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Ι. Εισαγωγή 
 

Η εισαγωγή έχει ως σκοπό να θέσει το ερευνητικό ερώτημα, το 

οποίο είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια, να 

αναπτύσσεται η σημασία της έρευνας, να προσδιορίζεται ο σκοπός και τα 

ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αποτελούν το επίκεντρο της έρευνας, να 

διατυπώνονται οι υποθέσεις της έρευνας, όπου εξειδικεύονται οι στόχοι, 

η σχέση μεταξύ των μεταβλητών, η επιχειρηματολογία αιτιολόγησής 

τους και το τι αναμένεται. Στην εισαγωγή γίνεται μια στοχευμένη 

αναφορά σημαντικών ερευνών που έχουν άμεση σχέση με το ερευνητικό 

πρόβλημα. Η όλη πραγμάτευση αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία, που 

θα προκύψει από την έρευνα. 

 

Επί πολλές δεκαετίες οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

βρίσκονται συχνά στο περιθώριο μέσα στη σχολική τάξη, χωρίς να 

αναγνωρίζονται οι ειδικές ανάγκες τους για μάθηση, ή στη χειρότερη 

περίπτωση έξω από αυτήν, και κατ’ επέκταση μακριά από την 

εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο γεγονός στηριζόταν στην άγνοια της 

κοινωνίας γενικότερα σχετικά με το είδος των αναγκών των 

συγκεκριμένων παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών όσον αφορά τον 

τρόπο διδασκαλίας. 

Στις μέρες μας λοιπόν τίθεται το ερώτημα ‘Κατά πόσο η 

προαναφερθείσα κατάσταση έχει αλλάξει; Σε τι βαθμό οι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν πώς πρέπει να χειριστούν, με όλη την έννοια της λέξης, 

τέτοιες περιπτώσεις; Και αν τελικά εφαρμόζουν κάποια μέθοδο, τι 

αποτέλεσμα έχει αυτή;’. 
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 Σε αυτό το σημείο λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα προσπαθεί να 

δώσει κάποιες απαντήσεις. Υποθέτοντας λοιπόν πως η εκπαίδευση και η 

εμπειρία των εκπαιδευτικών παίζουν ρόλο στις διδακτικές τους 

παρεμβάσεις στην γενική τάξη, θα αξιολογήσουμε την απόδοση ενός 

μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση. 

Είναι σημαντικό στην παρούσα έρευνα οι μαθητές στους οποίους 

γίνεται η παρέμβαση να είναι ενταγμένοι στη γενική τάξη καθώς με αυτό 

τον τρόπο λαμβάνουν περισσότερα και διαφορετικά ερεθίσματα, ενώ 

αποκτούν διαφορετικά κίνητρα από αυτά που θα είχαν στο ειδικό σχολείο 

ή σε κάποια άλλη δομή εκπαίδευσης. 

 

 

1. Ερευνητικό πρόβλημα 

 

Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη των κοινωνιών 

εισήχθη στο χώρο της εκπαίδευσης η έννοια της ένταξης. Ειδικότερα 

μετά τη Διακύρηξη της Σαλαμάνκα (Unesco, 1994), μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν σε γενικό 

σχολείο, αρχής γενομένης από τις βαθμίδες της προσχολικής 

εκπαίδευσης. Πολλές ήταν οι χώρες που προσπάθησαν να εντάξουν τα 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Εν αντιθέσει όμως, ενώ στις 

υπόλοιπες χώρες οι καταστάσεις ευνοούσαν περισσότερο την ευόδωση 

αυτής της προσπάθειας, από τις υποδομές μέχρι την πορεία και την 

ανάπτυξη της παιδαγωγικής νοοτροπίας, η Ελλάδα βρέθηκε σε 

μειονεκτική θέση. Ενδεικτικά, τα επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω στην 

εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ξεκίνησαν μόλις το 

1975 ενώ εκείνη την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε πολλές 
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ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ένταξη των παιδιών 

αυτών στα γενικά σχολεία ήταν ήδη κατοχυρωμένη από το νόμο 

(Στασινός, 2013). 

Το γεγονός αυτό, στη συνέχεια, λειτούργησε ως τροχοπέδι 

καθυστερώντας την εξέλιξη στον τομέα της εκπαίδευσης μέχρι αυτή να 

φτάσει το αντίστοιχο επίπεδο που υπάρχει σε άλλες χώρες. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι μόλις τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι εκπαιδευτικοί 

άρχισαν να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις δυσκολίες μάθησης των 

παιδιών στα σχολεία  και ιδιαίτερα στο φαινόμενο της σχολικής 

αποτυχίας, και αυτό συνέβη εξαιτίας της εμφάνισης στον ελληνικό χώρο 

ομάδων μαθητών με αυξημένα προβλήματα μάθησης. Το χαμηλό επίπεδο 

μάθησης, η αισθητή μείωση γνώσεων και τα, όλο και αυξανόμενα, 

ποσοστά αποτυχίας των μαθητών άρχισαν να ανησυχούν τους 

εκπαιδευτικούς, οδηγώντας τους με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία μιας 

κάπως γενικής ορολογίας, αυτής των μαθησιακών δυσκολιών. Παρ’όλο 

που ο όρος αναφέρεται σε συγκεκριμένη κατηγορία ειδικών αναγκών, 

στην πράξη χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη ευκολία με αποτέλεσμα να 

αλλοιώνεται σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενό του. Έτσι συχνά οι 

μαθησιακές δυσκολίες ταυτίζονται με την σχολική αποτυχία, όρος 

ευρύτερος και πολυδιάστατος (Παντελιάδου, 2010). Οι μαθησιακές 

δυσκολίες, όπως και κάθε άλλη δυσλειτουργία, χρήσουν διαφορετικής 

προσέγγισης με ειδικές τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας. 

Οι τεχνικές και οι μέθοδοι που διδάσκονται και, εν δυνάμει, 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σημερινοί δάσκαλοι μπορούν να 

συναγωνιστούν αυτές του εξωτερικού. Μέσα σε αυτές τις μεθόδους 

περιλαμβάνεται και αυτή της οικοσυστημικής αξιολόγησης και 

παρέμβασης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό 

σχολείο. Στο συγκεκριμένο σημείο, χρειάζεται να τονιστεί πως η 

οικοσυστημική αξιολόγηση και η διδακτική παρέμβαση απαιτούν 
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διδακτική τεχνογνωσία (κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων για τις 

μεθόδους), την οποία συνήθως οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν (Φιλίππου 

& Χρίστου, 2001). 

Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα θα μελετηθεί κατά πόσο η 

συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να επηρεάσει και να βοηθήσει μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες στη διαδικασία της μάθησης μέσα στη γενική 

τάξη. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εργασία, όπως και ανάλογες 

έρευνες, θα επικεντρωθεί σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

καθώς αυτοί συναντούνται συχνότερα στα γενικά σχολεία. 

 

 

2. Σημασία της έρευνας 

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα 

διαταραχών εξαιτίας της διαφορετικότητας κάθε παιδιού και της 

πολυπλοκότητας με την οποία μπορούν να συνυπάρξουν τα διάφορα 

συμπτώματα. Όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες, αυτή έχει στηριχθεί στον συμπεριφορισμό και στην αντίληψη 

ότι με τον έλεγχο των ερεθισμάτων γίνεται να προκληθούν αλλαγές στη 

μάθηση των παιδιών. Με βάση το γεγονός αυτό, η πλειοψηφία των 

προγραμμάτων παρέμβασης βασίζεται στη διδασκαλία ιεραρχημένων 

δεξιοτήτων, ίδιων για όλα τα παιδιά, και στην κρίση του εκπαιδευτικού 

σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας. Η συγκεκριμένη προσέγγιση 

όμως, έχει αμφισβητηθεί αρκετά προκαλώντας έτσι μια στροφή προς τις 

γνωστικές προσεγγίσεις, οι οποίες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στον 

τρόπο μάθησης δίνοντας στο μαθητή έναν πιο ενεργητικό ρόλο. 

Επίσης, έρευνες έχουν δείξει πως τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες χρησιμοποιούν αυθόρμητα λιγότερες στρατηγικές από τα 

υπόλοιπα παιδιά καθώς επίσης αποτελεί κοινή παραδοχή πως τα 
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συγκεκριμένα παιδιά αντιμετωπίζουν μάλλον πολλαπλά προβλήματα στη 

συγκρότηση στρατηγικών μάθησης παρά μια απλή δυσκολία στη χρήση 

τους (Gerber, 1983 , Kolligan & Sternberg, 1987 , Swanson, 1987). Οι 

ελλείψεις αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κατηγορίες. Στην 

πρώτη ανήκουν τα προβλήματα επιλογής στρατηγικής, δηλαδή τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες επιλέγουν απλούστερες στρατηγικές και 

λιγότερο πολύπλοκες σε σχέση με τους συνομηλίκους τους, και στη 

δεύτερη τα προβλήματα εκτέλεσης, δηλαδή τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες δεν εφαρμόζουν τις στρατηγικές με άνεση και με ορθό τρόπο 

(Παντελιάδου, 2010). Ο εκπαιδευτικός λοιπόν, καλείται να αντιμετωπίσει 

αυτή την κατάσταση και να βοηθήσει το μαθητή να ξεπεράσει τις 

δυσκολίες του. 

Η οικοσυστημική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία η οποία 

βοηθάει τον εκπαιδευτικό να εντοπίσει και να εκτιμήσει το μαθησιακό 

πρόβλημα, όπου υφίσταται, καθώς και να σχεδιάσει την παρέμβαση. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία όμως ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει τεχνικές 

ώστε, ουσιαστικά, να διδάξει στο παιδί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

ξεπεράσει το βασικό εμπόδιό του, δηλαδή να το μάθει πώς να μαθαίνει. 

Στον τομέα της επίδρασης της συγκεκριμένης μεθόδου στους 

μαθητές με μαθησιακή δυσκολία έχει πραγματοποιηθεί μικρός αριθμός 

ερευνών καθώς η συγκεκριμένη μέθοδος δεν εφαρμόζεται εδώ και πολύ 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, μια έρευνα πάνω στην επίδραση της 

οικοσυστημικής αξιολόγησης σε μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες 

μπορεί να λειτουργήσει μόνο προσθετικά στις ήδη υπάρχουσες έρευνες. 

 

 

3. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 
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Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη του τρόπου εφαρμογής της 

οικοσυστημικής αξιολόγησης μέσα στη γενική σχολική τάξη, των 

στρατηγικών δυδασκαλίας και της επίδρασής της στους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα στόχοι αυτής της έρευνας 

είναι: 

i) Πώς γίνεται η αρχική αξιολόγηση βάσει της οικοσυστημικής 

μεθόδου; 

ii) Ποιες είναι οι μεθοδολογικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται, πώς 

εφαρμόζονται και κάτω από ποιές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα: 

 Πώς οι εκπαιδευτικοί μεθοδεύουν τη διαφοροποίηση και 

προσαρμόζουν τους στόχους, και τη διδασκαλία στη 

συνεκπαίδευση μαθητών. 

 Με ποιες ρυθμίσεις οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν το 

σχέδιο διδασκαλίας στη συνεκπαίδευση; 

 Πώς εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί την οικοσυστημική 

αξιολόγηση και μεθοδεύουν τη διδακτική παρέμβαση; 

 Κατά πόσο βελτιώθηκε η απόδοση του μαθητή μετά την 

οικοσυστημική παρέμβαση; 

 

 

4. Βασική υπόθεση έρευνας 

 

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης 

που έχει η οικοσυστημική αξιολόγηση στη διαμόρφωση της 

συνακόλουθης διδακτικής παρέμβασης και στην απόδοση του μαθητή με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

Η υπόθεσή μας είναι ότι η διαμόρφωση της διδακτικής 

παρέμβασης και η απόδοση του μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την οικοσυστημική αξιολόγηση. 
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Διότι, η οικοσυστημική αξιολόγηση αναδεικνύει το μαθησιακό πρόβλημα 

του μαθητή και η συνακόλουθη διδακτική παρέμβαση προσπαθεί να το 

επιλύσει, προσαρμόζοντας τη μεθόδευση της διδασκαλίας (Αγαλλιώτης, 

2006 , Σαλβαράς , 2013). 

Ανάλογα αποτελέσματα αναμένεται να προκύψουν και από την 

παρούσα έρευνα. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται ότι η οικοσυστημική 

αξιολόγηση συμβάλλει στη διαμόρφωση της διδακτικής παρέμβασης και 

στη βελτίωση της προόδου του μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. 

 

 

5. Στοχευμένη αναφορά ερευνών 

 

Η οικοσυστημική θεώρηση της ένταξης αφήνει πολλά περιθώρια 

για μελέτη καθώς όχι μόνο εστιάζει στο παιδί το οποίο εντάσσεται αλλά 

και σε πλήθος άλλων παραγόντων που σχετίζονται με την ένταξη αυτή. 

Κατά συνέπεια έρευνες σχετικές με την συγκεκριμένη μπορεί να μην 

αναφέρονται ως επί το πλείστον στον μαθητή αλλά σε κάποιο άλλο 

παράγοντα που τον επηρεάζει. 

Βάση έχει δοθεί στη συνδιδασκαλία η οποία λαμβάνει χώρα κατά 

την ένταξη. Σύμφωνα με τους Salovita και Takola (2010) και την Lang 

(2006) τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές που εμπλέκονται στη 

διαδικασία της συνδιδασκαλίας έχουν θετικές εμπειρίες δίνοντας ένα 

πλεονέκτημα στη διαδικασία της ένταξης. Από την άλλη σε έρευνα της 

Βλάχου (2006) οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής εκφράζουν 

αμφιβολίες τόσο για το αν η παράλληλη στήριξη μέσα στη γενική τάξη 

βοηθάει τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και για τη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής τάξης. 

Από την άλλη μεριά, ο Σούλης (2002) αναλύει τα αποτελέσματα 

της ένταξης ως προς τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και στηριζόμενος 
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στη φράση του Piaget «οι άνθρωποι μπορούν να γνωρίζουν μόνο ότι 

έχουν κάνει οι ίδιοι» αναφέρει ότι η ένταξη παρέχει τα εφόδια ώστε να 

δημιουργηθεί μια καλύτερη κοινωνία με ανθρώπους που αποδέχονται και 

σέβονται το διαφορετικό και άτομα με αναπηρία  που ξέρουν πως να 

λειτουργήσουν μέσα στο σύνολο και όχι σε κάποιο μέρος έξω από αυτό 

(τμήμα ένταξης, ίδρυμα, κτλ.). 

 

 

6. Σημαντικοί όροι 

 

Σε αυτή την έρευνα οι όροι που θα χρησιμοποιηθούν εκτενώς 

είναι οι: μαθησιακές δυσκολίες, οικοσυστημική αξιολόγηση, διδακτική 

παρέμβαση. 

Ως μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με τον Hammill (1990), 

ορίζεται «μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με 

σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, 

ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι 

διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε 

δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος· μάλιστα είναι δυνατόν 

να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. [...]» (αναφορά Παντελιάδου, 

2010). Παρά το γεγονός ότι, τόσο ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται οι 

μαθησιακές δυσκολίες, όσο και η πιθανή αιτιολογία τους, κάνουν 

δύσκολο τον εντοπισμό κοινών χαρακτηριστικών για όλα τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες, μπορούν ως κοινά χαρακτηριστικά να 

σημειωθούν οι δυσκολίες αντίληψης, οι κινητικές διαταραχές, οι 

διαταραχές προσοχής και μνήμης, τα προβλήματα κοινωνικο-

συναισθηματικής φύσης, τα προβλήματα κινήτρων και οι διαταραχές 

μεταγνωστικής φύσης (Mercer, 1987 , Kirk & Gallagher, 1989). 
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Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό 

παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που απασχολεί έντονα την 

εκπαιδευτική κοινότητα και αποτελεί ένα περίπλοκο και πολυδιάστατο 

θέμα. Σύμφωνα με τον πιο απλό ορισμό είναι η διαδικασία κατά την 

οποία αποδίδουμε αξία σε κάτι με συγκεκριμένα κριτήρια (Καψάλης, 

1989). Από την άλλη σύμφωνα με την UNESCO «αξιολόγηση είναι μια 

διαδικασία που αποβλέπει στο να προσδιορίσει, όσο πιο συστηματικά και 

αντικειμενικά γίνεται, την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και 

το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους της. Είναι 

ένα εργαλείο διαχείρησης και μια διαδικασία οργάνωσης, σχετικά με την 

πρόσκτηση γνώσεων και τη δράση, που οφείλει να οδηγήσει στο να 

βελτιωθούν, από τη μια μεριά οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 

και από την άλλη ο μελλοντικός προγραμματισμός και η λήψη 

αποφάσεων». Ο ορισμός αυτός αποτελεί το πιο πλήρη στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία καθώς περιέχει την επιδίωξη (αντικειμενικότητα), το 

αντικείμενο (ευρύτερο αποτέλεσμα) και το σκοπό (βελτίωση-

μελλοντικός προγραμματισμός-λήψη αποφάεων) της αξιολόγησης 

(Πανταζοπούλου, 2007). 

Η αξιολόγηση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αυτοσκοπό αλλά 

λειτουργεί ως εργαλείο με το οποίο ελέγχεται το έκπαιδευτικό έργο ως 

σύνολο σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, προγραμματισμού και 

υλοποίησης. Βασικό σκοπό της έχει, μέσα από τη σωστή και έγκυρη 

διάγνωση να καταστεί ορατή η αναγκαία διορθωτική παρέμβαση και η 

αλλαγή που θα βελτιώσει την εκπαίδευση και θα συμβάλλει στην 

καλύτερη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος (Δημητρόπουλος, 

1991· Κασσιωτάκης, 1992· Μπαλάσκας, 1992)  

Ως οικοσυστημική αξιολόγηση, ορίζεται η αξιολόγηση η οποία 

δεν περιορίζεται μόνο στον ίδιο το μαθητή αλλά επεκτείνεται και στην 

αξιολόγηση του διδακτικού περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση του μαθητή 
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εστιάζεται στην κατοχή προαπαιτούμενων γνώσεων, στη συγκρότηση 

μαθησιακού δυναμικού και στον έλεγχο των κινήτρων μάθησης, ενώ η 

αξιολόγηση του διδακτικού περιβάλλοντος εστιάζεται στην καταγραφή 

της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού και του μαθητή, στην 

αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού σχετικά με τη διδασκαλία του και 

στον έλεγχο του κλίματος της τάξης. Συνοπτικά, η οικοσυστημική 

αξιολόγηση προκρίνει, για την αντιμετώπιση της υποεπίδοσης των 

μαθητών, τη μέθοδο επίλυσης του μαθησιακού προβλήματος η οποία 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μαθητών και του διδακτικού 

περιβάλλοντος, και τη μεθόδευση της διδακτικής παρέμβασης 

(Σαλβαράς, 2013). 

Ως διδακτική παρέμβαση ορίζεται η διαφοροποίηση του 

διδακτικού αντικειμένου και η διδασκαλία του με διαφορετικό τρόπο από 

τον εκπαιδευτικό. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις στις οποίες ο μαθητής 

δεν έχει κατορθώσει να αφομοιώσει το αντικείμενο κατά τη διάρκεια της 

γενικής διδασκαλίας. Η διδακτική παρέμβαση προϋποθέτει μια σειρά 

ενεργειών με στόχο την αξιολόγηση του μαθητή με μαθησιακά 

προβλήματα και τον ακριβή εντοπισμό του προβλήματος. Οι ενέργειες 

αυτές αποτελούνται από την κλινική συνέντευξη του μαθητή, την 

ανάλυση έργου, τον έλεγχο και την επαλήθευση των υποθέσεων με 

ημιδομημένη συνέντευξη και τη δημιουργία του μαθησιακού προφίλ. 

Πάνω σε αυτά τα βήματα μπορεί να στηριχθεί ο εκπαιδευτικός και να 

δημιουργήσει ένα επανορθωτικό μάθημα το οποίο θα αποτελέσει και την 

ουσία της διδακτικής παρέμβασης (Σαλβαράς, 2013). 
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II. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει μια ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να γίνει ευκολότερα 

κατανοητό το ερευνητικό πρόβλημα που παρατίθεται, η ιστορία του και η 

θεωρητική βάση του. Στο τέλος του κεφαλαίου θα γίνει μια 

ανακεφαλαίωση γύρω από την υπάρχουσα έρευνα, το ερευνητικό 

πρόβλημα, τη σχέση των μέχρι τώρα ερευνών στο συγκεκριμένο θέμα με 

την προτεινόμενη έρευνα και μια αναφορά στην αιτιολόγηση της νέας 

έρευνας. 

 

 

1. Ιστορία του ερευνητικού προβλήματος 

 

Οι πρώτες αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας που 

επινοήθηκαν και εφαρμόστηκαν στη σχολική τάξη απευθύνονταν στις 

ειδικές ανάγκες παιδιών με βαριές αισθητηριακές ανεπάρκειες, όπως 

τύφλωση και κώφωση. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε κατά το πρώτο μισό 

του 18
ου 

αιώνα ως συνέχιση των κινήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί 

στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γαλλία ενώ εν συνεχεία, στις αρχές του 

19
ου

 αιώνα, οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες που παρατηρούνται στο 

χώρο αυτό και συνδέονται με πρωτοβουλίες νέων ευρωπαίων, ηγετών 

στην ιατρική επιστήμη και κατόπιν μαθητευόμενών τους, αφορούσαν 

στην εκπαίδευση παιδιών με νοητική καθυστέρηση και συναισθηματικές 

διαταραχές (Kanner, 1964). Οι περισσότεροι συνδέουν το ξεκίνημα της 

ειδικής εκπαίδευσης με τον J.M.G.Itard, έναν νέο Γάλλο ιατρό που 
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διέπρεψε στη μελέτη νόσων του αυτιού και στην εκπαίδευση ατόμων με 

κώφωση. Στη συνέχεια ο μαθητής του E.Seguin (1812-1880), 

εγκατεστημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέστη γνωστός ως 

παιδαγωγός παιδιών με νοητική καθυστέρηση χρησιμοποιώντας τις 

μεθόδους του Itard. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενέπνευσε την 

M.Montessori, η οποία κατέστη γνωστή ως παιδαγωγός παιδιών με 

νοητική καθυστέρηση και ταυτόχρονα υπέρμαχος της πρώιμης αγωγής 

παιδιών με τυπική ανάπτυξη (Στασινός, 2013). 

