζε 6 εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο (πεξηνρή 

έκθαζεο ζην ΠΑΠΔΑ), ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ, κε απφθιηζε 6 εμακήλσλ απφ ηε 

γξακκή βάζεο (πεξηνρή έκθαζεο ζηηο ΓΜΓ) θαη ηελ νξζνγξαθία, κε απφθιηζε 5,5 

εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο (πεξηνρή έκθαζεο ζηηο ΔΜΓ).  

ινη απηνί νη ηνκείο δνπιεχηεθαλ αξγφηεξα ζηηο παξεκβάζεηο κε ζεκαληηθέο 

βειηηψζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε βειηίσζε κηζνχ εμακήλνπ ζηελ 

αθνπζηηθή κλήκε, ελφο εμακήλνπ ζηε γξαθή, δχν εμακήλσλ ζηελ παξαγσγή 

θεηκέλνπ θαη δχν εμακήλσλ ζηελ νξζνγξαθία. Γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο νη 

κεηαβνιέο, ππάξρνπλ ζηε ζειίδα 107 ηνπ παξαξηήκαηνο ζπγθεληξσηηθά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ΑΠΑ.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πήξακε απφ ηελ απηνπαξαηήξεζε θαη ηελ εηεξνπαξαηήξεζε 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο πεξηφδνπο, αληίζηνηρα κε ηε δηεμαγσγή ησλ ΑΠΑ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ απηνπαξαηήξεζε: 

1
ε
 πεξίνδνο: Πξώηε εβδνκάδα παξαηεξήζεσλ έσο όηνπ δηεμαρζεί ε πξώηε ΑΠΑ: 

Ζ δαζθάια καο ππνδέρηεθε επράξηζηα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη έδεημε 

δηαηεζεηκέλε λα καο βνεζήζεη ζε φηη ρξεηαζηνχκε. Απηφ καο αλαθνχθηζε θαη καο 

έθαλε λα ληψζνπκε έηνηκνη γηα απηή ηε λέα αξρή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

δελ παξαηεξήζακε θάπνηα δηαθνξνπνίεζε γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ .Ρ. θαη απηφ καο 

έβαιε ζε ζθέςεηο. Ζ δαζθάια δελ πξνζπάζεζε θαζφινπ λα βνεζήζεη κε θάπνην 

δηαθνξεηηθφ – εμαηνκηθεπκέλν ηξφπν ην καζεηή, ελψ ήμεξε φηη έρεη δηάγλσζε 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Δπίζεο, καο πξνθάιεζε ηδηαίηεξε απνξία ην γεγνλφο, φηη ε 

δηδαζθαιία θαη ε αμηνιφγεζε πνπ αθνινπζνχζε ήηαλ ίδηα γηα φινπο ηνπο καζεηέο, 

παξφιν πνπ ππήξρε αθφκα έλα «δηαθνξεηηθφ παηδί», έλα παηδί απφ ηε Ρνπκαλία πνπ 

δπζθνιεχεηαη ηδηαίηεξα ζηε γιψζζα. Μηα αλαινγία ησλ 2 ζηα 11 παηδηά κε δπζθνιίεο 

είλαη αξθεηά ζεκαληηθή γηα λα κπεη θαλείο ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηεί ηξφπνπο λα 

δηαθνξνπνηεζεί. 

2
ε
 πεξίνδνο: Πξώηε ΑΠΑ έσο δεύηεξε ΑΠΑ (10 εβδνκάδεο) 

Ζ ζπλαλαζηξνθή καο κε ην καζεηή είλαη πνιχ επράξηζηε θαη πάκε κε φξεμε 

ζηελ ηάμε γηα λα εμεξεπλήζνπκε πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, κε 
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πξνζνρή λα κε ηνλ ζηηγκαηίζνπκε. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε παξνπζία καο ζηελ 

ηάμε γίλεηαη ζπλήζεηα θαη φια ηα παηδηά καο θάλνπλ λα ληψζνπκε θνκκάηη ηεο. 

Χζηφζν ζπρλά ππάξρεη εθδήισζε δήιηαο απφ θάπνηα παηδηά, ηα νπνία αλαξσηηνχληαη 

γηαηί επηιέμακε ην .Ρ. ή θέξνληαη κε εηξσλεία θαη έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ην 

πξφζσπφ καο. Σα θαηλφκελα απηά κπνξεί λα καο θέξλνπλ ζε δχζθνιε ζέζε, φκσο 

είλαη κεκνλσκέλα θαη πεξηζηαζηαθά. ηαλ μεθηλνχλ νη παξεκβάζεηο κε ηνλ 

ππνινγηζηή ν καζεηήο ελζνπζηάδεηαη θαη απηφ καο δίλεη ην έλαπζκα λα ζπλερίζνπκε 

ηελ ζσζηή επηινγή καο κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο. Παξφια απηά έρεη θνπξαζηεί 

θαη δε πξνζπαζεί φζν ρξεηάδεηαη.  

3
ε
 πεξίνδνο: Γεύηεξε ΑΠΑ έσο ηξίηε ΑΠΑ (13 εβδνκάδεο) 

Καζψο μεθηλάεη ε ηξίηε πεξίνδνο θαη ν καζεηήο ζπλερίδεη λα δείρλεη 

θνπξαζκέλνο θαη λα κε πξνζπαζεί αξρίδνπκε λα ζθεθηφκαζηε ελαιιαθηηθνχο 

παηγληψδεηο ηξφπνπο γηα λα ηνλ ελεξγνπνηήζνπκε. ε κηα ηπραία ζπλάληεζε κε ηε 

κεηέξα, κεηά απφ κηα θαιή επίδνζε ηνπ καζεηή καο ζηελ έθζεζε, ηελ ελεκεξψζακε 

γηα ηε βειηίσζή ηνπ θη εθείλνο ράξεθε πάξα πνιχ κε απηφ. Απφ εθείλε ηε κέξα 

μεθίλεζε λα πξνζπαζεί πάιη. Γηαπηζηψζακε κε ην πεξηζηαηηθφ απηφ πφζν ζεκαληηθή 

ήηαλ γηα εθείλνλ ε επηβξάβεπζε.  