Γενικά ο τομέας της ειδικής εκπαίδευσης συγκεταλέγεται στις 

άμεσες προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής των βιομηχανικά 

ανεπτυγμένων χωρών της Δύσης σχεδόν από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα 

μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη υπήρξε σταδιακή, και σε συνάρτηση των 

υπαρχουσών κοινωνικο-πολιτικών και πολιτιστικών δομών, και πολλές 

ήταν οι επιστήμες που είχαν εμπλακεί στον τομέα αυτό. 

Στην Ελλάδα, η διαδρομή της εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες πέρασε διαδοχικά από διάφορα στάδια ανάλογα 

με τις αντιλήψεις της κοινωνίας. Με αφετηρία το 1906/1907, όταν άνοιξε 

το πρώτο ίδρυμα για άτομα με τύφλωση, ο «Οίκος Τυφλών», και 

περνώντας από σημεία σταθμούς, όπως η ίδρυση του ΠΕΣΑ (Πρότυπο 

Ειδικό Σχολείο Αθηνών) το 1937 και της ΕΛΕΠΑΑΠ (Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων) την ίδια χρονιά, 

και με σημαντικά ονόματα, όπως η Αικατερίνη Λασκαρίδου, η Ρόζα 

Ιμβριώτη και ο Κώστας Καλαντζής, η διαδρομή της ειδικής εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα έφτασε στο σημείο, το 1985, να ψηφιστεί ο νόμος 1566 για 

την Α/θμια και τη Β/θμια εκπαίδευση. Ο νόμος αυτός ήταν ο πρώτος που 

χρησιμοποίησε τον όρο «μαθητές με ειδικές ανάγκες» καθώς και αυτόν 

της ένταξης όπως επίσης ενσωμάτωνε νομοθεσία που διέπει τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες στη νομοθεσία για τη γενική εκπαίδευση. Σύμφωνα με 

τις διατάξεις αυτού του νόμου, μεταξύ άλλων, μπορούν να ιδρυθούν 
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πιλοτικά ειδικές τάξεις μέσα στα γενικά σχολεία για παιδιά με μέτρια 

νοητική καθυστέρηση, προβλέπεται η εισαγωγή νέων ειδικοτήτων στην 

ειδική αγωγή και ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί α/θμιας και β/θμιας 

εκπαίδευσης για τους σκοπούς και τις πρακτικές σχετικά με την ειδική 

εκπαίδευση (Στασινός 2013). 

Ο δεύτερος νόμος σχετικά με την ειδική αγωγή ήταν ο 

Ν.2817/2000, ο οποίος επέφερε σημαντικές αλλαγές στην ενταξιακή 

εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε 

ο όρος «μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» αντί του όρου 

μαθητές με ειδικές ανάγκες. Με τον νόμο αυτό κατοχυρώθηκε η 

υποστήριξη μέσα στην ίδια την τάξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, 

εισήχθη δηλαδή η έννοια της παράλληλης στήριξης. Παράλληλα οι 

ειδικές τάξεις μετονομάζονται σε τμήματα ένταξης στις οποίες οι 

μαθητές περνούν μόνο κάποιες ώρες την εβδομάδα. Είναι προφανές 

λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος νόμος είχε την πρόθεση να προωθήσει μια 

πιο ενταξιακή πρακτική στην ελληνική εκπαίδευση. 

Ο τελευταίος και πιο πρόσφατος νόμος είναι ο Ν.3699/2008 ο 

οποίος επήλθε σε ακόμη περισσότερες αλλαγές στον τομέα της ειδικές 

εκπαίδευσης. Ειδικότερα αναφέρει ότι οι μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν σε γενική τάξη με ή χωρίς 

εκπαιδευτική υποστήριξη, γεγονός που σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός 

γενικής εκπαίδευσης πρέπει να γνωρίζει τεχνικές διαφοροποίησης 

διδασκαλίας. Επιπλέον ο νόμος αυτός ορίζει ότι τα τμήματα ένταξης 

οφείλουν να παρέχουν δύο ειδών προγράμματα στους μαθητές, ένα κοινό 

για όλους τους μαθητές με ήπιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ένα 

εξατομικευμένο πρόγραμμα στους μαθητές με σοβαρότερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε πως η ένταξη στη 

χώρα μας ακολουθεί μια μάλλον πολύπλοκη διαδικασία λόγω της οποία 
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απαιτούνται συνεχείς αλλαγές στις ενταξιακές πρακτικές. Οι πρακτικές 

αυτές διαφέρουν από χώρα σε χώρα και αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με 

τον οποίο η κάθε κοινωνία αντιλαμβάνεται την ενταξιακή διαδικασία 

(Σαλβαράς, 2013). 

Διαφορά επίσης μπορεί κανείς να παρατηρήσει και στο εύρος των 

μαθησιακών δυσκολιών ανά κοινωνία. Λόγω της ποικιλομορφίας των 

συμπτωμάτων και του τρόπου με τον οποίο αυτά εκδηλώνονται είναι 

δύσκολο κανείς να ορίσει με ακρίβεια τις μαθησιακές δυσκολίες και κατ’ 

επέκταση να τις διαγνώσει και να παρέμβει. Κατά καιρούς 

δημιουργήθηκαν διάφορα διαγνωστικά εργαλεία τα οποία δεν μπορούσαν 

να συμπεριλάβουν όλο το φάσμα των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

διαδικασία μάθησης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Με τη δημιουργία της μεθόδου της οικοσυστημικής αξιολόγησης 

φτιάχτηκε ένα εργαλείο με το οποίο ο εκπαιδευτικός μπορούσε να 

αξιολογήσει τόσο το μαθητή ως μονάδα αλλά και το περιβάλλον 

μάθησης καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο ποσοστό των παραγόντων που 

επηρεάζουν τη μάθηση. Σύμφωνα με τους Sheidan και McCurdy (2005) 

οι τελικές συμπεριφορές του μαθητή διαμορφώνονται από την 

αλληλεπίδραση των ποικίλων χαρακτηριστικών του ατόμου με τα 

χαρακτηριστικά των διαφορετικών περιβαλλόντων στα οποία ζει. Με το 

συγκεκριμένο γεγονός ως βάση, και δεδομένου ότι η οικοσυστημική 

αξιολόγηση αξιολογεί το μαθητή σε επίπεδο κινήτρων, μαθησιακού 

δυναμικού και γνώσεων αλλά και το περιβάλλον μάθησης σε επίπεδο 

διδασκαλίας, κλίματος τάξης και συμπεριφοράς εμπλεκομένων, η 

μέθοδος αυτή αποτελεί την καταλληλότερη τακτική για την παρέμβαση 

σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Απόδειξη αποτελεί η βελτίωση της 

απόδοσης μαθητών που έχουν αξιολογηθεί με τη συγκεκριμένη μέθοδο 

ενώ η παρέμβαση που έχουν δεχθεί έχει σχεδιαστεί με βάση την 

οικοσυστημική αξιολόγηση. 



 17 

 

 

2. Θεωρητική βάση του ερευνητικού προβλήματος 

 

Το παρόν υποκεφάλαιο αναφέρεται στα ερωτήματα: ποιοι είναι οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, πώς εμφανίζονται οι μαθησιακές 

δυσκολίες στη γλώσσα και τα μαθηματικά, πώς εφαρμόζεται η 

οικοσυστημική αξιολόγηση και πώς συντάσσεται ένα πρόγραμμα 

διδακτικής παρέμβασης όπως επίσης και ποιες είναι οι μέθοδοι 

αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών και ποιες είναι οι στρατηγικές 

και τα μοντέλα αξιολόγησης. 

 

2.1. Ποιοι είναι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα 

διαταραχών και τόσο ο τρόπος εκδήλωσής τους, όσο και η 

αιτιολόγησή τους κάνουν δύσκολο τον εντοπισμό κοινών 

χαρακτηριστικών στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σύμφωνα 

με τους Mercer (1987) και Kirk & Gallagher (1989) κάποια από τα 

καταγεγραμμένα κοινά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών είναι 

οι δυσκολίες στην αντίληψη, οι διαταραχές κίνησης, προσοχής και 

μνήμης και οι διαταραχές μεταγνωστικής φύσης. 

Επιπρόσθετα, οι μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται  πάντα 

με σημαντικά προβλήματα στη μάθηση. Τα περισσότερα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες εντοπίζονται, αφού έχουν αποτύχει στο 

σχολείο. Το πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η σχολική αποτυχία για 

να θεωρηθεί πως ένα παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες διαφέρει 

ανάλογα τη χώρα και τη γνωστική περιοχή. Συνήθως όμως το 

παιδί εντάσσεται στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών όταν η 

σχολική του επίδοση είναι τουλάχιστον κατά δύο χρόνια πιο κάτω 
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από το αναμενόμενο. Το συγκεκριμένο κριτήριο έχει προκαλέσει 

την δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών καθώς μετά από δύο χρόνια 

αποτυχίας ο μαθητής έχει ήδη χάσει την αυτοπεποίθησή του και τη 

διάθεσή του για μάθηση. Για το λόγο αυτό γίνονται συνέχεια 

προσπάθειες για την εύρεση έγκυρων προγνωστικών διαδικασιών 

(Παντελιάδου, 2010). 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε κάποια κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες στις περιοχές της αντίληψης, της γλώσσας, της μνήμης, 

της προσοχής και συγκέντρωσης, της μεταγνώσης, της 

αυτορρύθμισης, των κινήτρων, της συμπεριφοράς, των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και της συναισθηματικής εξέλιξης. Ξεκινώντας από 

την περιοχή της αντίληψης, από τις πρώτες προσπάθειες που 

έγιναν για τη μελέτη των μαθησιακών δυσκολιών, φάνηκε, ότι όχι 

μόνο υπάρχει έλλειμα στην συγκεκριμένη περιοχή, αλλά θεωρείται 

βασικός αιτιολογικός παράγοντας. Τελευταία, οι έρευνες έχουν 

στραφεί στις διεργασίες επεξεργασίας οπτικών και ακουστικών 

ερεθισμάτων. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αν και δεν 

παρουσιάζουν προβλήματα στην όραση ή την ακοή, φαίνεται να 

διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους μαθητές στην οπτική και 

ακουστική αντίληψη. Το γεγονός αυτό επηρεάζει την επίδοση των 

μαθητών στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη σχολική ηλικία 

ιδιαίτερα στη διαδικασία της ανάγνωσης. 

Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της οπτικής αντίληψης-

επεξεργασίας, τα περισσότερα προβλήματα εμφανίζονται στην 

αντίληψη χωρικών σχέσεων, στην οπτική διάκριση, την οπτική 

μνήμη και την οπτική ακολουθία. Οι μαθητές με προβλήματα στην 

αντίληψη του χώρου δυσκολεύονται να διακρίνουν το δεξί με το 

αριστερό, την κατεύθυνση, καθώς και να εκτιμήσουν αποστάσεις 
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και ταχύτητα (Satz & Morris, 1981· Money, 1966). Σχετικά με την 

οπτική διάκριση, αυτή αναφέρεται στην ικανότητα διάκρισης των 

αντικειμένων βάση κάποιων χαρακτηριστικών τους. Οι μαθητές με 

αδυναμίες σε αυτή την περιοχή δυσκολεύονται να διακρίνουν 

σχήματα, χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες αντικειμένων. Αυτές 

οι λεπτομέρειες ίσως μπορούν να διασαφηνίζουν σε ένα βαθμό και 

την καθρεπτική γραφή ή την αργοπορία των μαθητών κατά την 

αντιγραφή σχημάτων και χαρακτήρων. Επιπλέον οι μαθητές αυτοί 

δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ένα αντικείμενο ή σύμβολο από ένα 

μέρος του αποκτώντας έπειτα προβλήματα κυρίως στις 

μαθηματικές  έννοιες  ανώτερου επιπέδου ( Bley & Thorton, 

1995). 

Οι μαθητές με προβλήματα στην οπτική μνήμη, 

παρουσιάζουν δυσκολίες στην αποθήκευση και ανάκληση 

πληροφοριών που προσλαμβάνουν οπτικά. Οι δυσκολίες αυτές 

σχετίζονται και με την ακρίβεια και την ταχύτητα της μνήμης 

κάνοντας πιο αισθητή την παρουσία τους σε μικρότερες τάξεις του 

δημοτικού (Willows, Corcos & Kershner, 1993· Lyle & Goyen, 

1975). Τέλος οι μαθητές με προβλήματα στην οπτική ακολουθία, 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αντίληψη ακολουθιών 

αντικειμένων, συμβόλων ή γεγονότων που παρουσιάζονται ή 

αναπαρίστανται σε οπτική μορφή. Για το λόγο αυτό δεν μπορούν 

να επιλέξουν ένα κομμάτι που λείπει από μια σειρά συμβόλων, 

ενώ αντιμεταθέτουν γράμματα στις λέξεις και ψηφία σε 

πολυψήφιους αριθμούς. 

Όσον αφορά την ακουστική αντίληψη-επεξεργασία, οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα στην 

ανάγνωση,  ενδέχεται  να αντιμετωπίζουν  ιδιαίτερες δυσκολίες 

στο κομμάτι αυτό. Οι περισσότερες έρευνες που έχουν 
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πραγματοποιηθεί αναφέρουν προβλήματα ακουστικής μνήμης, 

δηλαδή δυσκολίες αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών που 

δόθηκαν προφορικά, και ακουστικής ακολουθίας, δηλαδή 

δυσκολία ανάκλησης  / αναδόμησης ακολουθίας ήχων ή 

προφορικών πληροφοριών(Bryan,1972).  

Περνώντας στην περιοχή της γλώσσας, σύμφωνα με την 

υπόθεση του φωνολογικού ελλείματος (Brady & Shankweiler, 

1991· Stanovich, 1988· Wagner & Torgesen, 1987), οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες έχουν φτωχή φωνολογική επίγνωση, η 

οποία ορίζεται ως η αναγνώριση των διακριτών μερών του 

προφορικού λόγου και η ικανότητα χειρισμού αυτών των 

φωνολογικών μερών (Blachman, 1994). Ειδικότερα, οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες στην περιοχή αυτή αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στο να χωρίζουν τις προτάσεις σε λέξεις, τις λέξεις σε 

συλλαβές και τις συλλαβές σε φωνήματα, να παράγουν ή να βρουν 

σε ένα κείμενο ομοιοκαταληξίες, να συνθέσουν φωνήματα, να 

διακρίνουν το είδος και τη θέση τους μέσα στη λέξη καθώς και να 

τα αντιστρέψουν (Κωτούλας, Παντελιάδου, 2003). Πέρα από την 

υπόθεση όμως του φωνολογικού ελλείμματος, που εξακολουθεί 

ακόμη και σήμερα να κυριαρχεί στην ερμηνεία των μαθησιακών 

δυσκολιών στο γραπτό λόγο, την τελευταία δεκαετία διατυπώθηκε 

και η υπόθεση του διπλού ελλείμματος (Wolf & Bowers, 2000). 

Σύμφωνα με αυτήν, οι μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και 

τη γραφή δεν έχουν μοναδικό πυρήνα το φωνολογικό έλλειμμα 

αλλά και ένα ακόμη έλλειμμα στην ικανότητα για αυτόματη 

ονομασία οπτικών συμβόλων, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από 

το πρώτο. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο χωρισμός των μαθητών σε 

τρεις ομάδες: α) οι μαθητές με έλλειμα φωνολογικής επίγνωσης, β) 

οι μαθητές με χαμηλή ταχύτητα ονομασίας οπτικών συμβόλων και 
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γ) οι μαθητές με διπλό έλλειμα στη φωνολογική επίγνωση και 

στην ταχύτητα ονομασίας συμβόλων. Από τις τρεις αυτές ομάδες, 

η τελευταία εμφανίζει τις πιο έντονες δυσκολίες, ενώ η δεύτερη τις 

λιγότερο έντονες (Lovett, Steinbach & Frijters, 2000). Αν και οι 

μελέτες όμως πάνω στο διπλό έλλειμμα είναι αρκετές δεν μπορούν 

να αντικαταστήσουν την υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος. 

Βασικότερες αιτίες αποτελούν η έλλειψη σαφήνειας στην 

περιγραφή της σχέσης ‘ικανότητα για αυτόματη ονομασία’-

‘αναγνωστική δεξιότητα’ και η περιορισμένη επίδραση της 

ικανότητας για αυτόματη ονομασία στον καθορισμό της 

αναγνωστικής επίδρασης σχετικά με τη φωνολογική επίγνωση. 

Γενικότερα, η εμφάνιση σοβαρών μαθησιακών δυσκολιών στην 

ανάγνωση έχει συνδεθεί από πολλούς ερευνητές με την ύπαρξη 

προβλημάτων στον προφορικό λόγο, αναγνωρίζοντας την κοινή 

δομική βάση μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου. Τα 

προβλήματα στη φωνολογική επεξεργασία οδηγούν άμεσα στη 

χαμηλή αποκωδικοποίηση, τα ελλείμματα στην ικανότητα 

αυτόματης ονομασίας συνδέονται στενά με δυσκολίες στην 

ευχαίρεια, ενώ το φτωχό λεξιλόγιο και η αδυναμία κατανόησης 

του προφορικού λόγου από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

επηρεάζουν αρνητικά την αναγνωστική ικανότητα. 

      Συνεχίζοντας στην περιοχή της μνήμης, ως μνήμη ορίζεται η 

ικανότητα να αποκωδικοποιεί κάποιος, να επεξεργάζεται και να 

ανακαλεί  πληροφορίες στις οποίες κάποια στιγμή είχε εκτεθεί και 

διακρίνεται σε βραχύχρονη, μακρόχρονη και εργαζόμενη μεταξύ 

των οποίων συντελούνται τρεις σχετικά διακριτές διαδικασίες. Η     

πρώτη  είναι η κωδικοποίηση  η οποία αναφέρεται  στην  ερμηνεία  

αισθητηριακών ερεθισμάτων σε κάποια μορφή αναπαράστασης 

που μπορεί να αποθηκευτεί, η δεύτερη είναι η αποθήκευση η 
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οποία αναφέρεται στο μέγεθος της μνήμης που είναι απαραίτητο 

για τη μόνιμη συσσώρευση των πληροφοριών ως γνώσεων και η 

τρίτη είναι η ανάκληση. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη μνημονική ικανότητα είναι 

σημαντικές και σχετίζονται με την ανάγνωση, την ορθογραφία και 

τα γλωσσικά προβλήματα. Στη βραχύχρονη μνήμη οι μαθητές 

έχουν χαμηλή επίδοση σε έργα που απαιτούν γλωσσική 

επεξεργασία και κυρίως όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ 

παρουσίασης και ανάκλησης του ερεθίσματος είναι μεγάλο. Στη 

μακρόχρονη μνήμη οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν διακριτές 

λειτουργικές δυσκολίες. Αν και η χωρητικότητά της είναι 

απεριόριστη, η έλλειψη αποτελεσματικών στρατηγικών 

οργάνωσης και η επιφανειακή επεξεργασία των σημασιολογικών 

αναπαραστάσεων προκαλούν σημαντικό περιορισμό (Wong, 

1982). Τέλος η εργαζόμενη μνήμη είναι το τελευταίο μέρος του 

μηχανισμού και εκεί υπάροχυν τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα 

προβλήματα στο μνημονικό μηχανισμό των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες. Πρώτον, έχουν μικρή ικανότητα 

εργαζόμενης μνήμης και η δυσκολία δεν εντοπίζεται μόνο στο 

πεδίο που έχουν τη μαθησιακή δυσκολία. Δεύτερον, 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακολουθία ανάκλησης 

φωνημάτων, γραμμάτων, πραγματικών λέξεων και ψευδολέξεων 

που σχετίζονται με την ανάγνωση. Ακόμη, τα προβλήματα στην 

εκτελεστική επεξεργασία ανάκλησης σχετίζονται με την 

παρακολούθηση της πορείας της γενικής μνημονικής διαδικασίας. 

Στον τομέα της προσοχής και συγκέντρωσης, οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν τόσο έντονα προβλήματα 

που μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα με εκείνους 

που έχουν Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής με ή χωρίς 
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υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). Παρόλα αυτά, αν και τα προβλήματα 

είναι πολύ έντονα δεν έχουν την ίδια αιτιολογία, ποιότητα και 

σφοδρότητα με αυτά των μαθητών ΔΕΠ-Υ. Οι παράγοντες που 

έχου προταθεί ως αιτίες των προβλημάτων προσοχής και 

συγκέντρωσης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

κυρίως η αργή επεξεργασία των πληροφοριών που οδηγεί στη 

διάσπαση, η έλλειψη και η ανεπαρκής εφαρμογή στρατηγικών, 

όπως επίσης και η έλλειψη κινήτρων και ενδιαφέροντος για τα 

έργα που τους δίνονται να εργαστούν (Bender, 1985). Ακόμη, ως 

αιτίες των προβλημάτων προσοχής προτάθηκαν το παρορμητικό 

γνωστικό στυλ των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και η 

φτωχή χρήση γλωσσικών διαμεσολαβητικών διεργασιών που 

βοηθούν την προσοχή (Smith, 2004). 