Δπηπιένλ, κε ηελ εθαξκνγή θάπνησλ κηθξνπαηρληδηψλ θαηά ηηο παξεκβάζεηο καο 

είδακε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ καζεηή θαη πξνζπαζήζακε λα ηα εθαξκφδνπκε πην 

ζπρλά. Ζ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ηνλ ελζνπζίαζε απφ ηελ αξρή θαη έιεγε ζηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ κε θακάξη ην ηη θάλακε. Απηφ ελίζρπζε ηελ επηινγή ηνπ Ζ/Τ σο κέζν βειηίσζεο 

ηνπ καζεηή καο. Δπίζεο, ηα βνεζεηηθά πιηθά πνπ θηηάμακε γηα εθείλνλ ηνπ άξεζαλ 

πνιχ θαη ηα έδεηρλε ζηε δαζθάια ηεο ηάμεο θαη ηνπ θξνληηζηεξίνπ κε ραξά. ιε 

απηή ε πξνζπάζεηα πνπ θάλακε γηα εθείλνλ έδεημε λα απνδίδεη. Ο καζεηήο εθηηκνχζε 

ηνλ θφπν καο, θαηαιάβαηλε φηη ε δηαδηθαζία απηή είλαη ζνβαξή θαη πξνζπαζνχζε 

πεξηζζφηεξν. Πξνο ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ έιεγε ηελ έθζεζε «παηρληδάθη». 

Ξεθίλεζε δειαδή λα ηελ απνκπζνπνηεί κέζα ζην κπαιφ ηνπ θαη λα ηε βιέπεη πηα ζαλ 

θάηη απηφ. ια απηά καο ηθαλνπνηνχζαλ θαη καο βνεζνχζαλ λα πξνρσξάκε κε 

πεξηζζφηεξε ραξά. Σν ηειεπηαίν καο παηρλίδη, ην παπνπηζφθνπην κπάζθεη, ήηαλ απηφ 

πνπ ηνλ ελζνπζίαζε πεξηζζφηεξν απφ φια. Υαηξφηαλ λα θάλεη επαλάιεςε ηηο ιέμεηο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη γηα άιιε κηα θνξά είδακε πφζν ζεκαληηθφ ξφιν έπαηδε ε 

παηγληψδεο κάζεζε ζην ζπγθεθξηκέλν καζεηή.  



83 
 

Αλαθνξηθά κε ηελ εηεξνπαξαηήξεζε, ζπλέβε ν ίδηνο δηαρσξηζκφο: 

1
ε
 πεξίνδνο: Πξώηε εβδνκάδα παξαηεξήζεσλ έσο όηνπ δηεμαρζεί ε πξώηε ΑΠΑ: 

Καηά ηελ πξψηε εβδνκάδα παξαηήξεζεο πιεξνθνξεζήθακε γηα ην πξφβιεκα 

πνπ αληηκεηψπηδε θαηά ην παξειζφλ ν καζεηήο καο ζηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. Έηζη μεθηλήζακε λα δίλνπκε πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηνπο δηαιφγνπο 

ηνπ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ε δαζθάια έθαλε 

επηζεκάλζεηο γηα φια ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε πνπ ζα έγξαθαλ θαη ε 

κνλαδηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ νπνία πξνέβε  γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ .Ρ. ήηαλ λα 

ηνπ επηηξέςεη λα ζεκεηψζεη ην ζρεδηάγξακκα ζηελ πίζσ ζειίδα ηνπ γξαπηνχ ηνπ γηα 

λα ην θνηηάεη θαζψο γξάθεη. Ο καζεηήο δε ην ζπκφηαλ θαη δε ην έθαλε.  

Καηά ηε ζπγγξαθή ηεο έθζεζεο έθαλε αξθεηά νξζνγξαθηθά (εηπκνινγηθά, 

κνξθνινγηθά, θσλνινγηθά) θαη ζπληαθηηθά ιάζε θαη ν ιφγνο ηνπ ήηαλ ιαθσληθφο θαη 

πεξηνξηζκέλνο ζηελ απάληεζε εξσηήζεσλ (βι. Δηθφλα 3). Σν πεξηερφκελν ήηαλ εληφο 

ζέκαηνο αιιά ππήξρε πξφβιεκα ζηελ νξγάλσζε ησλ ζθέςεψλ ηνπ θαη ζηε ζσζηή 

απφδνζή ηνπο. Με βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηα γξαπηά απηά κπνξνχλ λα 

πάξνπλ 0/1 γηα δνκεκέλεο παξαγξάθνπο πνπ μεθηλνχλ κε γεληθή πξφηαζε, 0/1 γηα ηηο 

αιιαγέο παξαγξάθσλ αλάινγα κε ην ζέκα, 0,5/2 γηα ηηο νινθιεξσκέλεο δνκηθά θαη 

ζπληαθηηθά πξνηάζεηο, 1/3 ζηηο νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο, 0/1 γηα ην ζπκπέξαζκα θαη 

0,5/2 γηα ηε γεληθή εηθφλα ηνπ γξαπηνχ.  

Μεηά ηελ έθζεζε βάιακε ηνλ .Ρ. λα θάλεη ην ηεζη αλίρλεπζεο καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ ΛΑΜΓΑ (ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο), γηα λα έρνπκε κηα πην μεθάζαξε 

άπνςε θαη γηα ηνκείο πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζηελ ηάμε. Σα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 4. Οη επηδφζεηο ηνπ ζηηο δνθηκαζίεο 

θπκάλζεθαλ θαηά θχξην ιφγν ζηα κεζαία θαη θαηψηεξα επίπεδα ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο 

αθξίβεηαο φζν θαη ζ’ απηφλ ηεο ηαρχηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηελ αθξίβεηα, νη ηνκείο πνπ 

πιεζίαζε ηε κεδεληθή απφδνζε ήηαλ απηφο ηεο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ ζπγθξηηηθά κε 

ςεπδνιέμεηο θαη απηφο ηεο ζπκπιήξσζεο πξνηάζεσλ. ζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα νη 

ηνκείο απηνί ήηαλ ε αλαγλψξηζε εηθφλσλ θαη ιέμεσλ ζπγθξηηηθά κε ςεπδνιέμεηο, ε 

γξακκαηηθή νξζνγξαθία, ε γξαπηή θαηαλφεζε θαη ε κειέηε γξαπηνχ θεηκέλνπ.  
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Δηθόλα 3: Πξώηα δείγκαηα γξαπηνύ ιόγνπ ηνπ καζεηή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4: Απνηειέζκαηα ηνπ ΛΑΜΓΑ. 19/12/2014 
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2
ε
 πεξίνδνο: Πξώηε ΑΠΑ έσο δεύηεξε ΑΠΑ (10 εβδνκάδεο) 

Ζ εηθφλα πνπ έρνπκε κέζα απφ ηελ ηάμε, ζε αξρηθή θάζε, είλαη αξθεηά θαιή, ν 

καζεηήο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο, είλαη επηκειήο κε ηα καζήκαηά ηνπ, 

ζπκκεηέρεη θαη απαληάεη ζσζηά θαη ε δαζθάια ηνλ επηβξαβεχεη. ηαλ κπαίλνπκε 

ζηελ ηάμε γηα παξαηήξεζε, αιιάδνπλ ζέζε κφλα ηνπο ηα παηδηά, γηα λα κείλεη θελή ε 

ζέζε δίπια ζηνλ .Ρ. θαη λα θάηζνπκε εθεί. Απηφ δείρλεη φηη καο δίλνπλ ρψξν ζηελ 

ηάμε ηνπο.  