Στη συνέχεια, μιλώντας για μεταγνώση αναφερόμαστε στη 

γνώση για τις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου, στην ενεργητική 

παρακολούθησή τους από το ίδιο καθώς και στις διορθωτικές 

ενέργειες στις οποίες προβαίνει το άτομο όταν αντιμετωπίζει 

προβλήματα σε αυτές (Flavell, 1976· Wong, 1991). Τα βασικά 

προβλήματα μεταγνωστικού τύπου που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες αφορούν: α)στην αναγνώριση των 

απαιτήσεων του έργου και του σχεδιασμού του, β) στην επιλογή 

και εφαρμογή των στρατηγικών, γ) στην παρακολούθηση και 

ρύθμιση της απόδοσης στο έργο και δ) στην αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του γνωστικού έργου. Τα προβλήματα των 

μαθητών μα μαθησιακές δυσκολίες στη μεταγνώση φάινονται στον 

παρακάτω πίνακα (πηγή: Παντελιάδου, Μπότσιας, 2007). 

 

 

ΕΛΛΕΙΜΑ Ο μαθητής... 
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Μεταγνωστικό Μεταγνωστική γνώση Δεν έχει θετική εικόνα 

για τον εαυτό του ως 

γνωστικό υποκείμενο 

που δρα 

Δεν έχει πεισθεί πως η 

χρήση των 

στρατηγικών μπορεί 

να τον βοηθήσει 

Δεν γνωρίζει πότε, πού 

και με ποιον τρόπο να 

χρησιμοποιήσει μια 

στρατηγική 

Δεν γνωρίζει πώς να 

προσαρμόσει τη χρήση 

μιας στρατηγικής 

Γνώση στόχων και 

σχεδιασμός έργου 

Δεν μπορεί να 

εντοπίσει τους στόχους 

του γνωστικού έργου 

που εμπλέκεται 

Δεν μπορεί να 

διακρίνει τους ακριβείς 

στόχους του έργου 

Δεν μπορεί να 

προετοιμάσει και να 

συντονίσει τις 

γνωστικές πηγές που 

έχει για να τις 

χρησιμοποιήσει στην 

εμπλοκή του έργου 

Δεν σχεδιάζει τις 

ενέργεις που θα 

χρειαστεί να κάνει 

κατά την επεξεργασία 

του γνωστικού έργου 

Δεν ενεργοποιεί την 

προηγούμενη γνώση 

που είναι απαραίτητη 

για την επεξεργασία 

του έργου είτε γιατί 

δεν την κατέχει, είτε 

γιατί δεν έχει τις 

στρατηγικές για να το 

κάνει 
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Επιλογή και χρήση 

στρατηγικών 

Έχει περιορισμένο 

ρεπερτόριο 

στρατηγικών 

Χρησιμοποιεί συνήθως 

στρατηγικές 

‘επιφανειακής’ 

επεξεργασίας που δεν 

ταιριάζουν στην ηλικία 

και στη γνωστική του 

εμπειρία 

Χρησιμοποιεί τις 

όποιες στρατηγικές 

κατέχει με άκαμπτο 

και αναποτελεσματικό 

τρόπο 

Δεν προσαρμόζει τη 

χρήση στρατηγικών 

στην περίσταση που 

βρίσκεται και δεν έχει 

τη δυνατότητα να 

αντικαταστήσει μια 

αναποτελεσματική 

στρατηγική με μια 

άλλη που θα είναι 

αποτελεσματική 

Παρακολούθηση και 

διορθωτικός έλεγχος 

Δεν αυτό-εξετάζεται 

ως προς τη επιτυχία 

της εμπλοκής του με 

ένα γνωστικό έργο 

Δεν παρακολουθεί 

ενεργητικά την πορεία 

του έργου το οποίο 

επεξεργάζεται 

Δεν χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά και 

σύνθετα κριτήρια 

ορθότητας για να 

κρίνει την πορεία της 

επεξεργασίας του 

γνωστικού έργου 

Δεν αντιλαμβάνεται 

πώς κάνει κάποιο 

λάθος και συνεχίζει το 
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έργο με το οποίο έχει 

εμπλακεί μέχρι το 

τέλος 

Αν αντιληφθεί πως 

υπάρχει λάθος είτε 

σταματά και 

παραιτείται είτε 

συνεχίζει μέχρι το 

τέλος την επεξεργασία 

γνωρίζοντας πως δεν 

είναι σωστή η λύση 

που δίνει 

Μπορεί να αντιληφθεί 

πως υπάρχει πρόβλημα 

στην επεξεργασία του 

έργου, να 

προσπαθήσει να το 

διορθώσει, αλλά οι 

στρατηγικές που 

χρησιμοποιεί να μην 

είναι οι κατάλληλες 

Αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων 

Δεν αναστοχάζεται 

μετά το τέλος της 

εμπλοκής με ένα 

γνωστικό έργο 

Δεν αξιολογεί την 

αποτελεσματικότητα 

της επεξεργασίας του 

έργου 

Δεν μπορεί να πει μετά 

το τέλος της εμπλοκής 

του με το γνωστικό 

έργο αν η λύση του 

ήταν επιτυχημένη ή 

όχι, ακόμη και όταν τα 

έχει καταφέρει καλά 

 

 

Στην περιοχή της αυτορρύθμισης, ως αυτορρυθμιζόμενη θα 

σημειώσουμε τη μάθηση που αναφέρεται σε συναισθήματα 

σκέψεις και ενέργειες που παράγονται από το μαθητή, τις οποίες 
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παρακολουθεί και προσαρμόζει σε βάθος χρόνου για να 

επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι (Harriw, Graham, Reid, Mc 

Elroy & Humby, 1994). 

Η Boekaerts και οι συνεργάτες της (2000) πιστεύουν πως η 

αυτορρύθμιση εμπλέκει έναν αριθμό εργασιών που περιλαμβάνει 

τη στοχοθεσία, τις στρατηγικές σχεδιασμού, οργάνωσης, 

κωδικοποίησης και αποθήκευσης πληροφοριών, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των γνωστικών λειτουργιών και 

του θυμικού, την αποτελεσματική διαχείρηση χρόνου, τις 

πεποιθήσεις αυτο-κινητοποίησης, την αξιολόγηση και 

αναστοχασμό, την υπερηφάνεια και την ικανοποίηση από την 

προσπάθειά τους. Οι αλληλεπιδράσεις των παραπάνω παραγόντων 

εξηγούν την αδυναμία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες να 

αυτορρυθμίσουν τη μαθησιακή τους συμπεριφορά ώστε να 

επιτύχουν μέσα στη σχολική τάξη (Μπότσας, 2007· Barkley, 

1997· Du Paul & Stoner, 1994). 

Προχωρόντας στα κίνητρα, οι επιδράσεις τους είναι έμμεσες 

και άμεσες στην επίδοση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

και έχουν μεγάλη αξία. Από αυτές τις επιδράσεις προκύπτει η 

δημιουργία της εικόνας του παθητικού μαθητή, η οποία 

περιλαμβάνει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που δεν 

κινητοποιούνται για να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά 

στρατηγικές και άλλες γνωστικές πηγές και να έχουν επιτυχημένη 

επίδοση. Σύμφωνα με τα δεδομένα των ερευνών οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες δεν εμφανίζουν ισχυρά κίνητρα και 

υιοθετούν συνήθως παθητικές μορφές μάθησης. Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζεται η ευπάθεια των κινήτρων των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες (Παντελιάδου, Μποτσας, 2007). 
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ΕΛΛΕΙΜΑ Ο μαθητής... 

Κινήτρων Απόδοση επιτυχίας-

αποτυχίας 

Αποδίδει την επιτυχία 

του σε εξωτερικούς 

και μη ελεγχόμενους 

από αυτόν παράγοντες 

(η τύχη, η ευκολία του 

έργου, η βοήθεια των 

σημαντικών άλλων) 

Αποδίδει τη αποτυχία 

του σε εσωτερικούς 

παράγοντες που κατά 

την άποψή του δεν 

μπορούν να αλλάξουν 

εύκολα, όπως η 

ικανότητα και η 

προσπάθεια που 

μπορούν να 

επενδύσουν στο έργο 

Η απόδοση αιτιακών 

προσδιορισμών 

επιτυχίας και 

αποτυχίας λειτουργεί 

ως αυτοεκπληρούμενη 

προφητεία 

Εμπλέκεται σε 

πεποιθήσεις 

‘μαθημένης 

αβοηθησίας’ 

Προσανατολισμός στο 

στόχο 

Είναι συνήθως 

προσανατολισμένος 

στην αποφυγή της 

αποτυχίας 

Προσπαθεί μέσα από 

την αποφυγή της 

εμπλοκής του με 

γνωστικά έργα μέσης 

και μεγαλύτερης 

δυσκολίας να 

προστατεύσει τον 

εαυτό του από μια νέα 

αποτυχία 

Επιτείνει τα γνωστικά 
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του κενά μια και δεν 

εμπλέκεται ενεργά με 

την καθημερινή 

εκπαιδευτική πρακτική 

Αυτο-

αποτελεσματικότητα 

Έχει χαμηλές 

πεποιθήσεις αυτο-

αποτελεσματικότητας 

Θεωρεί πως οι 

δυνατότητες και οι 

ικανότητές του δεν 

αρκούν για να φέρει σε 

πέρας τα περισσότερα 

από τα γνωστικά έργα 

που αντιμετωπίζει στο 

σχολείο 

Θέτει χαμηλούς 

στόχους τους οποίους 

ακόμη και όταν τους 

επιτύχει δεν κερδίζει 

σε αυτο-εκτίμηση 

Εσωτερικά κίνητρα Αφού δεν έχει 

επιτυχίες σε σχολικά 

έργα δεν εσωτερικεύει 

θετικές πεποιθήσεις 

κινήτρων 

Συχνά αναζητά θετική 

εξωτερική ενίσχυση 

ακόμη και όταν δεν 

ταιριάζει στην ηλικία 

του 

Αυτο-εικόνα Έχει χαμηλή αυτο-

αντίληψη 

Έχει χαμηλή 

ακαδημαϊκή αυτο-

αντίληψη και αυτο-

εικόνα 

 

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν συσχετιστεί επίσης και με 

προβλήματα συμπεριφοράς τόσο θεωρητικά, όσο και ερευνητικά, 

τα οποία μπορεί να εκτείνονται από επιθετικότητα μέχρι απάθεια 
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και εσωστρέφεια. Αν και η ύπαρξη προβλημάτων συμπεριφοράς 

είναι συχνή σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αυτά δεν 

αποτελούν συστατικό στοιχείο των μαθησιακών δυσκολιών, ενώ 

πιθανόν είναι απόρροια των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν μέσα 

στην τάξη και τις ανατροφοδοτούν άμεσα. Οι μαθητές αυτοί 

αντιμετωπίζουν εξίσου δυσκολίες και στις κοινωνικές σχέσεις τους 

και στην κοινωνική εξέλιξή τους. Οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνήθως αγνοούνται και 

κρίνονται αρνητικά. Επίσης δεν μπορούν να προσαρμόσουν το 

λόγο τους στις ανάγκες της συζήτησης και κατά συνέπεια 

δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία τους με τους 

άλλους. αργότερα, ως έφηβοι, αξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα κοινωνικής ανάπτυξης, κυρίως λόγω της χαμηλής 

τους δημοτικότητας και αυτοπεποίθησης (Smith, 2004). Μια από 

τις βασικότερες αιτιές των ακατάλληλα κοινωνικών τους 

συμπεριφορών βασίζεται στην φτωχή τους ικανότητα να 

ερμηνεύσουν σωστά και και με συνεπή τρόπο τα ερεθίσματα που 

εμφανίζονται σε κάθε κοινωνική περίσταση (Kavale & Forness, 

1996· Little, 1993). Ειδικότερα, η ακατάλληλη ανταπόκριση 

οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, σε λάθη ερμηνείας γλωσσικών και 

μη γλωσσικών στοιχείων κάθε μηνύματος. Παρουσιάζουν 

δυσκολία στη χρήση της γλώσσας, έλλειψη ευαισθησίας σε 

κοινωνικές νύξεις και δυσκολία προσαρμογής σε διαφορετικές 

κοινωνικές περιστάσεις. Οι ελλειματικές κοινωνικές δεξιότητες 

και η χαμηλή κοινωνική αντίληψη δημιουργούν συχνά σημαντικά 

προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η αρνητική αυτο-εικόνα, η οποία 

οδηγεί σε φτωχές κοινωνικές επαφές και απομόνωση, που με τη 

σειρά τους επιδεινώνουν το επίπεδο της ήδη χαμηλής 

αυτοεκτίμησης, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο. 
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Τέλος τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν σημαντικά 

περισσότερα αρνητικά συναισθήματα και σημαντικά λιγότερα 

θετικά σχετικά με τους συνομηλίκους τους. Τα αρνητικά 

συναισθήματα μάλιστα, είναι ισχυρά και δεν τους βοηθούν να 

ενεργοποιηθούν και να προσπαθήσουν περισσότερο (Μπότσας, 

2007). Οι παράγοντες που έχουν διερευνηθεί περισσότερο και 

συνδέονται με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι το άγχος και η 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη (Sideridis και συν., 

2006). 

 

 

2.2. Πώς εμφανίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα και 

στα μαθηματικά 

Καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα ευρύ και 

ανομοιογενές φάσμα διαταραχών, η εμφάνιση των συμπτωμάτων 

διαφοροποιείται σημαντικά από μαθητή σε μαθητή και εξαρτώνται 

τόσο από το γνωστικό αντικείμενο, όσο και από την εκπαιδευτική 

βαθμίδα (Παντελιάδου-Πατσιοδήμου, 2007). Παρά το γεγονός 

αυτό μπορεί κανείς να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει τις 

μαθησιακές δυσκολίες με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά 

συμπτώματα. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη 

συμπτωματολογία των μαθησιακών δυσκολιών στον τομέα της 

ανάγνωσης, της παραγωγής γραπτού λόγου και των μαθηματικών. 

Αρχικά και σε ένα γενικότερο επίπεδο, ένα πολύ βασικό 

χαρακτηριστικό που μπορεί να υποδηλώνει την ύπαρξη 

μαθησιακών δυσκολιών είναι η σχολική επίδοση. Θεωρείται ότι 

ένας μαθητής έχει μαθησιακές δυσκολίες όταν η επίδοσή του είναι 

ένα με δύο χρόνια χαμηλότερη από την αναμενόμενη για την 

ηλικία του. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό βέβαια, έχει 
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αμφισβητηθεί αρκετά καθώς η διάγνωση έρχεται πολύ 

καθυστερημένα, αφού ο μαθητής έχει συσσωρεύσει τουλάχιστον 

δύο χρόνια αποτυχίας και ελλείψεων. Δεδομένου του γεγονότος, 

έρχονται να παρέχουν στήριξη στη διαγνωστική διαδικασία 

μέθοδοι πιο πολύπλευρης και πρώιμης αξιολόγησης όπως το τεστ-

Αθηνά (Καλαντζή-Ζαφειροπούλου, 2004). 

 

Α. Ανάγνωση 

Ένα από τα βασικά προβλήματα των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες στην επεξεργασία του γραπτού λόγου είναι η δυσκολία 

στην ανάγνωση κάτι που υποστηρίζεται από το μεγάλο ποσοστό 

μαθητών(80%)  οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα στην 

κωδικοποίηση και την κατανόηση των γραπτών κειμένων (Joseph, 

2002· Gersten, Fuchs, Williams & Baker, 2001). Πιο 

συγκεκριμένα τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται στην 

αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια και στην κατανόηση (Archer, 

Gleason & Vachon, 2003). 

Όταν αναφερόμαστε στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση 

εννοούμε τη διαδικασία εκείνη μέσα από την οποία αναγνωρίζει 

και χειρίζεται κανείς τον αλφαβητικό κώδικα. Οι δυσκολίες στον 

τομέα χειρισμού του προφορικού λόγου εμφανίζονται από το 

νηπιαγωγείο με ελλείψεις στη φωνολογική επεξεργασία, γεγονός 

που προκαλεί στους μαθητές δυσκολίες στο να κατακτήσουν την 

αλφαβητική αρχή και να εμπεδώσουν αποκωδικοποίηση 

(Κωτούλας, 2003· Πόρποδας, 1992). Στη συνέχεια της πορείας 

τους στο δημοτικό οι μαθητές αυτοί συνεχίζουν να εμφανίζουν 

φτωχές ικανότητες αποκωδικοποίησης με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς την ευχέρεια ανάγνωσης και 

κατ’επέκταση την εξαγωγή νοήματος από το κείμενο. 
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 Συνοψίζοντας, τα πιο συχνά προβλήματα στην 

αποκωδικοποίηση αφορούν σε ελλιπή φωνολογική επεξεργασία 

και δυσκολία χειρισμού των φωνημάτων, σε αποκωδικοποίηση 

που στηρίζεται στη γράμμα προς γράμμα επεξεργασία, σε λάθη 

αντικαταστάσεων, παραλείψεων και αντιθέσεων γραμμάτων, σε 

δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση λέξεων με συμφωνικά 

συμπλέγματα καθώς και άγνωστων πολυσύλλαβων λέξεων, σε 

περιορισμένο οπτικό λεξιλόγιο (αυτόματη ανάγνωση συχνά 

χρησιμοποιούμενων λέξεων, π.χ. είναι), σε αντικατάσταση λέξεων 

από άλλες οι οποίες μπορεί να μην έχουν ούτε νοηματική ούτε 

σχηματική λέξη. 

Όσον αφορά την ευχέρεια της ανάγνωσης, αυτή ορίζεται ως η 

ικανότητα ανάγνωσης ενός κειμένου αυτόματα, γρήγορα και 

ομαλά, χωρίς προσπάθεια και με χαμηλή επικέντρωση προσοχής 

στην αποκωδικοποίηση (Meyer & Felton, 1999). Επιπλέον 

αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό της αναγνωστικής 

διαδικασίας, καθώς συμβάλει στην αναγνωστική κατανόηση και 

αποτελεί την πρώτη ένδειξη ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών 

(Speece & Ritchey, 2005). Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν επιτυχώς τις διαδικασίες 

αυτές διαβάζοντας αργά και με δυσκολία, σταματώντας συχνά για 

να συλλαβίσουν μια λέξη και συχνά επαναλαμβάνοντας μέρη του 

κειμένου προκειμένου να τα κατανοήσουν (Archer & συν., 2003). 

Σχετικά με την αναγνωστική κατανόηση, αυτή αποτελεί μια 

δεξιότητα με κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και για το 

λόγο αυτό κατέχει περίοπτη θέση σε όλα τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Με βάση αυτήν ο αναγνώστης προσπαθεί να 

δομήσει μια νοητική αναπαράσταση του κειμένου συνδυάζοντας 

ό,τι γνωρίζει, με τις ιδέες που παρουσιάζει ο συγγραφέας (Randi, 
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Grigorenko & Sternberg, 2005). Οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα σε όλα τα παραπάνω και 

ως συνέπεια αυτού παρουσιάζουν ελλειματική κατανόηση και 

δυσκολίες σε βασικές δεξιότητες όπως η μνήμη και η 

συγκέντρωση. (Bender, 2004· Oakhill & Yuill, 1996). Επιπλέον η 

αναγνωστική κωδικοποίηση και η ευχέρεια έχουν σημαντική 

συνεισφορά στην δυσκολία των παιδιών αυτών να κατανοήσουν το 

κείμενο που διαβάζουν, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το 

περιορισμένο λεξιλόγιο, η φτωχή και ανοργάνωτη γνώση 

υπόβαθρου και η έλλειψη γνώσεων συντακτικού (Smith, 2004· 

Archer & συν., 2003). 

Γενικά τα ελλείμματα σε όλο το φάσμα της μεταγνώσης δεν 

επιτρέπουν στο μαθητή να περάσει από την κυριολεκτική 

κατανόηση (κατανόηση των άμεσων πληροφοριών του κειμένου) 

στην συμπερασματική. Έτσι οι μαθητές αδυνατούν να 

παρακολουθήσουν ενεργά την πορεία της κατανόησής τους και να 

παρέμβουν αποτελεσματικά όταν υπάρξει κάποιο κενό (Μπότσας, 

2007). Γνωρίζουν λίγες γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές 

και όταν τις χρησιμοποιούν το κάνουν με έναν καθόλου 

αποτελεσματικό τρόπο (Wong, 1991) με επακόλουθο τη 

δημιουργία προβλημάτων επεξεργασίας τα οποία τους εμποδίζουν 

να αναγνωρίζουν τη λογική δομή του κειμένου, το οποίο 

αντιλαμβάνονται χωρίς συνοχή. Επιπλέον αδυνατούν να 

αναγνωρίσουν τις σημαντικές πληροφορίες από τις λεπτομέρειες 

και να συσχετίζουν τη νέα γνώση με την ήδη υπάρχουσα καθώς 

επίσης δεν αναστοχάζονται και δεν αξιολογούν τα αποτελέσματα 

της προσπάθειάς τους με αποτέλεσμα την αδυναμία τους να 

εκτιμήσουν αν λοκληρώθηκε η αναγνωστική τους προσπάθεια, αν 

ήταν επιτυχημένη και αν απέκτησαν καινούργια γνώση σε όσα ήδη 
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γνώριζαν μέχρι εκείνη τη στιγμή (Παντελιάδου & Μπότσας, 

2004). 

Συνοπτικά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (πηγή 

Παντελιάσου & Μπότσας, 2007), οι μαθησιακές δυσκολίες στην 

ανάγνωση εμφανίζονται στους τομείς της αναγνωστικής 

αποκωδικοποίησης με προβλήματα στην ευχέρεια και την 

αποκωδικοποίηση και στην αναγνωστική κατανόηση με 

προβλήματα στην άμεση κατανόηση και στην έμμεση κατανόηση 

που προκύπτει από το κείμενο και από την προηγούμενη γνώση. 

 

 

  ΕΛΛΕΙΜΑ Ο μαθητής... 

Αναγνωστικής 

αποκωδικοποίησης 

Ευχέρεια Διαβάζει αργά και 

δυσκολεύεται 

(σιωπηρή ή φωναχτή 

ανάγνωση 

Αποκωδικοποίηση Δυσκολεύεται στον 

χειρισμό φωνημάτων 

Κάνει συχνές 

αντιμεταθέσεις, 

αντικαταστάσεις, 

παραλείψεις, 

προσθέσεις 

γραμμάτων, συλλαβών 

Δυσκολεύεται στην 

αποκωδικοποίηση 

συμπλεγμάτων, 

διψήφιων, συνδιασμών 

Αντικαθιστά 

παρόμοιες φωνητικά 

λέξεις (π.χ. ‘δένω’ αντί 

‘μένω’ 

Κάνει λάθη 

αποκωδικοποίησης 

άγνωστων λέξεων ή 

ψευδολέξεων 

Αναγνωστικής 

κατανόησης 

Άμεση κατανόηση Δυσκολεύεται στην 

κατανόηση 
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πληροφοριών που 

παρουσιάζονται άμεσα 

και με σαφήνεια στο 

κείμενο 

Δυσκολεύεται στην 

εξαγωγή 

συμπεράσματος 

Έμμεση που προκύπτει 

από το κείμενο 

Δεν διακρίνει τις 

σημαντικές από τις 

ασήμαντες 

πληροφορίες 

Δυσκολεύεται στην 

οργάνωση 

πληροφοριών που 

παρέχονται σε ένα 

κείμενο 

Δεν χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά 

στρατηγικές για την 

κατανόηση 

Δυσκολεύεται να 

εντοπίσει την κεντρική 

ιδέα 

Δυσκολεύεται να 

διακρίνει τις 

πληροφορίες που δεν 

ταιριάζουν νοηματικά 

με το περιεχόμενο 

Έμμεση που προκύπτει 

από προηγούμενη 

γνώση 

Αδυνατεί να 

σχηματίσει προβλέψεις 

και υποθέσεις σχετικά 

με το περιεχόμενο 

Αδυνατεί να 

συσχετίσει τη νέα 

γνώση με την ήδη 

υπάρχουσα 

 

 

Β. Παραγωγή γραπτού λόγου 

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2000) οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες συχνά εμφανίζουν προβλήματα στην 
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παραγωγή γραπτού λόγου με τη μορφή αδυναμίας κατά τη γραφή 

ή τη γραπτή έκφραση παρά την ηλικία και το νοητικό τους 

δυναμικό. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται τόσο σε σύνθετες 

δεξιότητες όπως η ορθογραφία, το συντακτικό και η οργάνωση του 

γραπτού λόγου, όσο και στην ψυχοκινητική δεξιότητα της γραφής 

(Σπαντιδάκης, 2004). Έτσι οι μαθητές αυτοί διαφέρουν από τους 

συμμαθητές τους κάνοντας συχνά λάθη στην ορθογραφία, στη 

σωστή χρήση σημείων στίξης και το διαχωρισμό των γραμμάτων 

σε κεφαλαία και μικρά (Παντελιάδου, 2004· Κωτούλας & 

Παντελιάδου, 2003· Πόρποδας, 1992). Επιπλέον αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στη γραφή με το χέρι, η οποία είναι αργή και 

δυσανάγνωστη. 

Σύμφωνα με το Σαλβαρά (2009), η παραγωγή γραπτού λόγου 

προϋποθέτει από τους μαθητές να έχουν επιλύσει προβλήματα 

φωνολογικής επεξεργασίας, προφορικής ανάγνωσης και 

αναγνωστικής κατανόησης  γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει στους 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες όπως φάνηκε στην 

προηγούμενη ενότητα (βλ. σελ. 17-20). Εξαιτίας αυτού οι μαθητές 

αυτοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες που εμφανίζονται σε όλες τις 

φάσεις της γραφής, οι οποίες είναι: σχεδιασμός, καταγραφή, 

επανεξέταση και επιμέλεια κειμένου (Παντελιάδου, 2000). 

Επιπρόσθετα οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες γράφουν 

κείμενα μικρά σε μέγεθος, με ατελές περιεχόμενο, προβλήματα 

στην ορθογραφία και τη στίξη και φανερή την έλλειψη οργάνωσης 

καθώς δεν αφιερώνουν χρόνο στον προγραμματισμό του κειμένου, 

ξεκινούν χωρίς κάποιο σχέδιο, δεν θέτουν στόχους για τη 

συγγραφή των ιδεών τους βάση των απαιτούμενων κειμένων, δεν 

αναπτύσσουν κριτική σκέψη και δεν προσαρμόζουν το ύφος του 

κειμένου ανάλογα την περίσταση (Παντελιάδου, 2000). Ακόμη 
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έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο, φτωχή προτασιακή συντακτική 

δομη, δεν ελέγχουν καθόλου το γραπτό τους για ορθογραφικά 

λάθη (Σπαντιδάκης, 2011) καθώς δυσκολεύονται να εντοπίσουν 

τους λανθασμένους συνδυασμούς μεταξύ του θέματος που είχανε 

σκοπό να γράψουν και του αποτελέσματος, το κείμενό τους συχνά 

περιλαμβάνει περιττές πληροφορίες και μη λειτουργικό υλικό ενώ 

η προηγούμενη γνώση τους σχετικά με το θέμα είναι περιορισμένη 

και έχουν χαμηλή εξοικείωση με τη δομή των κειμένων (Troia, 

2006). 

Τέλος οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στην επιλογή στρατηγικών σχετικά με την παραγωγή 

γραπτού λόγου και αδυνατούν σε μεγάλο βαθμό να θέσουν 

στόχους πριν ξεκινήσουν να γράφουν, να ρυθμίσουν τη διαδικασία 

και να ελέγξουν το κείμενο εκτιμώντας την απόδοσή τους. Όλα τα 

παραπάνω συμβαίνουν λόγω περιορισμένων μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων, όπως αναφέρθηκε στην αρχή, και έχουν ως 

αποτέλεσμα την εικόνα ενός μαθητή με χαμηλό επίπεδο γραπτής 

έκφρασης και αδυναμία παραγωγής ουσιαστικής 

ανατροφοδότησης με στόχο τη βελτίωση στων δεξιοτήτων του 

(Troia, 2006). 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά οι δυσκολίες 

των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες όσων αφορά τον τομέα 

παραγωγής γραπτού λόγου (πηγή Παντελιάσου & Μπότσας, 

2007). 

 

 

ΕΛΛΕΙΜΑ Δυσκολίες μαθητή 

Γραφο-κινητικών 

δεξιοτήτων 

Γραφο-συμβολικά Δυσκολεύεται στο 

σχηματισμό των 

γραμμάτων (σχήμα, 
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μέγεθος, κλίση, 

ευθυγράμμιση) 

Δυσκολεύεται στο 

σχηματισμό λέξεων 

(σχήμα, μέγεθος, 

κλίση, ευθυγράμμιση, 

σειροθέτηση) 

Δυσκολεύεται στη 

χρήση σημείων στίξης 

Δυσκολεύεται να 

ακολουθήσει τις 

γραμμές του τετραδίου 

Δυσκολεύεται στο 

συντονισμό κινήσεων-

αδεξιότητα 

Έχει κακή στάση 

σώματος κατά τη 

γραφή 

Παρουσιάζει 

αδυναμίες στο 

κράτημα του 

αντικειμένου γραφής 

(κράτημα, δύναμη, 

θέση χεριού και 

χαρτιού) 

Δυσκολεύεται στη 

διατήρηση της 

αναλογίας των πεζών 

και κεφαλαίων 

γραμμάτων 

Δεν τηρεί αποστάσεις 

μεταξύ λέξεων 

Γραπτή έκφραση Ορθογραφία Κάνει συχνά 

αντιστροφές, 

προσθέσεις, 

παραλείψεις, 

αντικαταστάσεις 

γραμμάτων, συλλαβών 

ή λέξεων 

Κάνει λάθη στον 

τονισμό ή δείχνει 

παντελή έλλειψη 

τόνων 
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Κάνει συχνά λάθη σε 

βασικούς κανόνες 

ορθογραφίας 

Κάνει συχνά λάθη στο 

ετυμολογικό μέρος της 

λέξης 

Δεν γενικεύει τους 

κανόνες ορθογραφίας 

σε όλες τις λέξεις, 

ομοιοκατάληκτες ή 

παράγωγες 

Δεν αυτοδιορθώνεται 

Οργάνωση και δομή Κάνει λάθη στη σειρά 

των λέξεων 

Δεν τηρεί χρονική και 

λογική αλληλουχία 

Δυσκολεύεται στη 

δόμηση παραγράφων 

Δυσκολεύεται στην 

ολοκλήρωση 

προτάσεων 

Λεξιλόγιο Κάνει λάθος χρήση 

των ρημάτων και των 

ουσιαστικών 

Δυσκολεύεται στην 

εύρεση και χρήση 

κατάλληλων 

ουσιαστικών, 

επιθέτων, ρημάτων 

Επαναλαμβάνει τις 

ίδιες λέξεις 

Χρησιμοποιεί 

κοινόχρηστες και όχι 

πρωτότυπες λέξεις 

Περιεχόμενο Δεν δίνει ενδιαφέρον 

στον τίτλο 

Οι ιδέες του δεν 

ανταποκρίνονται στο 

θέμα 

Δυσκολεύεται στην 

καταγραφή κειμένων 

με φαντασία, 

πρωτοτυπία και 
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προσωπικό ύφος 

Γράφει κείμενα με 

περιορισμένο αριθμό 

λέξεων/προτάσεων 

Δυσκολεύεται στη 

σύνταξη 

Παραλείπει συχνά 

λέξεις 

Έχει προβλήματα 

αλληλουχίας και 

συνοχής πληροφοριών 

Δυσκολεύεται στις 

φάσης παραγωγής 

γραπτού λόγου 

Δυσκολεύεται στη 

σύνθεση εισαγωγής 

Δυσκολεύεται στην 

εύρεση και ανάπτυξη 

κεντρικών ιδεών 

Δυσκολεύεται στην 

ανάπτυξη 

επιχειρημάτων ή 

υποστηρικτικών 

προτάσεων 

 

 

Γ. Μαθηματικά 

Είναι γνωστό ότι οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να 

εμφανιστούν με διάφορες μορφές και ποικίλους συνδυασμούς και 

μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση ενός μαθητή σε έναν ή 

περισσότερους τομείς μάθησης.  Σύμφωνα με έρευνες που έχουν 

κάνει οι Bley, N. & Thorton, C. (1995) και Miller, S. & Mercer, C. 

(1997) στον τομέα τον μαθηματικών μπορούμε να 

κατηγοριοποιήσουμε τις δυσκολίες των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες στον τομέα των μαθηματικών σε δέκα υποενότητες: i. 

τις αντιληπτικές δυσκολίες, ii. τις αδυναμίες λεπτής κινητικότητας, 

iii. τα μνημονικά προβλήματα, iv. τις δυσκολίες ολοκλήρωσης, v. 
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τις αδυναμίες προσληπτικού και εκφραστικού λόγου, vi. τις 

αδυναμίες αφηρημένης σκέψης, vii. την ελλειματική προσοχή, viii. 

τις διαταραχές γνωστικού ύφους, ix. τις ανεπαρκής γνωστικές και 

μεταγνωστικές στρατηγικές, x. τα συναισθηματικά προβλήματα. 

Αναλυτικότερα: 

1. Οι αντιληπτικές δυσκολίες είναι δυσκολίες οι οποίες 

μπορούν να διακριθούν σε: 

- δυσκολίες αντίληψης μορφής-πλαισίου (όπως για 

παράδειγμα ο χειρισμός των πληροφοριών μιας σελίδας 

γεμάτης ασκήσεις και προβλήματα μπορεί να παρουσιάζει 

μεγάλη δυσκολία για τα παιδιά αυτά) 

- δυσκολίες διάκρισης αντιληπτικών μορφών (κάποια 

παιδιά δεν μπορούν να διακρίνουν σωστά τα σύμβολα 

οδηγούμενα σε λάθος αποτελέσματα, δυσκολία να πουν την 

ώρα, αναποτελεσματικούς χειρισμούς νομισμάτων, 

αντιστροφές και καθρεφτικές αποδόσεις κατά τη γραφή 

μονοψήφιων και διψήφιων αριθμών 

- δυσκολίες χωρο-χρονικής οργάνωσης (λάθος 

τοποθέτηση ψηφίων σε κάθετες πράξεις, δυσκολίες 

κατανόησης της θεσιακής αξίας, λάθος ακολουθία ενεργειών 

κατά την εφαρμογή αλγορίθμων) (Αγαλιώτης, 2000) 

2. Οι αδυναμίες λεπτής κινητικότητας και οπτικο-

κινητικού συντονισμού, οι οποίες αποτελούν αξιοσημείωτες 

παραμέτρους καθώς επηρεάζουν αρνητικά δεξιότητες όπως η 

απαρίθμηση, η μέτρηση και η γραφή αριθμών, συμβόλων και 

όρων. Παράλληλα δεν επιτρέπουν στο μαθητή να χειριστεί 

σωστά χειροπιαστό υλικό ώστε να βρει σωστό αποτέλεσμα 

καθώς, ενώ γνωρίζει τι πρέπει να κάνει δεν μπορεί να 
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μεταφράσει την πληροφορία σε σωστή κινητική δραστηριότητα 

(Αγαλιώτης, 2000) 

3. Τα μνημονικά προβλήματα τα οποία εμποδίζουν 

σοβαρά το μαθητή καθώς η συγκράτηση πληροφοριών στη 

μνήμη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση μάθησης και 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

- Προβλήματα στη βραχυπρόθεσμη μνήμη: παιδιά με 

προβλήματα βραχυπρόθεσμης μνήμης κάνουν λάθη στην 

εκτέλεση πράξεων και στην επίλυση προβλημάτων επειδή 

δυσκολεύονται να συγκρατήσουν στη μνήμη τους αριθμούς 

- Προβλήματα μακροπρόθεσμης μνήμης: έχουν ως 

αποτέλεσμα τον πολύ αργό ρυθμό προόδου του μαθητή σε 

θέματα αυτοματοποιημένης χρήσης βασικών δεδομένων 

(προπαίδεια) ενώ ο μαθητής μπορεί αν μην δυσκολεύεται σε 

μεμονομένα μαθήματα αλλά σε ανακεφαλαιωτικά 

- Προβλήματα μνήμης ακολουθιών: πολλές 

μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες απαιτούν την ικανότητα 

συγκράτησης αρκετών στοιχείων σε συγκεκριμένη σειρά, 

όπως για παράδειγμα τα προβλήματα πράξεων. Παιδιά με 

προβλήματα στη μνήμη ακολουθιών παραλείπουν κάποια 

από τα στάδια ή τα βήματα κατά τη διάρκεια εφαρμογής των 

εννοιών με συνέπεια η εργασία τους να είναι ελλιπής 

(Αγαλιώτης, 2000) 

4. Οι δυσκολίες ολοκλήρωσης: αφορούν αδυναμίες στο 

συνδυασμό και τη σύνθεση επιμέρους πληροφοριών με στόχο 

τη δημιουργία συμπερασμάτων και την κατασκευή νέας 

γνώσης. Οι δυσκολίες αυτές χωρίζονται σε: 

- Δυσκολίες στην ταξινόμηση και στην εύρεση 

ομοιοτήτων και διαφορών σε οποιουδήποτε είδους υλικό 
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- Δυσκολίες στην ανάγνωση πολυψήφιων αριθμών 

εξαιτίας της αποτυχίας σωστής ομαδοποίησης των ψηφίων 

(σε τριάδες ξεκινώντας από τις μονάδες) 

- Δυσκολίες στην έναρξη της μέτρησης από έναν 

τυχαίο αριθμό και μετά ή στη μέτρηση ανά 2, 3 κλπ αριθμούς 

- Δυσκολίες στης επίλυση προβλημάτων και ειδικότερα 

στην επιλογή της κατάλληλης πράξης (Αγαλιώτης, 2000) 

5. Οι αδυναμίες προσληπτικού και εκφραστικού λόγου 

οι οποίες κωλύουν την προσπάθεια των μαθητών να 

ανταλλάξουν πληροφορίες μέσω της μαθηματικής γλώσσας. 

Έτσι ο μαθητής δεν μπορεί να εκτελέσει μαθηματικές οδηγίες 

(π.χ. βρες το άθροισμα), δυσκολεύεται με έννοιες που 

εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. μείων, πλην, 

βγάζω, αφαιρώ) ενώ δυσκολεύεται και στα προβλήματα καθώς 

δεν μπορεί να μεταφράσει το κείμενο σε μαθηματικές πράξεις 

(Αγαλιώτης, 2000) 

6. Οι αδυναμίες αφηρημένης σκέψης αναφέρονται σε 

σημαντικές δυσκολίες τόσο στην κατανόηση εννοιών μέσα από 

γραπτά σύμβολα, όσο και στη χρήση γραπτών συμβόλων για 

την έκφραση μαθηματικών εννοιών. Πιο συγκεκριμένα οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα σύμβολα, 

τους τύπους και τις παραστάσεις ως κάτι πολύ περίεργο και 

λειτουργούν καλύτερα με χειροπιαστό υλικό αποδεικνύοντας 

ότι το πρόβλημά τους στην ουσία δεν βρίσκεται στη γνώση 

αλλά στην αναπαράσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν οι δυσκολίες στην κατανόηση της αντιμεταθετικής 

ιδιότητας και στην επιλογή της κατάλληλης πράξης για την 

επίλυση προβλήματος (Αγαλιώτης, 2000) 
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7. Η ελλειμματική προσοχή η οποία μπορεί να 

συνοδεύεται και από υπρεκινητικότητα και της οποίας 

αποτέλεσμα είναι η αδυναμία συγκέντρωσης στο αντικείμενο 

μάθησης γεγονός που οδηγεί σε αργό ρυθμό προόδου και σε 

πλήθος λαθών. Συχνά ο μαθητής δεν συνειδητοποιεί τη 

διάσπαση η οποία μπορεί να προέρχεται είτε από εξωτερικούς 

παράγοντες (περιβάλλον), είτε από εσωτερικούς (λειτουργία 

διάφορων οργάνων) (Αγαλιώτης, 2000) 

8. Οι διαταραχές γνωστικού ύφους μπορεί να οδηγούν 

σε δυσκολία σχετικά με την προσαρμογή σε νέες καταστάσεις ή 

σε παρορμητική αντιμετώπιση διάφορων εργασιών. Για 

παράδειγμα σε ένα φύλλο εργασίας με διάφορες πράξεις ο 

μαθητής μπορεί να εκτελεί μόνο πρόσθεση παρόλο που 

αντιλαμβάνεται τα σύμβολα ή σε μια πρόσθεση με αποτέλεσμα 

12 μπορεί αν συνεχίσει να μετράει μέχρι το 20 εξαντλώντας 

όλους τους αριθμούς που γνωρίζει (Αγαλιώτης, 2000) 

9. Οι γνωστικές στρατηγικές αναφέρονται στους 

τρόπους επεξεργασίας των πληροφοριών και ενώ οι 

μεταγνωστικές στρατηγικές στα κριτήρια επιλογής, στον έλεγχο 

και στην αναθεώρηση των γνωστικών στρατηγικών. Οι μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν έλλειμμα και στους 

δύο αυτούς τομείς με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

οργανώσουν αποτελεσματικά πληροφορίες, να επιλέξουν τις 

κατάλληλες διαδικασίες ανάλογα την περίσταση, να ελέγξουν 

την ορθότητα των ενεργειών τους και να εκτιμήσουν τις 

δυνατότητές τους ως προς την αντιμετώπιση ενός έργου 

(Αγαλιώτης, 2000) 

10. Τα συναισθηματικά προβλήματα που παρατηρούνται 

στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θεωρούνται κατά 
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κύριο λόγο αποτέλεσμα των συνεχόμενων αποτυχιών. Τα 

προβλήματα αυτά μπορούν να πάρουν τη μορφή είτε αρνητικής 

στάσης προς το μάθημα, είτε άγχους ή ακόμη και φοβίας. Η 

ύπαρξη δε αυτών τον προβλημάτων επιδεινώνει την κατάσταση 

καθώς περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα του μαθητή να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου δημιουργώντας με 

αυτό τον τρόπο έναν φαύλο κύκλο (Αγαλιώτης, 2000) 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται ομαδοποιημένα τα 

χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά, όπως αυτά εμφανίζονται από τους Παντελιάδου-

Μπότσας (2007). 

 

 

ΕΛΛΕΙΜΑ Ο μαθητής... 

Οπτικής αντίληψης Μορφής-πλαισίου Δεν ολοκληρώνει τις 

ασκήσεις σε μια σελίδα 

«Πηδάει» γραμμές όταν 

εκτελεί μια άσκηση 

Διαβάζει λάθος 

πολυψήφιους αριθμούς 

Διάκρισης Απεικονίζει καθρεπτικά 

αριθμητικά ψηφία (π.χ. 