ζν πεξλάεη ν θαηξφο ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο ζηε ζρέζε ηνπ 

καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, αθνχ ηε κηα κέξα βειηηψλνληαη θαη ηελ άιιε 

ρεηξνηεξεχνπλ. Κάπνηεο θνξέο ζηε γπκλαζηηθή νη ζπλνκήιηθνη δηακαξηχξνληαη φηη ν 

.Ρ. ηνπο ραιάεη ην παηρλίδη θαη θιαςνπξίδεη. Ο καζεηήο λεπξηάδεη θαη θεχγεη. Μεηά 

απφ ηέηνηα πεξηζηαηηθά ζηακαηάεη λα ηνπο κηιάεη θαη γπξλάεη κφλνο ηνπ ζηα 

δηαιείκκαηα.  Αθνχ πεξάζεη θάπνην δηάζηεκα ην μερλάεη θαη είλαη πάιη φια θαιά.  

Μέζα ζηελ ηάμε, ζπρλά είλαη απξφζεθηνο θαη φηαλ θάηη ηνλ δπζθνιεχεη δελ 

πξνζπαζεί θαζφινπ, απιά αληηγξάθεη απφ ηνλ δηπιαλφ ηνπ. Ζ δαζθάια ηνλ 

επηπιήηηεη φηαλ ην θαηαιαβαίλεη. ηγά ζηγά ε απφδνζή ηνπ κεηψλεηαη. Ο καζεηήο 

θνπξάδεηαη θαη πξνο ην ηέινο ηεο 10
εο

 εβδνκάδαο «θάλεη θνηιηά» ζηελ απφδνζή ηνπ 

κε απνηέιεζκα ε δαζθάια λα ηνπ θάλεη παξάπνλα. Παξαηεξείηαη δπζθνιία ζηελ 

δηαρείξηζε θξππηφιεμσλ. Ο καζεηήο ράλεηαη θαη θαζπζηεξεί. Δπηπιένλ, θάλεη αξθεηά 

νξζνγξαθηθά ιάζε θαη είλαη απξφζεθηνο φηαλ ιχλεη αζθήζεηο.  

ε άζθεζε ζρεηηθά κε ην «ηη πηζηεχνπλ νη ζπκκαζεηέο κνπ γηα κέλα», ν καζεηήο 

απαληάεη γξαπηά, φηη πηζηεχνπλ φηη είλαη ραδφο. Ζ δαζθάια δίλεη κεγάιε ζεκαζία 

ζην πεξηζηαηηθφ απηφ θαη πξνζπαζεί λα δψζεη ζην καζεηή λα θαηαιάβεη κέζα απφ 

ζπδήηεζε ζηελ ηάμε φηη δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην. Εεηάεη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο λα ην 

δηαβεβαηψζνπλ θαη φινη καδί ζπδεηνχλ ηα ζεηηθά ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. 

Μέζα ζηελ πεξίνδν απηή μεθηλνχλ θαη νη παξεκβάζεηο καο κέζσ Ζ/Τ. ε πξψηε 

θάζε γίλνληαη παξνπζηάζεηο power point ζρεηηθά κε ηελ παξάγξαθν θαη ηε δνκή ηεο/ 

Αθνινπζνχλ αζθήζεηο εμάζθεζεο κε ην ίδην πξφγξακκα, θαζψο θαη πεξηγξαθή 

εηθφλσλ κε δνκή παξαγξάθνπ. Μεηά απφ αξθεηή εμάζθεζε ζηνλ ηνκέα απηφ 

μεθηλνχλ λα δηδάζθνληαη βαζηθνί θαλφλεο νξζνγξαθίαο κε ηε βνήζεηα παηρληδηψλ πνπ 

δεκηνπξγήζακε ζην power point θαη ζπλδπαζηηθά θηηάρλνπκε νηθνγέλεηεο ιέμεσλ, 
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γηα λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο φηη νη ιέμεηο νκαδνπνηνχληαη θαη δε 

ρξεηάδεηαη λα ζπκάηαη ηελ νξζνγξαθία φισλ. Αξθεί λα ζπκάηαη κία. Δπηπξφζζεηα, 

δεκηνπξγνχκε ζηελ ηάμε έλα πξνζσπηθφ ιεμηθφ κε ηηο ιέμεηο πνπ ηνλ δπζθνιεχνπλ.  

ε δεχηεξε θάζε μεθηλάκε λα καζαίλνπκε λα νξγαλψλνπκε ην γξαπηφ ιφγν πξηλ 

μεθηλήζνπκε λα γξάθνπκε, κέζσ ηνπ κλεκνληθνχ θαλφλα ΟΚΑΡΔ. Δθαξκφδνπκε 

ηνλ θαλφλα ζηελ δεκηνπξγία αθεγήζεσλ, αθνχ κάζνπκε ην ζρεδηάγξακκα ηεο 

αθήγεζεο κε έλα λέν κλεκνληθφ θαλφλα (6Π 2ΣΗ θαη 1ΓΗΑΣΗ). ια απηά 

ελζνπζηάδνπλ ην καζεηή. Δίλαη πξνζεθηηθφο, πξνζπαζεί λα απνδψζεη θαη ραίξεηαη 

φηαλ ηα θαηαθέξλεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ ν καζεηήο θαηαθέξλεη λα γξάςεη ζηνλ ππνινγηζηή 

ηελ έθζεζε πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5, ε νπνία ηειηθά κεηά απφ αλαζεψξεζε θαη 

δηθέο καο ζπκβνπιέο παίξλεη ηε κνξθή ηεο Δηθφλαο 6. Ζ αιιαγή ζην γξαπηφ ηνπ, ζε 

ζρέζε κε ηηο πξψηεο δχν εηθφλεο, είλαη θαλεξή. Ζ δνκή έρεη βειηησζεί, ε ηζηνξία ηνπ 

έρεη απνθηήζεη έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο θαη ζπλδέεηαη νκαιά κε ζπλδεηηθέο ιέμεηο. 