6 αντί 9) 

Αντιστρέφει τη σειρά 

ψηφίων πολυψήφιων 

αριθμών κατά την 

αντιγραφή τους 

Δεν διακρίνει σωστά τα 

νομίσματα 

Δεν διακρίνει σωστά 

τους δείκτες του 

ρολογιού 

Δυσκολεύεται στην 

ερμηνεία και το 

χειρισμό αριθμητικών 

συμβόλων (π.χ. x αντί 

για +) 
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Χωρικής οργάνωσης Δυσκολεύεται να γράψει 

τους αριθμούς πάνω στη 

γραμμή του τετραδίου 

Δυσκολεύεται στη 

διάκριση του «πριν» και 

«μετά» σε χωρικές 

ακολουθίες 

Δυσκολεύεται στη 

διάκριση του «δεξιά» 

και «αριστερά» 

Δυσκολεύεται στη 

διάκριση των μεγεθών 

των σχημάτων 

Δυσκολεύεται να γράψει 

κλασματικούς αριθμούς 

Μεταφέρει κρατούμενα 

σε λάθος στήλες στην 

εκτέλεση πράξεων 

Δυσκολεύεται στη 

χρήση της αριθμητικής 

γραμμής 

Δυσκολεύεται στη 

σύγκριση πολυψήφιων 

αριθμών 

Δυσκολεύεται στην 

κατασκευή και ερμηνεία 

γραφημάτων 

Ακουστικής 

αντίληψης 

 Δυσκολεύεται στις 

προφορικές ασκήσεις 

Δυσκολεύεται στην 

επίλυση προβλημάτων 

που παρουσιάζονται 

μόνο προφορικά 

Συγχέει όρους που 

μοιάζουν φωνολογικά 

(π.χ. τριακοστός και 

τετρακοσιοστός) 

Λεπτής κινητικότητας  Γράφει δραματικά αργά 

Κάνει λάθη κατά τη 

γραφή των αριθμών 

Δυσκολεύεται να 

προσαρμόσει το μέγεθος 

των ψηφίων που γράφει 



 48 

στον διαθέσιμο χώρο 

Μνήμης Βραχύχρονη Δυσκολεύεται στη 

συγκράτηση νέων 

μαθηματικών 

δεδομένων 

Ξεχνά τα βήματα ενός 

αλγόριθμου 

Μακρόχρονη Δυσκολεύεται στην 

ανάκληση μαθηματικών 

δεδομένων 

Ξεχνά τα βήματα ενός 

αλγόριθμου 

Εργαζόμενη Δυσκολεύεται να λέει 

την ώρα 

Δυσκολεύεται στην 

επίλυση προβλημάτων 

και ασκήσεων με πολλά 

βήματα 

Λόγου Προσληπτικού Δυσκολεύεται στην 

κατανόηση των 

μαθηματικών όρων  

(συν, υπόλοιπο, 

κρατούμενο κτλ.) 

Εκφραστικού Δυσκολεύεται να 

εκφράσει προφορικά και 

με τη χρήση 

μαθηματικών όρων αυτό 

που σκέφτεται 

Δυσκολεύεται στην 

προφορική περιγραφή 

των βημάτων ενός 

αλγόριθμου/στρατηγικής 

που ακολουθεί 

Αφαιρετικού 

συλλογισμού 

 Δυσκολεύεται στην 

κατανόηση 

μαθηματικών συμβόλων 

(π.χ. =, <, >) 

Δυσκολεύεται στην 

επίλυση προφορικών 

προβλημάτων 

Δυσκολεύεται στη 

σύγκριση μεγεθών και 

ποσοτήτων 
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Δυσκολεύεται να 

μετατρέψει γλωσσικές ή 

αριθμητικές 

πληροφορίες σε 

εξισώσεις 

 

 

 

2.3. Πώς εφαρμόζεται η οικοσυστημική αξιολόγηση 

Η οικοσυστημική αξιολόγηση αποτελεί μια από τις πιο 

σύγχρονες απόψεις για την αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και έχει ως βάση της την οικοσυστημική αντίληψη, 

σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορά του ατόμου είναι το 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των ποικίλων χαρακτηριστικών 

του με τις μεταβλητές των πολλαπλών περιβαλλόντων στα οποία 

το άτομο ζει και αναπτύσσεται. Τα περιβάλλοντα αυτά είναι: 

i. το μικροσύστημα ή άμεσο περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει 

όποιο διδακτικό πλαίσιο επιδρά άμεσα πάνω στο παιδί, με 

κύρια το σχολείο και το σπίτι, και μεταβλητές τις διδακτικές 

μεθόδους του σχολείου και τα κίνητρα μάθησης που 

παρέχονται από την οικογένεια 

ii. το μεσοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τις σχέσεις και τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διάφορων μικροσυστημάτων 

iii. το εξωσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει γεγονότα στα οποία το 

παιδί δεν συμμετέχει, αλλά επηρεάζουν τα διάφορα 

μικροσυστήματα 

iv. το μακροσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει το συνολικό 

κοινωνικό, πολιτικό, νομικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο 

οποίο είναι ενταγμένα όλα τα υπόλοιπα συστήματα και το 

οποίο επηρεάζει το παιδί έμμεσα. 
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Σύμφωνα λοιπόν με όσα ειπώθηκαν στην αρχή του 

υποκεφαλαίου η επίδοση του παιδιού σύμφωνα με την 

οικοσυστημική αντίληψη είναι αποτέλεσμα των 

αλληλοσχετιζόμενων και παράλληλων δράσεων πολλών 

παραγόντων από τα διάφορα επιμέρους συστήματα (Αγαλιώτης, 

2006). 

Πιο συγκεκριμένα, η οικοσυστημική προσέγγιση της 

αξιολόγησης δεν περιορίζεται μόνο στο μαθητή που παρουσιάζει 

υποεπίδοση αλλά διευρύνεται και στην αξιολόγηση του 

μαθησιακού περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση του μαθητή εστιάζεται 

στην κατοχή των προαπαιτούμενων γνώσεων, στη συγκρότηση 

μαθησιακού προφίλ και στον έλεγχο των κινήτρων. Από την άλλη 

η αξιολόγηση του μαθησιακού περιβάλλοντος εστιάζει στην 

καταγραφή της συμπεριφοράς εκπαιδευτικού και μαθητή, στην 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία του και στο 

κλίμα της τάξης. Τέλος, γίνεται αναγνώριση του διδακτικού 

προβλήματος ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την διδακτική 

παρέμβαση. 

Ειδικότερα, η αξιολόγηση των προαπαιτούμενων γνώσεων 

μπορεί να επιτευχθεί με: 

i. τη συστηματική παρατήρηση, που αποτελεί μια σκόπιμη 

διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών 

ii. το κριτήριο απόδοσης/επίδοσης, το οποίο αποτελεί 

βασικό στοιχείο της συγκεκριμενοποίησης των στόχων 

iii. τη μαθησιακή ιεραρχία, σύμφωνα με την οποία κάθε 

στόχος του Α.Π. πρέπει να διδάσκεται περνώντας τα 

εξής στυάδια: 1. κατανόηση, 2. εκμάθηση, 3. διατήρηση, 

4. διάκριση, 5. γενίκευση, 6. προσαρμογή 
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iv. το πρωτόκολλο αξιολόγησης, το οποίο βασίζεται στα 

κριτήρια που περιγράφουν οι στόχοι του Α.Π. και η 

ανάλυση των λαθών του μαθητή (Σαλβαράς, 2013). 

Η αξιολόγηση του μαθησιακού προφίλ του μαθητή 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση των στρατηγικών μάθησης και 

μελέτης και την αξιολόγηση της χαρτογράφησης εννοιών. Με τις 

στρατηγικές μάθησης και μελέτης οι μαθητές προσεγγίζουν 

συνολικά το έργο, σκέφτονται και ενεργούν καθώς το σχεδιάζουν, 

το εκτελούν και το αξιολογούν ενώ με τη χαρτογράφηση εννοιών ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει τη συγκρότηση των τεχνικών 

δομών με τη βοήθεια γνωστικών χαρτών, νοηματικών χαρτών και 

χαρτών κριτικής σκέψης. 

Με την αξιολόγηση των κινήτρων μάθησης εξετάζεται ο 

προσανατολισμός των κινήτρων και την απόδοση αιτιολογικών 

προσδιορισμών επιτυχίας-αποτυχίας.  

i.    Η αξιολόγηση του προσανατολισμού των κινήτρων 

προς το έργο/ προσπάθεια/ μάθηση ή προς το «εγώ»/ 

επίδοση/ διάκριση, γίνεται με ερωτηματολόγιο σε 

κλίμακα 

ii. Σχετικά με την επιτυχία-αποτυχία των μαθητών, αυτή 

αποδίδεται σε πέντε βασικούς παράγοντες: την 

ικανότητα, την προσπάθεια, την τύχη, τη δυσκολία του 

έργου και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Οι 

παράγοντες χωρίζονται σε εσωτερικούς και σταθερούς 

και σε εξωτερικούς και μεταβαλλόμενους. 

Σχετικά με την υποεπίδοση των μαθητών, αυτή δεν εξαρτάται 

μόνο από τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους αλλά και από τις 

συνθήκες του διδακτικού περιβάλλοντος μέσα στην τάξη. Η 

αξιολόγηση του διδακτικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει την 
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καταγραφή της συμπεριφοράς τόσο του μαθητή όσο και του 

εκπαιδευτικού, την αυτοαξιολόγηση της διδασκαλίας του 

εκπαιδευτικού και την αξιολόγηση του κλίματος της τάξης. Η 

καταγραφή της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού και του μαθητή 

ελέγχει το «τι κάνει ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής» μέσα σε μια 

διδακτική ώρα, η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού αφορά την 

κριτική του για τον τρόπο διδασκαλίας και συμπεριφοράς του 

μέσα στην τάξη ενώ η αξιολόγηση του κλίματος της τάξης καλεί 

τους μαθητές να εκφράσουν πώς βιώνουν τη μάθηση μέσα στην 

τάξη, τα μαθήματα και τα τεστ αξιολόγησης. 

Τέλος, για την αναγνώριση του διδακτικού προβλήματος 

παρουσιάζονται ομαδοποιημένα όλα τα στοιχεία από την 

αξιολόγηση του μαθητή και του διδακτικού περιβάλλοντος. Στην 

περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των προαπαιτούμενων 

γνώσεων παρατηρηθεί υποεπίδοση του μαθητή τότε το πρόβλημα 

γίνεται διδακτικό. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το 

πρόβλημα ο εκπαιδευτικός προχωράει στην αξιολόγηση του 

μαθησιακού περιβάλλοντος για να ελέγξει αν η διδασκαλία είναι η 

κατάλληλη για τις ανάγκες του μαθητή. Αν είναι κατάλληλη και ο 

μαθητής εξακολουθεί να παρουσιάζει υποεπίδοση τότε επιστρέφει 

στην αξιολόγηση του μαθησιακού δυναμικού του μαθητή καθώς η 

υποεπίδοση των μαθητών παραμένει όταν υπάρχουν ελλείψεις στη 

συγκρότηση στρατηγικών μάθησης, μελέτης και χαρτογράφησης 

εννοιών. 

 

2.4. Μέθοδοι αξιολόγησης επίδοσης των μαθητών 

Παραδοσιακά, η αξιολόγηση περιορίζονταν σε τρεις μορφές: 

α) Την προφορική αξιολόγηση η οποία χρησιμοποιείται 

συχνότερα στην εκπαίδευση και παρέχει την ευχέρεια στον 
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εκπαιδευτικό να αξιολογήσει πέρα από τις γνώσεις του μαθητή 

και άλλα στοιχεία της προσωπικότητάς του (Κασσωτάκης, 1999) 

β) Τις εργασίες στο σπίτι οι οποίες ανατίθενται στο μαθητή 

με στόχο την εξάσκηση και την επανάληψη του διδακτικού 

αντικειμένου που παραδόθηκε στην τάξη, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων αναζήτησης και χρήσης πληροφοριών και την 

ανάπτυξη συνηθειών μελέτης, αυτοπειθαρχίας και διαχείρισης 

χρόνου (Δαρβούδης, 2004) 

γ) Τις γραπτές εξετάσεις, που είναι το κατεξοχήν μέσο 

εξέτασης των επιδόσεων των μαθητών για χρήσεις που 

υπαγορεύονται από το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας 

(Μανωλάκος, 2010). 

Εκτός από την παραδοσιακή αξιολόγηση όμως, έχουν 

δημιουργηθεί και πολές μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης. 

Αρχικά ο εκπαιδευτικός μπορεί να εκμεταλευτεί την καθημερινή 

εργασία αξιολογώντας μέσα από αυτήν τις ποιοτικές, ιδιαίτερα, 

παραμέτρους της ατομικότητας του μαθητή, την προσπάθειά του 

για μάθηση και την κοινωνική του συμπεριφορά (Χάρης, 1995). 

Ακολουθεί η αξιολόγηση project η οποία είναι ένας τρόπος 

εργασίας ο οποίος αξιοποιεί τη βιωματικότητα, τη δημιουργική 

σκέψη και τη δράση. Βασικά βήματά του αποτελούν η 

αποσαφήνιση του βασικού σκοπού και των επιμέρους στόχων, η 

επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης και η μέθοδος αξιολόγησης σε 

συνεργασία με τους μαθητές και με δυνατότητα ευελιξίας 

(Χαρίσης, 2004). Στη συνέχεια έρχεται η αξιολόγηση βάση 

φακέλου. Ο φάκελος δειγμάτων εργασίας είναι η σκόπιμη συλλογή 

δειγμάτων εργασίας του μαθητή μέσα από τα οποία 

καταδεικνύεται η πρόοδός του (Paulson, Paulson & Meyer, 1991). 

Ένας πλήρες φάκελος πρέπει να περιέχει αυθεντικές εργασίες του 
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μαθητή, συμπληρωμένα πρωτόκολλα αξιολόγησης του μαθητή και 

αναλύσεις των παραπάνω από τον εκπαιδευτικό στις οποίες 

αναλύει τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος που έχει 

πετύχει ο μαθητής, τις αδυναμίες του, τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση εργασιών και άλλα σχόλια για τα 

γνωστικά και μεταγνωστικά χαρακτηριστικά του μαθητή (Bauer, 

2001· Rivera, 1994). 

Άλλη μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης αποτελεί η μαθητική 

αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση. Η αυτοαξιολόγηση, 

προσφέροντας αυτορρύθμιση, αυτοδιαχείρηση, αυτοέλεγχο και 

αυτοτροποποίηση, συμβάλλει ώστε ο μαθητής να γίνει 

ανεξάρτητος ερευνητής της μάθησης και της γνώσης. Από την 

άλλη, είναι καλό παιδαγωγικά και κοινωνικά, ο μαθητής να 

αναλαμβάνει και το ρόλο του αξιολογητή και κάθε αξιολογική του 

κρίση να είναι τεκμηριωμένη. Η σπουδαιότητα αυτού έγκειται στο 

γεγονός ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη του μεταγνωστικού, αλλά 

και στην ανάπτυξη των εσωτερικών κινήτρων (Ματσαγγούρας, 

2004). 

Μορφή αξιολόγησης αποτελεί επίσης και η κλίμακα 

γραμμάτων. Σύμφωνα με αυτή την κλίμακα, τα γράμματα 

αντικαθιστούν τους αριθμούς. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται η 

μαθηματική επεξεργασία των βαθμών και απελευθερώνεται η 

βαθμολογία από τη φύση των αριθμών (Ματσαγγούρας, 2004). 

Ομοιότητες παρουσιάζει και η περιγραφική αξιολόγηση, η οποία 

βρίσκεται πιο κοντά στο παιδαγωγικό περιεχόμενο της 

αξιολόγησης. Αυτό συμβαίνει καθώς  δημιουργείται η δυνατότητα 

να περιγραφεί η επίδοση του μαθητή με περισσότερη σαφήνεια και 

πληρότητα. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο είναι ότι το μεθοδολογικό 

πρόβλημα που υπάρχει κατά τη μέτρηση και αντιστοίχηση ενός 
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εμπειρικού φαινομένου με ένα ποσοτικό, αντιμετωπίζεται 

περιγραφικά, χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση και η ιεράρχηση 

σε κάποια κλίμακα βαθμολόγησης (Μανωλάκος, 2010). Τέλος 

εναλλακτική μορφή αξιολόγησης αποτελεί και το σύστημα 

πολλαπλής βαθμολόγησης το οποίο αμβλύνει πολλά από τα 

προβλήματα που δημιουργεί η συγκριτική λογική της αριθμητικής 

βαθμολογίας (Κασσωτάκης, 2003). Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, 

διατηρείται η αριθμητική κλίμακα αλλά βαθμολογούνται, πέρα 

από την επίδοση, και άλλοι παράγοντες όπως η προσπάθεια και η 

συμμετοχή στο μάθημα. Με αυτό τον τρόπο παροτρύνεται η 

προσπάθεια και δίνεται η δυνατότητα στους πιο αδύναμους να 

αποκτήσουν σχετικά υψηλότερους βαθμούς (Ματσαγγούρας, 

2004). 

 

2.5. Πώς εφαρμόζεται η διδακτική παρέμβαση 

Η διδακτική παρέμβαση εφαρμόζεται με μια σειρά βημάτων 

που σκοπό έχουν τη δημιουργία της κατάλληλης διδασκαλίας για 

την εκάστοτε περίπτωση. Αρχικά ο εκπαιδευτικός δημιουργεί την 

κλινική συνέντευξη του μαθητή με την οποία διαπιστώνει την 

αιτία των λαθών του. Έπειτα, κάνει ανάλυση έργου, 

ανευρίσκοντας  την αιτία του μαθησιακού προβλήματος και 

διατυπώνει τις υποθέσεις του σχετικά με το πρόβλημα του μαθητή. 

Στη συνέχεια ελέγχει τις υποθέσεις αυτές, τις επαληθεύει  με 

ημιδομημένη συνέντευξη στο μαθητή, κατασκευάζει  το γνωστικό 

προφίλ του διατυπώνοντας και την αιτία των λαθών του. 

Ακολούθως προχωράει στη διδακτική παρέμβαση, η οποία έπεται 

του κανονικού μαθήματος και στην ουσία είναι ένα επανορθωτικό 

μάθημα. Η μεθόδευση του επανορθωτικού αυτού μαθήματος 

αποτελεί τη διδακτική παρέμβαση. 
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Τα δομικά στοιχεία του προγράμματος διορθωτικής 

διδακτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 

μάθησης είναι η ανάλυση έργου, η συγκεκριμενοποίηση του 

διδακτικού στόχου, η μεθόδευση της διδακτικής παρέμβασης και η 

αξιολόγηση του μαθητή. Η μεθόδευση της διδακτικής παρέμβασης 

σχεδιάζεται με την οργανωτική στρατηγική της καταμάθησης, 

εφαρμόζοντας τη λογική των συνδιδασκόμενων τάξεων μέσα στη 

γενική τάξη. Τα 2/3 του μαθήματος αποτελούν η κανονική 

διδασκαλία για όλους τους μαθητές, ενώ το 1/3 η προσαρμοστική 

διδασκαλία για τους μαθητές που δεν κατέκτησαν το στόχο της 

κανονικής διδασκαλίας. Η προσαρμοστική διδασκαλία, η οποία 

στην ουσία αποτελεί τη διδακτική παρέμβαση, μεθοδεύεται με τις 

στρατηγικές διδασκαλίας: 

i. της τεχνικής των μικρών βημάτων, βάσει του 

συμπεριφοριστικού μοντέλου διδασκαλίας στο οποίο κύριο 

στοιχείο αποτελεί η μάθηση μέσω της εμπειρίας 

ii. της προτυποποίησης του ενεργήματος (τι θα κάνουμε, 

πώς, κτλ.), βάση του μοντέλου του κοινωνικού/γνωστικού 

συμπεριφορισμού, σύμφωνα με το οποίο στο συγκεκριμένο 

στάδιο οι μαθητές αναφέρονται στο τι έκαναν για να δώσουν 

απάντηση στο διερευνητικό ερώτημα και στην ουσία «μαθαίνουν 

πώς να μαθαίνουν» 

iii. της συγκλίνουσας διερεύνησης, βάσει του διδακτικού 

μοντέλου του γνωστικισμού/δομισμού σύμφωνα με το οποίο οι 

συγκλίνουσες ερωτήσεις βοηθούν τους μαθητές να συνθέσουν 

σχέσεις, να εξαγάγουν συμπεράσματα, να επεξηγήσουν, να 

εφαρμόσουν τους κανόνες, να επιλύσουν προβλήματα, να 

αξιολογήσουν, κτλ. 
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iv. της προδρασιακής αντιμετώπισης των δυσκολιών των 

μαθητών, η οποία, σύμφωνα με το μοντέλου του 

συμπεριφορισμού, ρυθμίζει προκαταβολικά την πορεία μάθησης 

ώστε οι μαθητές να μην κάνουν λάθη, να λάβουν θετική 

επιβράβευση και να επαναλάβουν τις σωστές αντιδράσεις, κτλ. 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2007). 

 

2.6. Μοντέλα και στρατηγικές διδασκαλίας 

Τα μοντέλα διδασκαλίας εκφράζουν συγκροτημένες 

θεωρήσεις γύρω από τη διδασκαλία,οι οποίες έχουν τη μορφή 

«πολυπρογράμματος» καθώς παίρνουν θέση σχετικά με τη φύση 

της γνώσης, τη διαδικασία μάθησης, την οργάνωση της διδακτικής 

εργασίας, τη συγκρότηση της γνωστικής δομής, την απόδοση των 

μαθητών, των χειρισμό των λαθών τους, την παρακίνηση για 

επίτευξη, κα..Τις περισσότερες φορές τα διάφορα μοντέλα 

έρχονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους στις παραπάνω θέσεις 

αλλά ταυτόχρονα συνυπάρχουν και συλλειτουργούν στο διδακτικό 

γίγνεσθαι (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2007). 