Με βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ην γξαπηφ απηφ κπνξεί λα πάξεη 0,5/1 γηα 

δνκεκέλεο παξαγξάθνπο πνπ μεθηλνχλ κε γεληθή πξφηαζε, 1/1 γηα ηηο αιιαγέο 

παξαγξάθσλ αλάινγα κε ην ζέκα, 1,5/2 γηα ηηο νινθιεξσκέλεο δνκηθά θαη 

ζπληαθηηθά πξνηάζεηο, 3/3 ζηηο νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο, 0/1 γηα ην ζπκπέξαζκα θαη 

1/2 γηα ηε γεληθή εηθφλα ηνπ γξαπηνχ. 

Δηθόλα 5: Πξώηε θαηαγξαθή έθζεζεο κε ρξήζε ΟΚΑΡΔ 

θαη ζρεδηαγξάκκαηνο αθήγεζεο 
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3
ε
 πεξίνδνο: Γεύηεξε ΑΠΑ έσο ηξίηε ΑΠΑ (13 εβδνκάδεο) 

Ζ πεξίνδνο απηή μεθίλεζε επράξηζηα κηαο θαη ν καζεηήο αξίζηεπζε ζε έλα ηεζη. 

Γεληθά παξαηεξνχκε φηη πξνζπαζεί λα είλαη επηκειήο αιιά ζπρλά ε πξνζνρή ηνπ 

θεχγεη θαη ε ςπρνινγία ηνπ εχθνια πέθηεη. Αθφκα θαη έλαο θαθφο βαζκφο ζε έλα 

ηεζη κπνξεί λα ηνλ πείζεη φηη δελ αμίδεη ηίπνηα. Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδήηεζε κε ηε 

κεηέξα ηνπ γηα ηελ κείσζε ζηελ επίδνζε πνπ παξαηήξεζε θαη γηα ηηο δηαθπκάλζεηο 

ζηε δηάζεζή ηνπ θη εθείλε ζπκθψλεζε θαη είπε φηη αζρνιηφηαλ ππεξβνιηθά κε ην λέν 

ηνπο ππνινγηζηή κε απνηέιεζκα λα αθήζεη ηα καζήκαηα. Ζ εθπαηδεπηηθφο ηεο 

πξφηεηλε λα ηνπ δίλεη ππνρξεψζεηο θαη λα ηνλ ζθιεξαγσγήζεη ιίγν γηα λα κελ γίλεη 

μαλά ζχκα ζην γπκλάζην. Δπίζεο, ηε ζπκβνχιεπζε λα μαλαδνχλ έλα ςπρνιφγν. ε 

εθείλε ηε ζπλάληεζε ε κεηέξα εμέθξαζε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηηο δηθέο καο 

παξεκβάζεηο ζηνλ ππνινγηζηή, αιιά ηεο εμεγήζακε ην ζθνπφ καο θαη ηα νθέιε πνπ 

κπνξεί λα παξέρεη ε εκπεηξία απηή ζην παηδί. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε απηή κε ηε κεηέξα θαη ηελ δηθή καο επηβξάβεπζε γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ (αλαθέξζεθε ζηελ απηνπαξαηήξεζε), ν καζεηήο άιιαμε εληειψο θαη 

μεθίλεζε πάιη λα πξνζπαζεί. Ζ επίδνζή ηνπ επαλήιζε θαη ε δαζθάια ηνλ 

επηβξάβεπζε κπξνζηά ζε φινπο. Πξνο ην ηέινο ηεο 9
εο

 εβδνκάδαο φια ηα παηδηά είραλ 

μεθηλήζεη λα παιηλδξνκνχλ καδί θαη ν .Ρ. 

Δηθόλα 6: Αλαζεώξεζε θαη Έθδνζε ηεο πξώηεο 

θαηαγξαθήο κεηά από δηθή καο βνήζεηα 
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 ηηο παξεκβάζεηο καο εμεηάδακε ηηο ιέμεηο ηνπ ιεμηθνχ ζπζηεκαηηθά θαη 

δνπιεχακε κε νηθνγέλεηεο ιέμεσλ ρσξηζηά απφ ηελ εμάζθεζε ζην γξαπηφ ιφγν. 

Δπηπιένλ, ηνπ δψζακε έλα βνεζεηηθφ 

άικπνπκ κε ζπλδεηηθέο ιέμεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα ηνλ βνεζνχζαλ 

ζηελ έθζεζε θαη έλα θάθειν κε φινπο 

ηνπο θαλφλεο ξεκάησλ, νπζηαζηηθψλ, 

επηζέησλ, ηνπο νπνίνπο ζα καζαίλακε 

ζηαδηαθά.  

 Λφγσ ηνπ φηη είδακε φηη φηαλ 

βάδακε ζην καζεηή θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα γηα ην ζπίηη εθείλνο 

δπζαλαζρεηνχζε ζηακαηήζακε λα ην 

θάλνπκε.  

ηελ έθζεζε πνπ βιέπνπκε ζηελ 

Δηθφλα 7 θαίλεηαη κηα κηθξή βειηίσζε 

ζην γξαπηφ ιφγν ηνπ καζεηή.  Καηά ηε 

ζπγγξαθή ηεο έθαλε απηνδηφξζσζε θαη 

ζθεθηφηαλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο. Με 

ηε βνήζεηα ελφο λνεηνχ βνεζνχ, ηνπ 

«ηέθαλνπ ηνπ πεξίεξγνπ», έθαλε εξσηήζεηο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη εκπινχηηδε ην 

γξαπηφ. Δπίζεο, κε αγψλεο πνπ θάλακε γηα ην πνηνο ζα βξεη πξψηνο ην ιάζνο 

βειηηψζεθε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ιαζψλ ηνπ. Με βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ην 

γξαπηφ απηφ κπνξεί λα πάξεη 0,5/1 γηα δνκεκέλεο παξαγξάθνπο πνπ μεθηλνχλ κε 

γεληθή πξφηαζε, 0,5/1 γηα ηηο αιιαγέο παξαγξάθσλ αλάινγα κε ην ζέκα, 1,5/2 γηα ηηο 

νινθιεξσκέλεο δνκηθά θαη ζπληαθηηθά πξνηάζεηο, 2,5/3 ζηηο νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο, 

0/1 γηα ην ζπκπέξαζκα θαη 1/2 γηα ηε γεληθή εηθφλα ηνπ γξαπηνχ. 

ηηο εθζέζεηο πνπ γξάθακε ζηνλ ππνινγηζηή έδεηρλε λα θνπξάδεηαη κεηά απφ 

αξθεηή ψξα πιεθηξνιφγεζεο θαη γη΄ απηφ ηνλ δηεπθνιχλακε πιεθηξνινγψληαο φζα 

καο έιεγε θάπνηεο θνξέο. Παξφια απηά ε πιεθηξνιφγεζε ηνπ έδηλε ρξφλν λα ζθεθηεί 

ηνπο θαλφλεο θαη ηα νξζνγξαθηθά ηνπ ιάζε είραλ κεησζεί ζε κεγάιν πνζνζηφ. ηελ 

Δηθφλα 8 βιέπνπκε κηα έθζεζε απφ ηηο ηειεπηαίεο πνπ γξάςακε ζε παξέκβαζε πξηλ 

Δηθόλα 7: Αθήγεζε κε ηε βνήζεηα ηξηώλ ιέμεσλ: 

παππνύο – δάζνο - αξθνύδα 
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μεθηλήζεη ην πείξακα. Ζ βειηίσζε ηνπ είλαη εκθαλήο, ν ιφγνο ηνπ έρεη δνκή θαη ε 

αθήγεζή ηνπ έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί ζπλδεηηθέο ιέμεηο γηα 

λα ελψλεη ηηο παξαγξάθνπο ηνπ. Παξφια απηά ζπλερίδεη λα πζηεξεί ζην κέγεζνο ησλ 

εθζέζεψλ ηνπ. Με βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ην γξαπηφ απηφ κπνξεί λα πάξεη 

0,5/1 γηα δνκεκέλεο παξαγξάθνπο πνπ μεθηλνχλ κε γεληθή πξφηαζε, 1/1 γηα ηηο 

αιιαγέο παξαγξάθσλ αλάινγα κε ην ζέκα, 1,5/2 γηα ηηο νινθιεξσκέλεο δνκηθά θαη 

ζπληαθηηθά πξνηάζεηο, 3/3 ζηηο νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο, 0,5/1 γηα ην ζπκπέξαζκα θαη 

1/2 γηα ηε γεληθή εηθφλα ηνπ γξαπηνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην ηέινο ηεο 10
εο

 εβδνκάδαο κεηά ηελ 2
ε
 ΑΠΑ επαλαιάβακε ην ΛΑΜΓΑ γηα λα 

δνχκε ηπρφλ αιιαγέο. Σα απνηειέζκαηά ηνπ θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 9. Ζ επίδνζή 

ηνπ, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξψηε ρνξήγεζε, βειηηψζεθε ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ, ζηελ 

πξνθνξηθή θαηαλφεζε, ζηελ επηινγή εηθφλαο ιεμηινγίνπ θαη ζηε ζπκπιήξσζε 

ζρεκάησλ. Αληίζεηα ε επίδνζή ηνπ κεηψζεθε ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ, ζηε 

γξακκαηηθή νξζνγξαθία, ζηε γξαπηή θαηαλφεζε θαη ζηηο ιεθηηθέο αλαινγίεο. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ γξαθείνπ πνπ δηεμήρζε ην ηεζη είρε αξθεηή 

θαζαξία θαη ήηαλ εχθνιν λα δηαζπαζηεί ε πξνζνρή ηνπ παηδηνχ. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηε κεζνδνινγία παξέκβαζεο θαη ηνλ ηνκέα ηεο 

εηεξνπαξαηήξεζεο, νη δπζθνιίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηηο ΑΠΑ παξαηεξήζεθαλ 

θαη ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ ζε εξσηήκαηα ηεο δαζθάιαο, 

Δηθόλα 8: Έθζεζε κε ζέκα αθεγήζνπ πσο πέξαζεο ηελ 

Πξσηνκαγηά. 



90 
 

ζηα γξαπηά ηνπ ζε εθζέζεηο, ζε 

ηεζη, ζε αζθήζεηο θαη ζηνλ 

πίλαθα. Δπίζεο, νη δπζθνιίεο 

παξαηεξήζεθαλ θαη ζην 

ΛΑΜΓΑ.  

Σέινο, ζηελ παξνχζα 

κειέηε πεξίπησζεο έιαβαλ ρψξα 

ζπλεληεχμεηο δηάξθεηαο 10-15 

ιεπηψλ απφ ηελ παηδαγσγφ ηεο 

ηάμεο, ηε κεηέξα θαη ηε 

δηεπζχληξηα. Απηφ πνπ εμήρζε 

σο ζπκπέξαζκα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ, φηη ν καζεηήο είλαη ζπλαηζζεκαηηθά αλψξηκνο, κα παξάιιεια 

πνιχ επηκειήο θαη έηζη θαηαθέξλεη λα ηα πεγαίλεη θαιά ζην ζρνιείν παξ’ φιεο ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ζην γξαπηφ ιφγν. ηελ θαιή ηνπ επίδνζε ζπκβάιινπλ 

θαη ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζεί ζην θξνληηζηήξην ηνπ ρσξηνχ ηνπ. Ζ κεηέξα ηνπ 

έκεηλε θπξίσο ζηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ζηε ρακειή 

απηνπεπνίζεζή ηνπ, γεγνλφηα πνπ ηνλ έθαλαλ ζχκα Bulling. Έδεημε λα ηελ 

ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα μεπεξαζηεί απηφ ην θνκκάηη θαη ιηγφηεξν ην καζεζηαθφ.  

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ε εηθφλα ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ .Ρ. έγηλε αθφκα πην μεθάζαξε. Μεηά ηηο παξεκβάζεηο κε έκθαζε ζ’ 

απηέο ηηο δπζθνιίεο, παξαηεξήζεθε βειηίσζε ηνπ καζεηή ζηελ ηάμε θαη ε 

εθπαηδεπηηθφο παξαδέρηεθε φηη κεηψζεθαλ ηα νξζνγξαθηθά ηνπ ιάζε θαη βειηηψζεθε 

ν γξαπηφο ηνπ ιφγνο. 

 

Πνζνηηθά δεδνκέλα 

Με βάζε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα, νη ηξεηο πξψηεο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ επηβεβαηψλνπλ ηε ζπκβνιή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξαηήξεζεο 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ ελφο καζεηή κε ΓΜΓ. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

απφ ην δείγκα ησλ 15 εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εξεπλεηηθή 

Δηθόλα 9: Απνηειέζκαηα δεύηεξεο εθαξκνγήο ηνπ 

ΛΑΜΓΑ 
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δηαδηθαζία θαίλνληαη ζπλνπηηθά ζηα ρεδηαγξάκκαηα 14 θαη 15. Παξαηεξνχκε φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο απηέο είλαη 1. Πάξα πνιχ θαη 2. Πνιχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο κε λέεο ηερλνινγίεο, είδακε ην 

γξαπηφ ιφγν ηνπ καζεηή λα απνθηά δνκή θαη ηα νξζνγξαθηθά ηνπ ιάζε λα 

κεηψλνληαη. ε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο εθζέζεηο ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε θνηλσληθή ηζηνξία νη επηδφζεηο ηνπ ζηηο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ήηαλ 4 ζηηο 4 ζσζηέο. ζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ πήξε 0,5/1 κνλάδα γηα ηηο δνκεκέλεο παξαγξάθνπο πνπ μεθηλνχλ κε γεληθή 

πξφηαζε, 1/1 κνλάδα  γηα ηελ αιιαγή παξαγξάθνπ αλάινγα κε ην λφεκα, 2/2 

κνλάδεο γηα ηηο νινθιεξσκέλεο δνκηθά θαη ζπληαθηηθά πξνηάζεηο, 3/3 κνλάδεο γηα 

ηηο νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο, 0,5/1 κνλάδα γηα ην ζπκπέξαζκα θαη 1/2 κνλάδα γηα ηε 

γεληθή εηθφλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γξαπηνχ ηνπ.  