Οι στρατηγικές διδασκαλίας από την άλλη αποτελούν την 

έκφραση των μοντέλων διδασκαλίας. Πρόκειται για διαφορετικές 

δομές λήψης αποφάσεων μεταξύ δασκάλου-μαθητή και διδακτικού 

αντικειμένου οι οποίες παίρνουν τη μορφή ιεραρχικά δομημένων 

προσεγγίσεων που διαφοροποιούνται ανάλογα με το στόχο ως 

προς το είδος και τη διάρθρωση των διδακτικών ενεργειών, τις 

συνθήκες διάδρασης και τα κριτήρια αξιολόγησης (Σαλβαράς, 

1993). 

       Τα μοντέλα διδασκαλίας βασίζονται σε τέσσερις θεωρίες οι 

οποίες είναι: ο συμπεριφορισμός, ο κοινωνικο-γνωστικός 

συμπεριφορισμός, ο γνωστικισμός/δομισμός και ο 
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εποικοδομισμός. Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά τα μοντέλα και 

τις στρατηγικές διδασκαλίας σε κάθε μια θεωρία. 

- Οι βασικές θέσεις του διδακτικού μοντέλου του 

συμπεριφορισμού βασίζονται στη θεωρία ότι η γνώση πηγάζει από 

την εμπειρία και είναι ένα είδος αντιγραφής της πραγματικότητας. 

Αρκείται στα παρατηρήσιμα και στη διαπίστωση επαναληπτικών 

σχέσεων, ενώ ενδιαφέρεται για τις εισροές και τις εκροές. 

Αντιμετωπίζει το δάσκαλο ως πομπό και το μαθητή ως δέκτη ενώ 

τεμαχίζει τη διδασκαλία σε δραστηριότητες, ενέργειες και 

χειρισμούς, με το χειρισμό να αποτελεί το μικρότερο βήμα. Η 

διδασκαλία διεξάγεται με την τεχνική των μικρών βημάτων μέσα 

από την ακρόαση, την παρατήρηση, την ανάγνωση κειμένων και 

την πρακτική εφαρμογή. Βασικές αρχές της είναι η συνάφεια, η 

επανάληψη, η άμεση ανατροφοδότηση και η ενίσχυση. Οι μαθητές 

δουλεύουν είτε ατομικά, είτε ομαδικά ενώ οι αποφάσεις 

διδασκαλίας λαμβάνονται από το δάσκαλο. Η γνώση 

συσσωρεύεται με τη μορφή επάλληλων στρωμάτων και η 

διδασκαλία επιδιώκει την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων στόχων  με 

προσανατολισμό στο αποτέλεσμα. Η διδακτική ύλη οργανώνεται 

σε ξεχωριστά μαθήματα μικρών ενοτήτων και με γραμμική 

διάταξη και χρησιμοποιείται με μεγάλη συχνότητα η άμεση 

ανατροφοδότηση λαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τα λάθη των 

μαθητών ως γνωστικό έλλειμα λόγω βιασύνης, απροσεξίας ή 

επιπολαιότητας. Τέλος δίνεται έμφαση στην προκαταρκτική και 

αποδεικτική αξιολόγηση. 

Οι στρατηγικές διδασκαλίας του συγκεκριμένου μοντέλου 

είναι η στρατηγική των μικρών βημάτων, της καταμάθησης και της 

προδρασιακής αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών. 

Προαπαιτούμενες ενέργεις για την εφαρμογή των συγκεκριμένων 
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στρατηγικών αποτελούν η ανάλυση έργου, η συγκεκριμενοποίηση 

του στόχου και η ολοκλήρωση της μαθησιακής ιεραρχίας. 

Πιο αναλυτικά, η στρατηγική των μικρών βημάτων έχει ως 

στόχο να μεταβιβάσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες από το 

δάσκαλο στους μαθητές με δόσεις και με μικρά βήματα. Οι 

διδακτικοί χειρισμοί τοποθετούνται σε μια εξακολουθητική σειρά 

και ο ένας προετοιμάζει τον επόμενο. Η διάρθρωση της πορείας 

στης συγκεκριμένης στρατηγικής διδασκαλίας περιλαμβάνει: α) 

τον έλεγχο προπαρασκευής-επιθυμίας των μαθητών με δήλωση 

του μαθησιακού στόχου, β) την εκμάθηση με βαθμιαία προσέγγιση 

σημαντικών ερεθισμάτων, άμεση ανατροφοδότηση και ενίσχυση, 

γ) την εξάσκηση και επανάληψη με σκοπό τη διατήρηση και δ) την 

εισαγωγή διασπαστών με σκοπό τη διάκριση και τη γενίκευση 

(Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2007). 

Η στρατηγική διδασκαλίας της καταμάθησης ή της 

κυριαρχίας της μάθησης στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να 

φτάσουν σε ένα επίπεδο κυριαρχίας 80-90% στην εκμάθηση των 

βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων όπως το διάβασμα, η γραφή, ο 

υπολογισμός με το νου, η εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων, 

η επίλυση απλών αριθμητικών προβλημάτων, κα. Η στρατηγική 

της καταμάθηση περιέχει όλες τις φάσεις της μαθησιακής 

ιεραρχίας (εκμάθηση, διατήρηση, διάκριση, γενίκευση) και η 

πορεία της περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) έλεγχος παρασκευής-

επιθυμίας των μαθητών και δήλωση του μαθησιακού στόχου, β) 

παρουσίαση του νέου μαθήματος με στόχο την εκμάθηση και 

αξιολόγηση με τεστ, γ) εργασία εμπλουτισμού για τους μαθητές 

που έφθασαν σε επίπεδο κυριαρχίας 90% με σκοπό την 

καταμάθηση, δ) επιπρόσθετη ενίσχυση για τους μαθητές που δεν 
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έφθασαν στο επίπεδο κυριαρχίας με σκοπό την καταμάθηση και 

επαναξιολόγηση με τεστ. 

Η στρατηγική διδασκαλίας προδρασιακής αντιμετώπισης 

δυσκολιών μάθησης στηρίζεται στην ιδέα του συμπεριφορισμού, 

ότι δηλαδή η συμπεριφορά των μαθητών ελέγχεται από τις 

συνακόλουθες συνέπειές της. Συνεπώς, αν οι συνέπειες είναι 

θετικές οι μαθητές οφείλουν να επαναλαμβάνουν την αντίδραση. 

Με τη ρύθμιση αυτή απαλείφονται οι λάθος κινήσεις των μαθητών 

με αποτέλεσμα κατά τη διδασκαλία να εμφανίζονται οι σωστές 

κινήσεις και οι μαθητές να ενισχύονται και να θέλουν να τις 

επαναλάβουν. Η διάρθρωση της πορείας της συγκεκριμένης 

στρατηγικής διδασκαλίας ακολουθεί τα εξής στάδια: α) εντοπισμός 

των πιθανών δυσκολιών του μαθητή, β) προδρασιακή εξοικείωση 

των μαθητών με τις πιθανές δυσκολίες τους, γ) αναγνώριση των 

πιθανών δυσκολιών στις πηγές μάθησης, δ) δράση μαθητών, 

ανατροφοδότηση και ενίσχυση (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2007). 

- Το επόμενο μοντέλο διδασκαλίας είναι αυτό του κοινωνικο-

γνωστικού συμπεριφορισμού. Οι βασικές θέσεις του 

συγκεκριμένου μοντέλου είναι πως η γνώση πηγάζει από την 

εμπειρία και είναι ένα είδος εξομοίωσης της πραγματικότητας. Πιο 

συγκεκριμένα πρόκειται για την παρατήρηση και τη μίμηση 

προτύπου καθώς γίνεται δεκτό ότι οι μαθητές δεν μαθαίνουν από 

τις δικές τους πράξεις αλλά παρατηρώντας και μιμούμενοι τις 

πράξεις των άλλων. Η πρόσληψη των πληροφοριών επηρεάζεται 

τόσο από το επίπεδο προσδοκιών των μαθητών, όσο και από τη 

συμπεριφορά του προτύπου. Οι πληροφορίες που 

προσλαμβάνονται επεξεργάζονται με τη χρήση των γνωστικών 

διαδικασιών, κωδικοποιούνται οπτικά και λεκτικά, 

ανακυκλώνονται με την εκτέλεση και την επανάληψη, 
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αναπαριστώνται, κρίνονται, εκτελούνται και παράγονται 

ακολούθως τα αρχικά πλαίσια. 

Οι στρατηγικές διδασκαλίας του μοντέλου κοινωνικο-

γνωστικού συμπεριφορισμού που χρησιμοποιούνται με στόχο να 

εξοικειωθούν οι μαθητές με το πρότυπο παρατήρησης είναι η 

στρατηγική της αμοιβαιότητας, η στρατηγική της επιλογής 

επιπέδου δυσκολίας και η στρατηγική του αυτοελέγχου της 

προόδου. Η στρατηγική της αμοιβαιότητας έχει ως στόχο τη 

μεταφορά των αποφάσεων από το δάσκαλο στους μαθητές ώστε να 

μοιράσουν μεταξύ τους τους ρόλους του εκτελεστή, που λαμβάνει 

αποφάσεις, και του παρατηρητή, που παρέχει ανατροφοδότηση. Η 

συγκεκριμένη στρατηγική έχει αποδειχθεί πως βοηθάει πολύ τους 

μαθητές να δίνουν και να παίρνουν ανατροφοδότηση καθώς και να 

διευρύνουν τις σχέσεις μεταξύ τους προωθώντας με αυτό τον 

τρόπο την κοινωνική τους ανάπτυξη. Κατά τη στρατηγική της 

επιλογής επιπέδου δυσκολίας, εντάσσονται όλοι οι μαθητές στο 

έργο και μεταφέρονται αποφάσεις από το δάσκαλο προς τους 

μαθητές σχετικά με το  επίπεδο εκκίνησης, αν δηλαδή θα 

παραμείνουν σε αυτό ή αν θα προχωρήσουν. Με τις συνθήκες που 

δημιουργούνται, όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στο έργο και 

κανένας δεν αποκλείεται,  ενώ η συμμετοχή τους εξασφαλίζεται με 

εργασίες κεκλιμένου επιπέδου. Τέλος με τη στρατηγική 

αυτοελέγχου της προόδου επιδιώκεται η εφαρμοφή του 

ενεργήματος (τι θα κάνουμε, πώς, κτλ) με αυτοέλεγχο και η 

αξιολόγηση της προόδου των μαθητών με μεταφορά αποφάσεων 

από το δάσκαλο στους μαθητές ώστα να δημιουργηθούν κίνητρα 

για να προσπαθήσουν και να αυτορρυθμίσουν τη μαθησιακή τους 

συμπεριφορά. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι μαθητές να γίνονται πιο 

υπεύθυνοι, να αποκτούν επίγνωση των ικανοντήτων τους, να 
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αρχίσουν να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και να μάθουν να 

χρησιμοποιούν κίνητρα (Σαλβαράς &Σαλβαρά, 2007). 

Περνώντας στο μοντέλο διδασκαλίας του γνωστικισμού-

δομισμού, αυτό δέχεται ότι η γνώση συλλαμβάνεται με το νου. 

Θεωρεί τη μάθηση ως σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών και 

ενδιαφέρεται για το σχηματισμό γνώσεων-δομών με 

επεξηγηματικό χαρακτήρα. Η γνώση-δομή σχηματίζεται με βάση 

το μηχανισμό της ομοιότητας αλλά και βάση των προηγούμενων 

γνώσεων οι οποίες διαμορφώνουν το επεξηγηματικό πλαίσιο για 

την ερμηνεία της. Επομένως η ένταξη των γνώσεων σε κατηγορίες 

μπορεί να προκύψει είτε από το μηχανισμό ομοιότητας, είτε από το 

επεξηγηματικό πλαίσιο, είτε στην καλύτερη περίπτωση από 

συνδυασμό και των δύο. Κάθε γνώση που προκύπτει από μια 

τέτοια διαδικασία παίρνει τη μορφή γνωστικών αναπαραστάστων 

οι οποίες τελειοποιούνται με τους μηχανισμούς μάθησης. Αυτοί οι 

μηχανισμοί μάθησης είναι: η συσσώρευση ισχύος 

(ισχυροποιούνται οι επιτυχείς γνώσεις), η ρύθιση (διευθέτηση για 

καλύτερη εφαρμογή), η σύνθεση (μεταξύ τους συνδυασμός), η 

επισκόπιση (επανεξέταση για διαπίστωση κανονικοτήτων) και η 

αναλογία (επισήμανση των παρόμοιων) (Anderson, 1983· Larkin, 

1983). Τα χαρακτηριστικά της δομής των γνώσεων σε αυτό το 

μοντέλο είναι η οικονομία, δηλαδή η γνώση αναλύεται μέσα στη 

σύνθεσή της και παρουσιάζεται απλά μέσα από οικονομικούς και 

πραξιακούς χειρισμούς και παραδείγματα, η παραγωγή, δηλαδή η 

γνώση απεικονίζεται, σχηματίζεται και μοντελοποιείται με 

πίνακες, διαγράμματα, κτλ, και η δύναμη, δηλαδή η γνώση 

εκφράζεται συμβολικά, προφορικά και γραπτά (Σαλβαράς 

&Σαλβαρά, 2007). 
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Οι στρατηγικές διδασκαλίας του γνωστικισμού/δομισμού 

είναι : 

1) Η προκαταβολική οργάνωση, σύμφωνα με την οποία 

επιδιώκεται η αποθήκευση γνώσεων από τους μαθητές με σκοπό 

να χρησιμοποιηθεί σε μετέπειτα μαθήματα για τη λύση 

προβλημάτων ή την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και σύνθετων 

δραστηριοτήτων. 

2) Η καθοδηγούμενη ανακάλυψη στην οποία ο δάσκαλος 

υποβάλλει σειρά ταξινομημένων ερωτήσεων που οδηγούν τους 

μαθητές να ανακαλύψουν την απάντηση, αφού πρώτα 

προσανατολίσουν τη σκέψη τους. Ο δάσκαλος κάθε φορά 

υποβάλλει μια ερώτηση και περιμένει την απάντηση των μαθητών 

οι οποίοι ανατρέχουν σε προηγούμενη γνώση ή στην εμπειρία τους 

για να δώσουν μια απάντηση. Η απάντησή τους είναι μια υπόθεση 

η οποία στη συνέχεια χρειάζεται να ελεγχθεί. 

3) Η στρατηγική της συγκλίνουσας ανακάλυψης όπου η 

μεθόδευση της διδασκαλίας είναι διερευνητική και μπορεί να 

συγκροτηθεί είτε με κάλυψη επεξηγηματικών γενικεύσεων 

διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο επαγωγικής προσέγγισης, είτε με την 

επανακάλυψη του νοήματος και της σημασίας ερευνητικών 

γενικεύσεων διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο απαγωγικής 

προσέγγισης. Και οι δύο αυτές στρατηγικές ανήκουν στη 

συγκλίνουσα σκέψη καθώς τα αποτελέσματα είναι γνωστά 

εξ’αρχής. Η πορεία της συγκλίνουσας ανακάλυψης κατά την 

επαγωγική προσέγγιση  περιλαμβάνει τα εξής βήματα: α) 

κατάσταση προβληματισμού και προσδιορισμού του προβλήματος, 

β) επιλογή πιθανών εκδοχών ή διατύπωση εικασιών, προβλέψεων 

και υποθέσεων, γ) ελεγκτική εκδοχή εικασιών, προβλέψεων καιι 

υποθέσεων, δ) επανακάλυψη επεξηγηματικών γενικεύσεων, 
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εφαρμογή και ανατροφοδότηση. Η πορεία κατά την απαγωγική 

προσέγγιση από την άλλη, ακολουθεί τα εξής βήματα: α) 

παρουσίαση γενίκευσης, β) εφαρμογή ερμηνευτικής γενίκευσης με 

τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, γ) ανακάλυψη νοήματος 

και σημασίας, δ) επαλήθευση της κατανόησης (Σαλβαράς 

&Σαλβαρά, 2007). 

4) Η στρατηγική διδασκαλίας επεξεργασίας τρόπων μάθησης 

μέσα από την οποία οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. 

Εξασκούνται στο να εντοπίζουν τα κύρια σημεία αν λειτουργούν 

ως αναγνώστες ή να κρατούν σημειώσεις αν λειτουργούν ως 

ακροατές. Επίσης μαθαίνουν να διατυπώνουν ερωτήσεις, να 

συνθέτουν απαντήσεις, να διοργανώνουν τις σχέσεις της γνώσης, 

να συντάσσουν περίληψη, κτλ. Σκοπός της συγκεκριμένης 

στρατηγικής διδασκαλίας είναι να μπορέσουν οι μαθητές να 

μπορούν να επισημάνουν όχι μόνο ότι φαίνεται αλλά και ότι 

υπονοείται και υποκρύπτεται. Η διάρθρωση της πορείας της 

επεξεργασίας τρόπων μάθησης είναι η εξής: α) προσδιορισμός 

δραστηριότητας και κριτηρίων, β) πρόσληψη, ανακύκλωση και 

επανάληψη, γ) διατύπωση ερωτήσεων από τους μαθητές, δ) 

συγκρότηση απαντήσεων, διοργάνωση σχέσεων με εννοιολογικό 

χάρτη και εξαγωγή περίληψης (Σαλβαράς &Σαλβαρά, 2007). 

- Το τελευταίο μοντέλο διδασκαλίας είναι αυτό του 

εποικοδομισμού το οποίο δίνει έμφαση στο πώς λειτουργούν οι 

αναπαραστάσεις των μαθητών και στο πώ οι μαθητές οικοδομούν 

τη γνώση. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο λοιπόν, οι μαθητές έχουν 

αναπαραστάσεις πιθανόν για όλα τα διδακτικά αντικείμενα, οι 

οποίες είναι ισχυρές και αλλάζουν δύσκολα. Οι αναπαραστάσεις 

αυτές οργανώνονται με τη μορφή γνωστικών σχημάτων που 

λειτουργούν ως αναλυτές αποκρυπτογράφησης και ως 
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ενεργηματικές μορφές οικοδόμησης γνώσεων, διαμορφώνουν 

πλαίσια στερεότυπων ακολουθιών και παράγουν κατασκευές με 

νόημα που επιτρέπουν το σχηματισμό προσωπικών θεωριών και 

καθοδηγούν τις πράξεις των μαθητών. Σύμφωνα με τον Wooltolk 

(1998) ο εποικοδομισμός διακρίνεται σε τρεις τύπους, τον 

εξωγενή, τον ενδογενή και τον διαλεκτικό. Η διάκριση αυτή 

βασίζεται σε τρεις έννοιες-κλειδιά: τη δομή των γνώσεων, τις 

προηγούμενες γνώσεις των μαθητών και τον κοινωνικό 

προσδιορισμό των γνώσεων. Ο εξωγενής εποικοδομισμός παράγει 

ακριβείς αναπαραστάσεις της εξωτερικής πραγματικότητας με 

μορφή προτασιακών δικτύων, σχημάτων, κανόνων παραγωγής και 

δράσης (Φλουρής, 2002). Ο ενδογενής εποικοδομισμός από την 

άλλη μεριά υποστηρίζει ότι η νέα γνώση οικοδομείται πάνω στην 

παλιά και αναπτύσσεται με το μετασχηματισμό και την αναδόμηση 

των γνωστικών δομών με σκοπό να συντονιστούν καλύτερα και να 

γίνουν πιο λειτουργικές. Τέλος ο διαλεκτικός εποικοδομισμός 

κινείται στο ενδιάμεσο των δύο προηγούμενων. Προβάλλει το 

κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο το οποίο θεωρεί αιτιολογικό 

παράγοντα παρασκευής της γνώσης και επικεντρώνεται στην 

εσωτερίκευση που εκλαμβάνεται ως μετασχηματισμός της 

λειτουργικής διαδικασίας σε ενδοψυχολογική διαδικασία 

(Σαλβαράς &Σαλβαρά, 2007). 

Το μοντέλο του εποικοδομισμού παρουσιάζει πλήθος 

στρατηγικών διδασκαλίας. Συνοπτικά αυτές είναι: η παραγωγή 

γνώσεων, η αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης, η παρατήρηση-

έκφραση, η συγγραφική και μετασυγγραφική διαδικασία, η 

αμοιβαία ή ομαδική εργασία, η αποκλίνουσα παραγωγικότητα, ο 

αυτοσχεδιασμός, η μεταγνωστική αξιολόγηση και το σχέδιο 

εργασίας. 
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Αναλυτικότερα, η παραγωγή γνώσεων εστιάζει στη δόμηση 

και αναδόμηση των γνώσεων των μαθητών η οποία επιτυγχάνεται 

με τη συγκρότησητων των ενεργημάτων: της συμπλεκτικότητας, 

με στόχο τη δόμηση των γνώσεων και της αντιστρεψιμότητας, της 

συνδυαστικότητας, της ταυτοσημίας και της ταυτολογίας με στόχο 

το μετασχηματισμό και την αναδόμηση των αρχικών γνώσεων. 