ηε δεχηεξε θνηλσληθή ηζηνξία νη επηδφζεηο ηνπ ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 

ήηαλ 12 ζηηο 12 ζσζηέο θαη θαηάθεξε 30 ζηα 31 ζσζηά ζηελ νξζνγξαθία. ζνλ 

αθνξά ηα θξηηήξηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πήξε 1/1 κνλάδα γηα ηηο δνκεκέλεο 

παξαγξάθνπο πνπ μεθηλνχλ κε γεληθή πξφηαζε, 1/1 κνλάδα γηα ηελ αιιαγή 

παξαγξάθνπ αλάινγα κε ην λφεκα, 2/2 κνλάδεο γηα ηηο νινθιεξσκέλεο δνκηθά θαη 

ζπληαθηηθά πξνηάζεηο, 3/3 κνλάδεο γηα ηηο νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο, 0,5/1 κνλάδα γηα 

ην ζπκπέξαζκα θαη 1,5/2 κνλάδα γηα ηε γεληθή εηθφλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γξαπηνχ 

ηνπ.  
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ρεδηάγξακκα 14: Απαληήζεηο ζε 

θιηκαθνύκελεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

δηαβαζκίδνληαλ από  1. Πάρα πολύ    2. Πολύ    

3.  Λίγο     4. Πολύ λίγο    5. Καθόλου 

ρεδηάγξακκα 15: Μέζνο 

όξνο απαληήζεσλ ζε θάζε 

εξώηεζε 
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ηελ ηξίηε θνηλσληθή ηζηνξία νη επηδφζεηο ηνπ ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ήηαλ 

8 ζηηο 10 ζσζηέο θαη θαηάθεξε 23 ζηα 23 ζσζηά ζηε ζπκπιήξσζε θελψλ θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ζε νηθνγέλεηεο. Δπηπιένλ, κπφξεζε λα νινθιεξψζεη 7 ζηηο 7 νηθνγέλεηεο 

κε λέεο ιέμεηο. ζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πήξε 0,5/1 κνλάδα γηα ηηο 

δνκεκέλεο παξαγξάθνπο πνπ μεθηλνχλ κε γεληθή πξφηαζε, 1/1 κνλάδα γηα ηελ 

αιιαγή παξαγξάθνπ αλάινγα κε ην λφεκα, 2/2 κνλάδεο γηα ηηο νινθιεξσκέλεο 

δνκηθά θαη ζπληαθηηθά πξνηάζεηο, 3/3 κνλάδεο γηα ηηο νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο, 0,5/1 

κνλάδα γηα ην ζπκπέξαζκα θαη 0,5/2 κνλάδα γηα ηε γεληθή εηθφλα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ γξαπηνχ ηνπ.  

ηελ ηέηαξηε θνηλσληθή ηζηνξία νη επηδφζεηο ηνπ ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 

ήηαλ 6 ζηηο 6 ζσζηέο θαη θαηάθεξε 11 ζηηο 11 ζσζηέο θαηαιήμεηο. ζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πήξε 0,7/1 κνλάδα γηα ηηο δνκεκέλεο παξαγξάθνπο πνπ 

μεθηλνχλ κε γεληθή πξφηαζε, 1/1 κνλάδα γηα ηελ αιιαγή παξαγξάθνπ αλάινγα κε ην 

λφεκα, 2/2 κνλάδεο γηα ηηο νινθιεξσκέλεο δνκηθά θαη ζπληαθηηθά πξνηάζεηο, 3/3 

κνλάδεο γηα ηηο νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο, 0,5/1 κνλάδα γηα ην ζπκπέξαζκα θαη 0,5/2 

κνλάδα γηα ηε γεληθή εηθφλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γξαπηνχ ηνπ.  

ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία θνηλσληθή ηζηνξία, φπνπ ππήξρε κφλν παξαγσγή 

γξαπηνχ θεηκέλνπ πήξε 0,7/1 κνλάδα γηα ηηο δνκεκέλεο παξαγξάθνπο πνπ μεθηλνχλ 

κε γεληθή πξφηαζε, 1/1 κνλάδα γηα ηελ αιιαγή παξαγξάθνπ αλάινγα κε ην λφεκα, 

2/2 κνλάδεο γηα ηηο νινθιεξσκέλεο δνκηθά θαη ζπληαθηηθά πξνηάζεηο, 3/3 κνλάδεο 

γηα ηηο νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο, 0,5/1 κνλάδα γηα ην ζπκπέξαζκα θαη 0,5/2 κνλάδα 

γηα ηε γεληθή εηθφλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γξαπηνχ ηνπ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πέληε πεηξακάησλ καο ζπκπεξάλακε, φηη ππήξμε 

βειηίσζε ην γξαπηφ ιφγν θαη ηελ νξζνγξαθία ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο έκαζε λα 

ζθέθηεηαη θαη λα νξγαλψλεη ηηο ζθέςεηο ηνπ πξηλ γξάςεη. Δπηπιένλ, εμαζθήζεθε ζε 

νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο κε απνηέιεζκα λα ηνπο ζθέθηεηαη απφ ηελ πξψηε 

θαηαγξαθή. Απηφ πνπ δελ κπνξέζακε ιφγσ ρξφλνπ λα θαηαθέξνπκε είλαη ε 

παξαγσγή κεγαιχηεξσλ θεηκέλσλ. Πηζηεχνπκε, φκσο, φηη έρνληαο ηε ζσζηή βάζε 

κπνξεί λα ην θαηαθέξεη θαη κφλνο ηνπ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  
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Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

Γπξλψληαο ζην πξψην θεθάιαην, φπνπ αλαιχζεθαλ φιεο νη βηβιηνγξαθηθέο 

έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ην ζέκα καο κπνξνχκε λα δνχκε φηη κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζπκθσλνχλ νη έξεπλεο ησλ Mac Arthur θαη Graham 

(1987), νη νπνίνη παξαηήξεζαλ θαη ζπλέθξηλαλ ηξία κέζα γξαπηήο έθθξαζεο: ην 

ρεηξφγξαθν θείκελν, ην θείκελν γξακκέλν ζε Ζ/Τ κε ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ θαη ην θείκελν γξακκέλν θαζ’ ππαγφξεπζε απφ ελήιηθα. Αλαθάιπςαλ φηη 

ην ρεηξφγξαθν θείκελν ήηαλ ρεηξφηεξν θαη κε πεξηζζφηεξα ιάζε απφ ηα άιια δχν 

είδε θαη ηα θείκελα ζηνλ ππνινγηζηή ήηαλ εκπινπηηζκέλα κε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο. Μέζσ απηψλ ησλ παξαηεξήζεσλ κπφξεζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ζην γξαπηφ ιφγν, καζεηψλ κε Γεληθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

Ο Outhred (1989) παξαηήξεζε, επίζεο, γξαπηά καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε θείκελα πνπ έγξαςαλ νη ίδηνη κε Ζ/Τ, ζχκθσλα κε ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ιέμεσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ. Ζ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε, φηη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηα δχν απηά θξηηήξηα φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

Ζ/Τ. Απηφ ην ζπκπέξαζκα δε ζα κπνξνχζε λα βγεη ρσξίο ηε κεζνδνινγία ηεο 

παξαηήξεζεο.  

Ο Mac Arthur, ν Haynes θαη ν De La Paz (1996) εξεχλεζαλ καζεηέο η’ ηάμεο 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη βξήθαλ φηη κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ νξζνγξάθνπ 

κπνξνχζαλ λα δηνξζψζνπλ πεξηζζφηεξα απφ ην έλα ηξίην ησλ ιαζψλ ηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ην έλα δέθαην ρσξίο απηφλ. Ζ κεζνδνινγία ηεο παξαηήξεζεο γηα άιιε 

κηα θνξά έδσζε έλα ζπνπδαίν θαη ρξήζηκν ζπκπέξαζκα. 

Σέινο νη Graham, Karen, & Lynn (2001) έδεημαλ ηε δχλακε ηεο ηερλνινγίαο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο γξαθήο, κέζσ ελφο παηδηνχ πνπ είρε πξνβιήκαηα ζην γξάςηκν θαη 

ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη έθαλε ην ειάρηζην δπλαηφ ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Με ηε 

βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή ηα γξαπηά ηνπ έγηλαλ πην πιήξε.  

ιεο απηέο νη παξαηεξήζεηο εξεπλεηψλ έδσζαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

καζεηψλ κε ΓΜΓ. 
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Γεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα 

 

«Η κεζνδνινγία παξέκβαζεο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη εηδηθώλ 

δηδαθηηθώλ δηαθνξνπνηήζεσλ κπνξεί λα βειηηώζεη ην γξαπηό ιόγν ζε καζεηή κε 

ΓΜΓ.» 

Με βάζε ηα πνηνηηθά, ηα πνζνηηθά δεδνκέλα θαη ηε βηβιηνγξαθία ην 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδείρηεθε πιήξσο.  

Πνηνηηθά δεδνκέλα 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία παξαηήξεζεο ππήξμε κηα ζαθήο άλνδνο ηεο 

επίδνζεο ηνπ ζηελ αθνπζηηθή κλήκε (ΓΜΔ), ζηε γξαθή (ΠΑΠΔΑ), ηελ παξαγσγή 

θεηκέλνπ (ΓΜΓ) θαη ηελ νξζνγξαθία (ΔΜΓ) θαηά έλα κε δχν εμάκελα, κεηά απφ ηηο 

παξεκβάζεηο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο απνδείρηεθε απφ ηα δεδνκέλα ζην 

πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία παξέκβαζεο, 

θαηά ηελ εηεξνπαξαηήξεζε, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, νη δπζθνιίεο απηέο θάλεθαλ 

λα βειηηψλνληαη ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, ζηα γξαπηά ηνπ ζε εθζέζεηο, ζε ηεζη, ζε 

αζθήζεηο θαη ζηνλ πίλαθα. Ζ εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο αλέθεξε: «έρεη βειηησζεί πνιχ 

ζηελ νξζνγξαθία θαη ηελ έθζεζε».  

Πνζνηηθά δεδνκέλα 

Με βάζε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα, νη εξσηήζεηο 8, 9, 10 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηε ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ελφο 

καζεηή (πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ 1. Πάξα πνιχ θαη 2. Πνιχ), φπσο θαίλεηαη θαη 

ζηα ρεδηαγξάκκαηα 14 θαη 15 ζει. 91.  

Ζ βειηίσζε απηή έγηλε αληηιεπηή θαη ζην πείξακα κε ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο, 

θαζψο φζνλ αθνξά ηελ αθνπζηηθή κλήκε, ν καζεηήο απαληνχζε ζσζηά ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο κεηά ηελ πξψηε αλάγλσζε. Αλαθνξηθά κε ην γξαπηφ θείκελν 

ππήξμε αηζζεηή αιιαγή πξνο ην θαιχηεξν ζηηο εθζέζεηο ηνπ καζεηή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, γηα ηηο δνκεκέλεο παξαγξάθνπο 

πνπ μεθηλνχλ κε γεληθή πξφηαζε βειηηψζεθε απφ 0/1 ζην 1/1, γηα ηηο αιιαγέο 

παξαγξάθσλ αλάινγα κε ην ζέκα πήγε απφ ην 0/1 ζην 1/1, γηα ηηο νινθιεξσκέλεο 

δνκηθά θαη ζπληαθηηθά πξνηάζεηο βειηηψζεθε απφ ην 0,5/2 ζην 2/2, ζηηο 
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νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο πήγε απφ ην 1/3 ζην 3/3, γηα ην ζπκπέξαζκα βειηηψζεθε απφ 

ην 0/1 ζην 0,5/1 θαη γηα ηε γεληθή εηθφλα ηνπ γξαπηνχ πήγε απφ ην 0,5/2 ζην 1,5/2. 

Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

πκπεξαζκαηηθά, κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

ζπκθσλνχλ νη έξεπλεο ηνπ Zhang (2000), ν νπνίνο έδεημε φηη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε 

εηδηθνχ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα βνεζήζεη θαη λα βειηηψζεη ηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα 

πεξηερνκέλνπ, νξγάλσζεο θεηκέλνπ θαη επηινγήο θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ 

μεπεξλψληαο έηζη ηα εκπφδηα ηεο γξαθήο κε ην ρέξη (Γεκάθνο, 2010, ζ. 462). 

 Δπίζεο, νη Wanzek, Vaughn, Wexler, Swanson, Edmonds θαη Kim (2006) 

έδεημαλ φηη ε ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο νξζνγξαθίαο ζην 

γξαπηφ ιφγν, κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (Γεκάθνο, 2010, ζ. 462). 