Στη συνέχεια, η αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων 

στοχεύει στην αναδιοργάνωση των γνώσεων των μαθητών 

προκειμένου να λύσουν τα προβλήματά τους. Αυτό επιτυγχάνεται 

με: α) τον προσδιορισμότου προβλήματος από τους μαθητές και 

την επαναφορά στη μνήμη των προηγούμενων γνώσεων, β) τη 

διαπίστωση της ανεπάρκειας των προηγούμενων γνώσεων και γ) 

την υποβοήθηση των μαθητών από το δάσκαλο με τη διαδικασία 

της αντιστοίχισης ένα προς ένα. Τελικός στόχος είναι οι μαθητές 

μετασχηματίζοντας και αναδιοργανώνοντας τις προηγούμενες 

γνώσεις τους να κατασκευάσουν τη νέα γνώση. 

Η στρατηγική της παρατήρησης και έκφρασης καλεί τους 

μαθητές να παρατηρήσουν και να εκφραστούν προφορικά ή 

γραπτά με τη βοήθεια εικόνων φτιάχνοντας ιστορίες με πλήρες 

νόημα. Αυτό γίνεται με τον προσανατολισμό των σκέψεων των 

μαθητών, τη συνολική και τμηματική παρατήρηση, τη διάταξη των 

εικόνων στη σειρά, τη σύνταξη παραγράφων, την αναζήτηση 

τίτλου, τη συμπλήρωση της ιστορίας με μια δική τους παράγραφο 

και την τελική σύγκριση της ιστορίας των μαθητών με αυτή που 

έφτιαξε ο δάσκαλος για να σημειωθούν οι ομοιότητες και οι 

διαφορές. 

Η επόμενη στρατηγική είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε σε 

αυτή την έρευνα και είναι αυτή της συγγραφικής και 

μετασυγγραφικής διδασκαλίας. Μέσω αυτή επιδιώκεται η 
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παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από την ανάγνωση και την 

επεξεργασία κειμένων για την επισήμανση νοημάτων και 

εκφράσεων, την αρχική συγγραφή κειμένου, τη συζήτηση για το τι 

θα γράψουμε και πώς, την επανεξέταση του κειμένου με σκοπό 

την αναδόμηση και μετασυγγραφή, τη σύγκριση/συσχέτιση των 

δύο και την αξιολόγηση του τελικού. 

Στη στρατηγική της αμοιβαίας και ομαδικής δουλειάς 

επιδιώκεται τα ζεύγη ή οι ομάδες μαθητών να αντλούν 

πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται, να ανακοινώνουν τα 

προϊόντα της εργασίας στην τάξη και να αξιολογούν την 

προσφορά των ζευγών ή των ομάδων και των μελών τους. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την επιλογή της δραστηριότητας της ομαδικής 

εργασίας, τον προσανατολισμό της σκέψης των μαθητών και τη 

συμμετοχή τους στον προγραμματισμό, τη σύνθεση διαγράμματος 

εργασίας και τη συμφωνία της συγκρότησης των ομάδων, των 

αναμενόμενων προϊόντων, των χρονικών πλαισίων και του τρόπου 

αξιολόγησης. Στόχος είναι να συγκροτήσουν οι μαθητές το 

γνωστικό ερέθισμα και να οικοδομήσουν δεξιότητες συμμετοχής, 

να μεγιστοποιήσουν τη μάθηση, να αυξήσουν το χρόνο 

συμμετοχής και να ανεβάσουν το επίπεδο λεκτικής επικοινωνίας 

τους. 

Η στρατηγική της αποκλίνουσας παραγωγικότητας κατέχει 

εξέχουσα θέση στο μοντέλο του εποικοδομισμού. Στόχος της είναι 

οι μαθητές να συγκροτήσουν ενεργήματα συνδυαστικότητας, 

δηλαδή εναλλακτικούς τρόπου αντιμετώπισης καταστάσεων-

προβλημάτων. Οι μαθητές συνδυάζουν και επανασχεδιάζουν τις 

σχέσεις δεδομένων με σκοπό την αναδιοργάνωση και την 

εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων. Η πορεία της αποκλίνουσας 

παραγωγικότητας εμφανίζεται παρακάτω: 



 68 

Γνωστική ανησυχία  Αναζήτηση τρόπων απάντησης ή λύσης  

Διατομική γνωστική σύγκρουση  Γνωστική υπέρβαση. 

Ακολούθως, η στρατηγική του αυτοσχεδιασμού απαιτεί από 

τους μαθητές να έχουν φράσει σε ένα επίπεδο αυτορρύθμισης 

ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν συνειδητά στη διαδικασία 

εργασίας, να τη μεταβάλλουν και να τη ρυθμίζουν έτσι ώστε να 

φτάνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Βασική πρϋπόθεση γι’αυτό 

αποτελεί η μεταγνώση η οποία αναφέρεται στη γνώση που έχουν 

οι μαθητές για τον εαυτό τους, για τα χαρακτηριστικά του έργου, 

για το στόχο των ενεργειών τους, για τις μεθόδους ενεργοποίησης 

και για τις εκτιμήσεις για την ευκολία τους, τη βεβαιότητα της 

παραγόμενης λύσης, κτλ. Ο αυτοσχεδιασμός ως στρατηγική 

απαιτεί την ανεξαρτητοποίηση των μαθητών από το δάσκαλο ο 

οποίος εισάγει μόνο το θέμα διδασκαλίας και οι μαθητές είναι 

αυτοί που θα σχεδιάσουν το πρόγραμμα διδασκαλίας και θα το 

θέσουν σε εφαρμογή. Η πορεία της συγκεκριμένης στρατηγικής 

ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: α)κατανομή ρόλων, β) 

διαμόρφωση σχεδίου, γ) εφαρμογή σχεδίου, δ) μεταγνωστικός 

έλεγχος-επέκταση (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2007). 

Προτελευταία βρίσκεται η στρατηγική της μεταγνωστικής 

αξιολόγησης ή της μεταγνωστικότητας. Σύμφωνα με αυτήν 

ελέγχεται η πορεία της μάθησης των μαθητών. Η αξιολόγηση δεν 

πραγματοποιείται στο τέλος της διδασκαλίας όπως εσφαλμένα 

πιστεύεται, αλλά παράλληλα με αυτή, χάρη στις λειτουργίες της 

αξιολόγησης: τη διαγνωστική/προκαταρκιτκή (ποια είναι η 

προηγούμενη γνώση), τη διαμορφωτική (πώς μαθαίνουμε), την 

παιδευτική (τι λάθη κάνουμε και πώς τα διορθώνουμε), την 

αποδεικτική (πόσο καλά μαθαίνουμε), την προγνωστική (αυτό που 

μαθαίνουμε πού θα μας χρησιμεύσει) και τη μετα-αξιολόγηση (τι 
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ξέραμε-τι μάθαμε, πώς το μάθαμε, τι λάθη κάναμε-πώς τα 

διορθώσαμε, πόσο καλά το μάθαμε, αυτό που μάθαμε πού θα μας 

χρησιμεύσει). Στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν 

μεταγνωστικότητα με την αποία θα αποκτήσουν γνώση των 

«εργαλείων γνώσης». Η πορεία της συγκεκριμένης στρατηγικής 

έχει ως εξής: α) προσδιορισμός δραστηριότητας, β) διαμόρφωση 

σχεδίου και εφαρμογή του, γ) απόδοση, δ) μεταγνωστικός έλεγχος. 

Τέλος στη στρατηγική των σχεδίων εργασίας, γνωστή και ως 

project,όπου  οι μαθητές καλούνται να μελετήσυν ένα θέμα υπό το 

πρίσμα των διαφορετικών διαστάσεων των μαθημάτων του 

αναλυτικού προγράμματος με τη μορφή θεματικού ιστού. Τα 

μαθήματα που εμπλέκονται μπορεί να είναι λίγα ή πολλά, μαζί με 

τη γλώσσα και τα μαθηματικά, και οι μαθητές μπορεί να τα 

διδάσκονται μαζί μέσα στο σχέδιο εργασίας ή και χωριστά. Η 

δομή της διαδικασίας του σχεδίου εργασίας είναι η εξής: α) 

επιλογή θέματος-αρχικός προγραμματισμός από το δάσκαλο, β) 

προσανατολισμός των μαθητών στις απόψεις του θέματος-

συμμετοχή των μαθητών στον προγραμματισμό, γ)επαφή των 

μαθητών με τις πηγές μάθησης, δ) παρουσίαση και αξιολόγηση της 

εργασίας. 

 

 

3. Αιτιολόγηση της προτεινόμενης έρευνας 

 

Ο τρόπος διαφοροποίησης της διδασκαλίας και επιλογή 

κατάλληλης μεθόδου για αυτή αποτελεί μείζον θέμα στις περιπτώσεις 

συνεκπαίδευσης παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη. Η οικοσυστημική αξιολόγηση 

είναι μια καινούργια μέθοδος σχετικά με τη διαμόρφωση του τρόπου 
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παρέμβασης και γι’ αυτό παρουσιάζει και κάποιες ατέλειες ως προς την 

εφαρμογή της. Ενώ αποτελεί ιδεολογική άποψη  για τους εκπαιδευτικούς, 

και ενώ μερικοί μπορεί να αναφέρονται σ’ αυτήν, δεν ξέρουν να την 

εφαρμόζουν. Είναι πιθανό το συγκεκριμένο γεγονός να οφείλεται στην 

ελλιπή τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί καθώς αυτή πρόκειται για 

παραινέσεις γενικού χαρακτήρα ή στην ελλειπή κατάρτιση. Επιπλέον, το 

πώς η οικοσυστημική αξιολόγηση διαμορφώνει τη μεθόδευση της 

διδακτικής παρέμβασης μέχρι σήμερα δεν έχει διερευνηθεί πλήρως, ενώ 

οι έρευνες που έχουν γίνει αφήνουν να υπονοηθεί ότι συνδέεται με τη 

διαχείριση της διδασκαλίας, χωρίς να συγκεκριμενοποιούν το ρόλο της. 

Η έρευνά μας φιλοδοξεί να δείξει τη στενή σχέση μεταξύ 

οικοσυστημικής αξιολόγησης, διδακτικής παρέμβασης και της προόδου 

του μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. 
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ΙΙΙ. Μεθοδολογία έρευνας 

 

Η διαμόρφωση της μεθόδου έρευνας περιλαμβάνει: τους 

συμμετέχοντες/δείγμα, το ερευνητικό παράδειγμα, τα ερευνητικά 

εργαλεία και τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Στην 

περιγραφή του δείγματος αναλύονται οι βασικές αντιλήψεις για την 

οντολογία, επιστημολογία και μεθοδολογία της έρευνας. Αναπτύσσεται η 

μεθοδολογία της έρευνας (χρήση μεικτών μεθόδων). Στο ερευνητικό 

σχέδιο αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση των μεταβλητών  Στα ερευνητικά 

εργαλεία προσδιορίζεται ο σκοπός τους, η δόμησή τους 

(κατηγοριοποίηση), η εγκυρότητα κατασκευής τους με αναφορά στη 

θεωρία και σε προηγούμενες έρευνες και ελέγχεται η αξιοπιστία τους με 

τη χρήση στατιστικών μεθόδων. Στη διαδικασία συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων αναφέρονται οι τρόποι και τα ερευνητικά 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται, οι συνθήκες, κτλ. 

 

 

1. Συμμετέχοντες/ δείγμα 

 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα  είναι ένας μαθητής της 

Δ’Δημοτικού και ο δάσκαλος της γενικής τάξης στην οποία βρίσκεται ο 

μαθητής. 

Ο Αλέξανδρος είναι μαθητής της Δ’Δημοτικού. Είναι 9 χρονών 

και παρουσιάζει χαμηλή επίδοση στη Γλώσσα. Δυσκολεύεται αρκετά στο 

γραπτό λόγο καθώς κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη και δεν μπορεί να 

παράγει κείμενο με συνοχή. Στην τάξη, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 

καταφέρνει να συγκεντρωθεί για πολύ μικρό διάστημα στην αρχή, στη 

συνέχεια όμως παρουσιάζει προβλήματα συγκέντρωσης. Στον κοινωνικό 

τομέα έχει πολύ καλές σχέσεις με τα υπόλοιπα παιδιά και δέχεται όταν 
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του προσφέρεται βοήθεια. Ο Αλέξανδρος δεν έχει ακόμη διάγνωση από 

το ΚΕΔΔΥ. 

 

 

2. Ερευνητικό παράδειγμα 

 

Κάθε ερευνητικό παράδειγμα αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο 

θεώρησης και διαφέρει στην οντολογία, την επιστημολογία και τη 

μεθοδολογία. Σύμφωνα με τον Mertens (2009) τα ερευνητικά 

παράδειγματα είναι: το μεταθετικιστικό, το κονστρουκτιβιστικό, το 

μετασχηματιστικό και το πραγματιστικό. Στην συγκεκριμένη έρευνα θα 

χρησιμοποιηθεί το κονστρουκτιβιστικό. Βασικά σημεία αυτού είναι: 

 

I. Οντολογία 

Η πραγματικότητα είναι μια κοινωνική κατάσταση και γι’ αυτό έχει 

πολλαπλό χαρακτήρα. 

 

II. Επιστημολογία 

Ο νους διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην κατασκευή της γνώσης. Οι 

αντιλήψεις των εμπλεκόμενων εκλαμβάνονται συγχρόνως και ως 

αντικειμενική ματιά και ως υποκειμενική κτήση. Οι αντιλήψεις αυτές 

αποτελούνται από έναν «σκληρό πυρήνα» με σκέψεις και μια 

«προστατευτική ζώνη». Ο πυρήνας είναι σταθερός και αλλάζει δύσκολα 

ενώ η προστατευτική ζώνη είναι ευέλικτη. Οι αντιλήψεις των 

εμπλεκόμενων λειτουργούν: 1.ως ερμηνευτικό σύστημα, το οποίο 

διαμορφώνει κοινό πλαίσιο σκέψεων και πρακτικών, 2.ως σύστημα 

κατασκευής ταυτότητας, το οποίο επιτρέπει συγκρίσεις, και 3.ως 

σύστημα προκωδικοποίησης της δράσης των εμπλεκόμενων το οποίο 

παράγει από την αρχή ερμηνείες, γιατί δεν ακολουθεί τη δράση, αλλά 
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προηγείται αυτής και την καθορίζει σε μεγάλο βαθμό (βλ. Lakatos, 1993· 

Abric, 1996). 

 

III. Μεθοδολογία 

Αναζητείται το πώς οι εμπλεκόμενοι αντιλαμβάνονται τα συμβάντα, 

πώς τα χειρίζονται κάτω από ποιες συνθήκες και με ποιο σκοπό. 

Πρόκειται για ανάδειξη μοντέλων σκέψης και δράσης με τη βοήθεια  

ερωτηματολογίου δηλώσεων, κλινικής συνέντευξης, πρωτοκόλλου 

αξιολόγησης, χαρτογράφησης εννοιών, ανάλυσης περιεχομένου και 

μέτρησης αποτελεσμάτων. 

 

 

 

3. Ερευνητικό σχέδιο 

 

Το ερευνητικό σχέδιο περιλαμβάνει την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση του μαθητή, στη συνέχεια τη δημιουργία παρεμβατικής 

διδασκαλίας βάσει των αποτελεσμάτων και στο τέλος μια 

επαναξιολόγηση για τη διαπίστωση της προόδου του μαθητή. 

 

 
Διδακτική παρέμβαση  

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Οικοσυστημική αξιολόγηση 

μαθητή με μαθησιακές 

δυσκολίες. 

- Αξιολόγηση μαθητή 

- Αξιολόγηση 

διδακτικού 

περιβάλλοντος  

- Μαθησιακό πρόβλημα 

- Κλινική συνέντευξη 

- Συγκεκριμενοποίηση 

διδακτικού στόχου 

- Οργανωτικές διδακτικές 

παρεμβάσεις 

- Μεθοδικές διδακτικές 

παρεμβάσεις (διδασκαλία / 

σχέδιο διδασκαλίας) 

ΜΕΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

Αξιολόγηση Μαθητή 
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4.Ερευνητικά εργαλεία 

 

Στην έρευνα αυτή, και για τα δύο κύρια ερευνητικά ερωτήματα, 

θα χρησιμοποιηθεί η οικοσυστημική μέθοδος αξιολόγησης. Η αρχική 

αξιολόγηση του μαθητή θα εστιαστεί στην κατοχή προαπαιτούμενων 

γνώσεων, στη συγκρότηση μαθησιακού δυναμικού και στον έλεγχο των 

κινήτρων μάθησης ενώ η αξιολόγηση του διδακτικού περιβάλλοντος θα 

εστιαστεί στην καταγραφή της συμπεριφοράς εκπαιδευτικού και μαθητή 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, στην αυτοαξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία του και στον έλεγχο του κλίματος της 

τάξης. Η οικοσυστημική αξιολόγηση επιτελεί το ρόλο της όταν διαθέτει 

εγκυρότητα, αξιοπιστία και πρακτικότητα. Το κύριο αντικείμενο 

αξιολόγησης της έρευνας, δηλαδή τα ορθογραφικά λάθη του μαθητή, 

αποτελεί στόχο του Αναλυτικού Προγράμματος (‘ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία ώστε να γράφει ορθογραφημένα’/ Αναλυτικό Πρόγραμμα Δ’ 

Δημοτικού) εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την εγκυρότητα της 

μεθόδου. Η αξιοπιστία εξασφαλίζεται με την επανάληψη των ίδιων 

αποτελεσμάτων στις αξιολογήσεις πριν και μετά την παρέμβαση με τη 

χρήση πρωτοκόλλου αξιολόγησης, ενώ η πρακτικότητα είναι εμφανής 

από το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε πάνω από μια εβδομάδα για να 

συλλεχθούν τα απαιτούμενα στοιχεία (Σαλβαράς, 2013).  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας θα δοθούν στον εκπαιδευτικό 

ερωτηματολόγια σχετικά με το μαθησιακό προφίλ του μαθητή, τη 

συμπεριφορά εκπαιδευτικού και μαθητή μέσα στην τάξη, το κλίμα της 

τάξης καθώς και για την αυτοαξιολόγησή του, ενώ στη συνέχεια θα 

ζητηθεί το πλάνο του εκπαιδευτικού για την διδακτική παρέμβαση. 
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5.Διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 

 

5.1. Αξιολόγηση μαθητή 

5.1.1. Αξιολόγηση προαπαιτούμενων γνώσεων 

Στην συγκεκριμένη έρευνα για την αξιολόγηση προαπαιτούμενων 

γνώσεων θα χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο αξιολόγησης ως πιο 

εύχρηστο εργαλείο. Το πρωτόκολλο παρατήρησης στηρίζεται στα 

κριτήρια που περιγράφουν οι στόχοι-δεξιότητες του ΑΠ και η ανάλυση 

λαθών του μαθητή. 

Στην προκειμένη περίπτωση, με αφορμή το μάθημα της ημέρας οι 

μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια ερώτηση του σχολικού 

εγχειριδίου της Γλώσσας της Δ’ Δημοτικού (Τεύχος Β, Ενότητα 7, σελ 

32, ερώτηση 1α - «Ποιο είναι το θέμα του κάθε μύθου;»). Οι μαθητές 

έπρεπε να διαβάσουν το κείμενο και να παράγουν λόγο μερικών γραμμών 

απαντώντας στην ερώτηση και αναφέροντας μερικά στοιχεία του 

κειμένου. 

Στη συνέχεια φαίνεται το πρωτόκολλο αξιολόγησης και με βάση 

ποια κριτήρια έγινε η αξιολόγηση παραγωγής λόγου κάθε μαθητή. Το 1
ο
 

κριτήριο ήταν σχετικά με τον αριθμό των λέξεων, το 2
ο
 σχετικά με το αν 

έχουν συμπεριληφθεί οι σωστές πληροφορίες του κειμένου, το 3
ο
 

αφορούσε τον αριθμό των δευτερευουσών προτάσεων, το 4
ο
 τη χρήση 

ανεπτυγμένου λεξιλογίου, το 5
ο
 τον αριθμό ορθογραφικών και το 6

ο
 τον 

αριθμό των συντακτικών λαθών. Τα δύο τελευταία κριτήρια αφορούσαν 

τα λάθη στη δομή του κειμένου (συνοχή προτάσεων) και τα λάθη στη 

συμβατική γραφή (τήρηση κενών μεταξύ των λέξεων και τήρηση 

περιθωρίων του τετραδίου). Από τα αποτελέσματα βγήκε ο Μ.Ο. της 
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τάξης και συγκρίθηκε με την επίδοση κάθε μαθητή για να δούμε ποιοι 

μαθητές παρουσιάζουν υποεπίδοση. 

 

 

Πρωτόκολλο παραγωγής γραπτού λόγου 

Κριτήρια αξιολόγησης  Απόδοση 

τάξης (Μ.Ο.) 

Απόδοση 

Αλέξανδρου 

1. Αριθμός λέξεων 20 17 

2. Αριθμός σωστών πληροφοριών από το 

κείμενο 

80% 75% 

3. Πλήθος δευτερευουσών προτάσεων 4 2 

4. Χρήση ανεπτυγμένου λεξιλογίου 70% 20% 

5. Αριθμός ορθογραφικών λαθών 4 9 

6. Αριθμός συντακτικών λαθών 2 6 

7. Αριθμός λαθών στη νοηματική δομή του 

κειμένου 

0 4 

8. Αριθμός λαθών στη συμβατική γραφή 2 6 

 

Επισκόπηση: Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα διαπιστώνουμε ότι οι 

αποκλίσεις στα κριτήρια 1 και 2 είναι αμελητέες, ενώ στα κριτήρια 3 έως 

8 ξεπερνούν το 22% οπότε συμπεραίνουμε ότι ο μαθητής στους 

συγκεκριμένους τομείς παρουσιάζει σοβαρή υποεπίδοση. 