 

Σξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα  

«Τν Σηνρεπκέλν Αηνκηθό Γνκεκέλν Δληαμηαθό Πξόγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΣΑΓΔΠΔΑΔ) κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ην γξαπηό ιόγν κε 

ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζε καζεηή κε ΓΜΓ ζηε γεληθή ηάμε.» 

Με βάζε ηα πνηνηηθά, ηα πνζνηηθά δεδνκέλα θαη ηε βηβιηνγξαθία ην 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδείρηεθε πιήξσο.  

Πνηνηηθά δεδνκέλα 

Με βάζε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα, ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

απνδείρηεθε πιήξσο. χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία παξαηήξεζεο, είδακε θαη 

πξνεγνπκέλσο, φηη ππήξμε άλνδνο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, ηεο ηάμεο ηνπ 1 κε 2 

εμακήλσλ, κεηά απφ ηηο ηνρεπκέλεο, αηνκηθέο, δνκεκέλεο θαη εληαμηαθέο  

παξεκβάζεηο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία 

παξέκβαζεο, φπσο αλαθέξζεθε μαλά, νη δπζθνιίεο ηνπ θάλεθαλ λα βειηηψλνληαη θαη 

ζην πιαίζην ηεο ηάμεο. Ζ καξηπξία ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζπκβάιεη ζηελ άπνςε απηή. 
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Πνζνηηθά δεδνκέλα 

Με βάζε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα, νη εξσηήζεηο 5, 6, 7 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο ελφο καζεηή (πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ 1. Πάξα πνιχ θαη 

2. Πνιχ), φπσο θαίλεηαη θαη ζηα ρεδηαγξάκκαηα 14 θαη 15 ζει. 91.  

πσο πξναλαθέξζεθε ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην πείξακα κε ηηο 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο απνδεηθλχεη ηε βειηίσζε ζην γξαπηφ ιφγν θαη ηελ νξζνγξαθία 

ηνπ καζεηή, κεηά απφ ηηο παξεκβάζεηο ΑΓΔΠΔΑΔ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ.  

πκπεξαζκαηηθά, κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

ζπκθσλεί ε έξεπλα ηνπ WestEd (2002), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα ππάξμεη 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνζβαζηκφηεηα ζηα κέζα, καθξχο 

ζρεδηαζκφο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη πξνζαξκνγή ζηα 

πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο γηα λα ππάξμνπλ ζεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηψλ (Noeth & Volkov, 2004, ζ. 8).  

Ζ έξεπλα ησλ Price & Cole (2009) ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

άπνςεο απηήο, αθνχ δειψλεη φηη θαζψο σξηκάδεη ν καζεηήο, ζα πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηείηαη θαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ (Price & Cole, 2009, ζ. 27). 

 

πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

 Κιείλνληαο ηελ έξεπλά καο, δηαπηζηψλνπκε, φηη ηα απνηειέζκαηά ηεο 

ζπλάδνπλ κε ηηο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ είραλ δηεμαρζεί, ζρεηηθά κε ηελ ζεηηθή 

επηξξνή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία γξαπηνχ ιφγνπ καζεηψλ κε ΓΜΓ. 

Δδψ θαη 30 πεξίπνπ ρξφληα, εξεπλεηέο φπσο ν Mac Arthur θαη Graham (1987) θαη ν 

Outhred  (1989) (Γεκάθνο, 2010), ν Mac Arthur, ν Haynes θαη ν De La Paz (1996) 

(παληηδάθεο, 2004), ν Zhang (2000) θαη νη Wanzek, Vaughn, Wexler, Swanson, 

Edmonds θαη Kim (2006) (Γεκάθνο, 2010),  δηεμάγνπλ έξεπλεο πνπ δείρλνπλ ηηο 

επεξγεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζην γξαπηφ 

ιφγν. Ζ παξνχζα έξεπλα έξρεηαη λα ζπκθσλήζεη κε ηα απνηειέζκαηα απηά θαη λα 

ηνλίζεη, φηη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζπλερίδεη λα βνεζά αθφκα απνδνηηθφηεξα 
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ηέηνηνπο καζεηέο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρεη ζηνρεπκέλν, αηνκηθφ θαη δνκεκέλν 

πξφγξακκα ζην νπνίν λα βαζίδεηαη. Σν πεξηερφκελφ ηεο, σζηφζν, δε κπνξεί λα 

γεληθεπηεί, αθνχ αθνξά έλα κηα κεκνλσκέλε πεξίπησζε.  

Οη ακθηβνιίεο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηηο έξεπλεο ηνπ President’s Committee of 

Advisors on Science and Technology ην 1997 (Hasselbring & Williams Glaser, 2000), 

ζρεηηθά κε ηελ ειιηπή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ην πςειφ 

θφζηνο πνπ απαηηνχλ, ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ έσο θαη ζήκεξα, ρσξίο φκσο λα έρεη 

δηεμαρζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ λα ηα απνδεηθλχεη. ηελ δηθή καο έξεπλα 

δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε, εθφζνλ απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο θαη ε 

ηερλνινγηθέο καο γλψζεηο είλαη αξθεηά θαιέο. Χζηφζν ζε πεξίπησζε πνπ, 

κειινληηθά, ππάξμεη γεληθή ρξήζε Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ ζε ζρνιεία, ε 

ηερλνινγηθή επηκφξθσζε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη λα είλαη νη πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ ππεχζπλσλ. Έσο ηφηε, θαιφ ζα είλαη λα δηεμαρζνχλ πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο, κεγάισλ δεηγκάησλ, ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε καζεηέο κε δπζθνιίεο θαη κε, ψζηε λα ππάξμεη 

αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε, πξηλ ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ κέηξνπ.   
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Πίλαθεο απηνειέγρνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παπνπηζόθνπηνπ 



106 
 

Δθζέζεηο πεηξάκαηνο 

 

 

 

 

 

 

1ε έθζεζε – Ο Νίλν πάεη εθδξνκή ζηε θύζε 

2
η
 ζκθεςη – Ο Νίνο πάει ςτο γήπεδο 

3ε έθζεζε - Μηα κέξα ζην ζρνιείν ηνπ Νίλν 

4ε έθζεζε - Ο Νίλν καζαίλεη TAE KWO DO 

5ε έθζεζε - Σν πξώην κπάλην ζηε ζάιαζζα 

ρεδηάγξακκα γηα εθζέζεηο πεηξάκαηνο & Ο πεξίεξγνο ηέθαλνο 

(βνεζόο εκπινπηηζκνύ θεηκέλσλ) 
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