 

5.1.2. Αξιολόγηση μαθησιακού προφίλ 

Η αξιολόγηση του μαθησιακού προφίλ του μαθητή περιλαμβάνει 

την αξιολόγηση των στρατηγικών μάθησης και μελέτης και την 

αξιολόγηση της χαρτογράφησης εννοιών. 

Α. Αξιολόγηση στρατηγικών 

i. Μάθησης 
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Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 8 δηλώσεις σε κλίμακα. Οι 

δηλώσεις αντιπροσωπεύουν τη δραστηριότητα των μαθητών 

προκειμένου να μάθουν «πώς να παράγουν γραπτό λόγο» με τη 

στρατηγική της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας. Το 

ερώτημα που απευθύνεται στους μαθητές είναι: 

 

 

-Μαθαίνω πιο καλά να παράγω γραπτό 

λόγο όταν... 

 

 

Δηλώσεις: 

Κ
α

θ
ό
λ
ο
υ

 

Λ
ίγ

ο
 

Α
ρ

κ
ετ

ά
 

Π
ο
λ
ύ

 

Π
ά

ρ
α

 π
ο
λ
ύ

 

1. Διαβάζω ένα κείμενο και βρίσκω 

νοήματα και φράσεις χρήσης, για να το 

χρησιμοποιήσω ως πρότυπο. 

 Χ    

2. Γράφω το αρχικό κείμενό μου, με 

θέμα που προκύπτει από το κείμενο. 

   Χ  

3. Δυο-τρεις μαθητές διαβάζουν τα 

κείμενά τους και συζητάμε «τι έγραψαν» 

και «πώς έγραψαν». 

   Χ  

4. Φτιάχνουμε στον πίνακα με συζήτηση 

το δέντρο συγγραφής, όπου κάθε κλαδί 

είναι μια παράγραφος και τα παρακλάδια 

η ανάλυσή τους. 

    Χ 

5. Επανεξετάζω το αρχικό μου κείμενο 

και διαπιστώνω ελλείψεις. 

 Χ    

6. Ξαναγράφω το αρχικό μου κείμενο 

βοηθούμενος από τα κείμενα των 

συμμαθητών μου και το δέντρο 

συγγραφής. 

   Χ  

7. Συγκρίνω τα κείμενά μου και βρίσκω 

«τι αλλάζει» και «τι μένει ίδιο». 

  Χ   

8. Διαπιστώνω την πρόοδό μου 

εντοπίζοντας τις βελτιώσεις που έκανα 

από το ένα κείμενο στο άλλο. 

  Χ   
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Από την εξέταση των δεδομένων διαπιστώνουμε την εκτίμηση των 

μαθητών για τη λειτουργία των διδακτικών ενεργειών που συγκροτούν τη 

δραστηριότητα των μαθητών(Νο. 2, 5, 6, 7), τη μαθησιακή συνθήκη(Νο. 

1, 3, 4) και το κριτήριο αξιολόγησης(Νο. 8). 

 

Επισκόπηση: Το ποσοστό εκτίμησης των διδακτικών ενεργειών 

που συγκροτούν τη δραστηριότητα του μαθητή είναι 4-«πολύ», τη 

μαθησιακή συνθήκη είναι 4-«πολύ» και το κριτήριο αξιολόγησης είναι 2-

«λίγο». Το ποσοστό εκτίμησης των διδακτικών ενεργειών που 

συγκροτούν τη δραστηριότητα του Μ.Ο. της τάξης είναι 3,5-παραπάνω 

από «αρκετά», τη μαθησιακή συνθήκη 3,6-περισσότερο από «αρκετά» 

και το κριτήριο αξιολόγησης 4,1-περισσότερο από «πολύ». Η απόκλιση 

ξεπερνά το 22% ανά κατηγορία οπότε προκύπτει πρόβλημα υποεπίδοσης. 

ii. Μελέτης 

Το ερωτηματολόγιο περιέχει δώδεκα δηλώσεις σε κλίμακα. Οι 

δηλώσεις περιγράφουν τη δραστηριότητα των μαθητών, προκειμένου να 

μάθουν πώς να μελετούν ένα κείμενο με τη στρατηγική μελέτης 

Δ.Ε.Κ.Α.Π.Α. Η εκτίμηση που θα κάνουν οι μαθητές είναι έκφραση των 

μεταγνωστικών εμπειριών του. Το ερώτημα που τίθεται είναι: 

 

 

-Μαθαίνω να μελετώ ένα κείμενο πιο 

καλά όταν... 

 

 

Δηλώσεις: Κ
α

θ
ό
λ
ο
υ

 

Λ
ίγ

ο
 

Α
ρ

κ
ετ

ά
 

Π
ο
λ
ύ

 

Π
ά

ρ
α

 π
ο
λ
ύ

 

1. Διαβάζω ένα κείμενο παράγραφο-

παράγραφο. 

  Χ   

2. Ερωτώ και απαντώ για το μήνυμα της 

παραγράφου. 

  Χ   

3. Κάνω περίληψη της παραγράφου    Χ  
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υπογραμμίζοντας τη θεματική πρόταση. 

4. Αποσαφηνίζω το νόημα των λέξεων 

με τη βοήθεια των συμφραζόμενων και 

του λεξιλογίου. 

   Χ  

5. Προβλέπω το θέμα της επόμενης 

παραγράφου με βάση τα χαρακτηριστικά 

της δομής του κειμένου: πλαίσιο, αρχή, 

αντίδραση, προσπάθεια, αποτέλεσμα, 

συνέπειες. 

    Χ 

6. Αποδίδω το νόημα της παραγράφου με 

δικά μου λόγια 

   Χ  

και ύστερα      

7. Συγκεντρώνω όλες τις ερωτήσεις και 

τις απαντήσεις των παραγράφων. 

   Χ  

8. Ενώνω τις θεματικές προτάσεις των 

παραγράφων και φτιάχνω την περίληψη 

του κειμένου. 

  Χ   

9. Αποσαφηνίζω το νόημα όλων των 

λέξεων των παραγράφων. 

  Χ   

10. Αναφέρομαι στα χαρακτηριστικά της 

δομής των παραγράφων και φτιάχνω τη 

δομή του κειμένου. 

   Χ  

11. Αποδίδω το νόημα του κειμένου με 

δικά μου λόγια. 

  Χ   

12. Βρίσκω το χαρακτηριστικό της 

δομής του κειμένου που λείπει και 

συντάσσω παράγραφο για να 

ολοκληρώσω το κείμενο. 

   Χ  

 

Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει το πώς εκτιμούν οι 

μαθητές τη λειτουργία των διδακτικών ενεργειών που συγκροτούν την 

αναλυτική μελέτη(Νο. 1, 2, 3, 4, 5, 6) και τη συνθετική μελέτη(Νο. 7, 8, 

9, 10, 11, 12) 
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Επισκόπηση: Το ποσοστό εκτίμησης των διδακτικών ενεργειών 

που συγκροτούν την αναλυτική μελέτη του μαθητή είναι 3,9-σχεδόν 

«πολύ» και τη συνθετική μελέτη είναι 2,6-μεταξύ «λίγο» και «αρκετά». 

Το ποσοστό εκτίμησης του Μ.Ο της τάξης για την αναλυτική μελέτη 

είναι 3,5-παραπάνω από «αρκετά» και τη συνθετική μελέτη είναι 3,5-

μεταξύ «αρκετά» και «πολύ». Η απόκλιση ξεπερνά το 22% ανά 

κατηγορία οπότε προκύπτει πρόβλημα υποεπίδοσης. 

 

Β. Χαρτογράφηση εννοιών 

Για την χαρτογράφηση εννοιών χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο του 

γνωστικού χάρτη ως πιο εύχρηστο εργαλείο. 

i. Γνωστικός χάρτης 

Με την αξιολόγηση χαρτογράφησης εννοιών ελέγχουμε τη 

συγκρότηση των γνωστικών δομών. Αυτό εκφράζεται με την κατασκευή 

γνωστικών χαρτών, νοηματικών χαρτών και χαρτών κριτικής σκέψης. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήσαμε τους γνωστικούς χάρτες 

ως εργαλείο αξιολόγησης. 

Δώσαμε στους μαθητές να διαβάσουν ένα κείμενο από το βιβλίο της 

Γλώσσας της Δ’ Δημοτικού (Ενότητα 7, σελ 31-32) ώστε να 

αναζητήσουν απαντήσεις στα ερωτήματα: «ποιος», «πού», «πότε», «τι 

έκανε», τα οποία διαμορφώνουν το πρώτο γνωστικό επίπεδο και «πώς», 

«για ποιο σκοπό» που διαμορφώνουν το δεύτερο γνωστικό επίπεδο και 

ύστερα να κατασκευάσουν το γνωστικό χάρτη. Οι απαντήσεις στα 

ερωτήματα του πρώτου επιπέδου βαθμολογήθηκαν με 1 (4x1=4) και του 

δεύτερου με 2 (2x2=4) προκύπτοντας έτσι κριτήριο απόδοσης 8/επιτυχίας 

100%. 
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Επισκόπηση: Το ποσοστό απόδοσης του μαθητή στο πρώτο 

επίπεδο είναι 30% και στο δεύτερο 50%. Το ποσοστό απόδοσης του 

Μ.Ο. της τάξης είναι 90% και 70%. Η απόκλιση ξεπερνά το 22% οπότε 

συμπεραίνουμε πρόβλημα υποεπίδοσης. 

 

5.1.3. Αξιολόγηση κινήτρων 

Α. Προσανατολισμός κινήτρων μάθησης 

Η αξιολόγηση του προσανατολισμού κινήτρων προς το έργο/ 

προσπάθεια/ μάθηση ή προς το «εγώ»/επίδοση/ διάκριση γίνεται με 

ερωτηματολόγιο σε κλίμακα, οι δηλώσεις παρουσιάζουν μεταξύ τους 

αντίθεση, ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί το προφίλ των στόχων 

προσανατολισμού του μαθητή με υποεπίδοση. Το ερώτημα είναι: 

 

 

Γιατί 

Ποιος ήταν 

Αρισταίος 

Τι έκανε 

Πότε 

Πού 

Πώς 
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-Παρακινούμαι πιο πολύ όταν στη 

διάρκεια του μαθήματος... 

 

 

Δηλώσεις: 

Κ
α

θ
ό
λ
ο
υ

 

Λ
ίγ

ο
 

Α
ρ

κ
ετ

ά
 

Π
ο
λ
ύ

 

Π
ά

ρ
α

 π
ο
λ
ύ

 

1. Προσπαθώ να βελτιώσω τον τρόπο 

εργασίας μου. 

  Χ   

2. Προσπαθώ να ξεπεράσω τους άλλους.  Χ    

3. Δεν διστάζω να αναζητήσω βοήθεια 

από τον εκπαιδευτικό και τους 

συμμαθητές μου. 

Χ     

4. Διστάζω να αναζητήσω βοήθεια από 

τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές 

μου. 

   Χ  

5. Αποδίδω στον εαυτό μου, που δεν 

προσπάθησε όσο χρειαζόταν, την αιτία 

της αποτυχίας μου. 

 Χ    

6. Αποδίδω στην ικανότητά μου την 

αιτία της επιτυχίας μου. 

  Χ   

7. Αν παρουσιάζω χαμηλή απόδοση δεν 

το βάζω κάτω και εντείνω την 

προσπάθειά μου. 

 Χ    

8. Δεν με ενδιαφέρει η δραστηριότητα 

που γίνεται αν δεν έχω απόδοση. 

 Χ    

9. Δείχνω ενδιαφέρον για τη 

δραστηριότητα που γίνεται ανεξάρτητα 

από την απόδοση. 

  Χ   

10. Αν παρουσιάζω χαμηλή απόδοση 

επιθυμώ να τα παρατήσω. 

  Χ   

11. Τη στιγμή που παρουσιάζονται 

δυσκολίες, ξανασκέφτομαι, παίρνω 

θάρρος και κάνω καινούρια πράγματα. 

   Χ  

12. Τη στιγμή που παρουσιάζονται 

δυσκολίες, φοβάμαι και χωρίς να 

σκεφτώ, κάνω ότι κάνουν οι άλλοι. 

  Χ   

13. Νιώθω ότι πετυχαίνω όταν 

προσπαθώ να μάθω με τη συνεργασία 

  Χ   



 83 

των συμμαθητών μου. 

14. Νιώθω να πετυχαίνω όταν κάνω 

καλύτερα τις εργασίες από τους 

συμμαθητές μου. 

   Χ  

15. Σκέφτομαι πώς έκανα τις εργασίες 

και αυτοαξιολογούμαι. 

  Χ   

16. Σκέφτομαι πόσο καλά πήγα και 

περιμένω από τον εκπαιδευτικό να με 

αξιολογήσει. 

   Χ  

 

Οι δηλώσεις 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 εκφράζουν τον προσανατολισμό 

των κινήτρων των μαθητών προς το έργο. Οι δηλώσεις 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14 εκφράζουν τον προσανατολισμό προς το «εγώ». 

 

Επισκόπηση: Το ποσοστό προσανατολισμού των κινήτρων του 

μαθητή προς το έργο είναι 2, 6-σχεδόν «αρκετά» και προς το «εγώ» 3,6-

σχεδόν «πολύ». Το ποσοστό προσανατολισμού των κινήτρων του Μ.Ο. 

της τάξης προς το έργο είναι 3,6-σχεδόν «πολύ» και προς το εγώ 2,6-

σχεδόν «αρκετά». Η απόκλιση ξεπερνά το 22% οπότε προκύπτει 

πρόβλημα στον προσανατολισμό κινήτρων. Πιο συγκεκριμένα ο μαθητής 

προσανατολίζεται περισσότερο στο «εγώ» και λιγότερο στο έργο ενώ ο 

Μ.Ο. της τάξης το αντίθετο. 

 

Β. Απόδοση αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας-αποτυχίας 

Η αξιολόγηση αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας-αποτυχίας 

έγινε με ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στους μαθητές. 
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-Την τελευταία φορά που κατάφερες 

να... (π.χ. λύσεις μια άσκηση) αυτό 

έγινε επειδή... 

 

Δηλώσεις: 

Κ
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ο
λ
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1. Είσαι πολύ καλός.   Χ   

2. Προσπάθησες πολύ.   Χ   

3. Ο εκπαιδευτικός σου έδωσε καλές 

οδηγίες. 

 Χ    

4. Το έργο ήταν εύκολο.  Χ    

5. Ήσουν τυχερός.    Χ  

-Την τελευταία φορά που δεν 

κατάφερες να... (π.χ. λύσεις μια 

άσκηση) αυτό έγινε επειδή... 

 

Δηλώσεις: 

Κ
α
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ό
λ
ο
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Λ
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Α
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κ
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ά
 

Π
ο
λ
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Π
ά

ρ
α
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ο
λ
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1. Πάντα είσαι αδύναμος.   Χ   

2. Δεν προσπάθησες πολύ. Χ     

3. Ο εκπαιδευτικός δεν έδωσε σαφής 

οδηγίες. 

  Χ   

4. Το έργο ήταν δύσκολο.  Χ    

5. Ήσουν άτυχος.   Χ   

 

Επισκόπηση: Τα ποσοστά αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας 

του μαθητή είναι 2,6-σχεδόν «αρκετά» και αποτυχίας 1,6-σχεδόν «λίγο». 

Τα ποσοστά αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας του Μ.Ο. της τάξης 

είναι 3,4-παραπάνω από «αρκετά» και αποτυχίας 2,2-παραπάνω από 

«λίγο». Η απόκλιση είναι πάνω από 22% οπότε προκύπτει πρόβλημα 

αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας-αποτυχίας. 
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Γενική επισκόπηση αξιολόγησης μαθητή 

Προηγουμένως αξιολογήσαμε τις προαπαιτούμενες γνώσεις του 

μαθητή, το μαθησιακό δυναμικό του και τα κίνητρα μάθησης. 

Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε υποεπίδοση σε όλα τα κίνητρα που 

αφορούσαν τις προαπαιτούμενες γνώσεις. Επίσης όσον αφορά το 

μαθησιακό δυναμικό αξιολογήθηκαν οι στρατηγικές μάθησης και 

μελέτης και κατασκευάσαμε γνωστικό χάρτη ώστε να αξιολογήσουμε τη 

χαρτογράφηση εννοιών. Σε όλα τα παραπάνω παρατηρήθηκε υποεπίδοση 

με απόκλιση 22%. Τέλος στην αξιολόγηση κινήτρων αξιολογήθηκε ο 

προσανατολισμός κινήτρων μάθησης και η απόδοση αιτιολογικών 

προσδιορισμών επιτυχίας-αποτυχίας στα οποία ο μαθητής είχε επίσης 

υποεπίδοση. 

Επομένως το μαθησιακό πρόβλημα του μαθητή γίνεται διδακτικό 

και προκειμένου να αντιμετωπιστεί, προχωράμε στην αξιολόγηση 

διδακτικού περιβάλλοντος ώστε να ελεγχθεί το κατά πόσο η διδασκαλία 

ταιριάζει στις ανάγκες του μαθητή. 

 

 

 

 

5.2.Αξιολόγηση διδακτικού περιβάλλοντος 

5.2.1.Καταγραφή συμπεριφορών εκπαιδευτικού και μαθητή 

Η καταγραφή συμπεριφορών ελέγχει το «τι κάνει ο εκπαιδευτικός 

και ο μαθητής» μέσα σε μια διδακτική ώρα. Στον πίνακα καταγράφονται 

οι συμπεριφορές ανά 2 λεπτά. Η παρακολούθηση έγινε στα πλαίσια του 

μαθήματος Γλώσσας της Δ’ Δημοτικού (Ενότητα 7, σελ 35-39). 
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Συμπερ

ιφορά 

εκπαιδε

υτικού 1
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3
3
 

3
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3
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4
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4
3
 

4
5
 

Σ
ύ
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λ
ο
 

%
 

1.Παρο

υσιάζει 

Χ Χ     Χ                 

6
/4

5
 

1
3

,3
 

2.Ακού

ει 

   Χ              Χ Χ  Χ   

8
/4

5
 

1
7

,7
 

3.Καθο

δηγεί 

      Χ Χ   Χ Χ Χ           

1
0
/4

5
 

2
2

,2
 

4.Ρωτά   Χ              Χ       

4
/4

5
 

8
,8

 

5.Απαν

τά 

         Χ Χ             

4
/4

5
 

8
,8

 

6.Γράφ

ει 

                       

0
/4

5
 

0
 

7.Επαιν

εί 

   Χ                 Χ   

4
/4

5
 

8
,8

 

8.Δείχν

ει&Εξη

γεί 

    Χ Χ Χ Χ          Χ Χ     
1

2
/4

5
 

2
6

,6
 

9.Επιπλ

ήττει 

   Χ       Χ   Χ          

6
/4

5
 

1
3

,3
 

10.Ανα

τροφοδ

οτεί 

       Χ    Χ Χ Χ Χ    Χ     

1
2
/4

5
 

2
6

,6
 

11.Συνδ

υάζει 

                       

0
/4

5
 

0
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12.Δηλ

ώνει 

                       

0
/4

5
 

0
 

13.Προ

καλεί 

μετασχ

ηματισ

μούς 

                       

0
/4

5
 

0
 

14.Συμ

φωνεί 

έργο-

ρόλους 

    Χ Χ Χ Χ                

8
/4

5
 

1
7

,7
 

15.Ανα

κεφαλα

ιώνει 

    Χ                   

2
/4

5
 

4
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,8
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1.Γράφ

ει 

          Χ Χ Χ           

6
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5
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3

,3
 

2.Ρωτά                      Χ  

2
/4

5
 

4
,4

 

3.Συζητ

άει 

      Χ                 

2
/4

5
 

4
,4
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4.Ακού

ει/παρα

κολουθ

εί 

    Χ      Χ     Χ  Χ Χ  Χ   
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2
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2
6
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5.Διαβά

ζει 

      Χ              Χ   
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6.Κουβ

εντιάζει 

  Χ   Χ    Χ  Χ  Χ Χ      Χ   
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5
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,1
 

7.Χαζε

ύει 

     Χ  Χ Χ   Χ    Χ        

1
0
/4

5
 

2
2

,2
 

8.Χαρτ

ογραφεί 

έννοιες 

                       

0
/4

5
 

0
 

9.Απαν

τάει 

  Χ   Χ                  

4
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5
 

8
,8

 

10.Δίνε
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οδηγίες 

στον 

εαυτό 

της 

          Χ             

2
/4

5
 

4
,4

 

11.Επα

ναλαμβ

άνει 

                       
0

/4
5
 

0
 

12.Ανα

πολεί 

             Χ          

2
/4

5
 

4
,4

 

13.Εκτε

λεί 

          Χ    Χ Χ        

6
/4

5
 

1
3

,3
 

14.Λέει                        

0
/4

5
 

0
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15.Μετ

ασχημα

τίζει 

                       

0
/4

5
 

0
 

 

Επισκόπηση: 

 Συμπεριφορά εκπαιδευτικού: δείχνει και εξηγεί 26,6%, 

ανατροφοδοτεί 26,6%, καθοδηγεί 22,2%, συμφωνεί έργο-ρόλους 17,7%. 

Στο μάθημα κυριαρχεί η ανατροφοδότητση, η υπόδειξη και η εξήγηση, η 

καθοδήγηση και η συμφωνία έργου-ρόλων. 

 Συμπεριφορά μαθητή: κουβεντιάζει 31,1%, ακούει/παρακολουθεί 

26,7%, χαζεύει 22,2%, γράφει 13,3%, εκτελεί 13,3%. Την περισσότερη 

ώρα χαζεύει αλλά και ακούει και παρακολουθεί. 

 Δομή διδασκαλίας: Από το 1
ο
 ως το 8

ο
 λεπτό ο εκπαιδευτικός 

παρουσιάζει την ενότητα που θα ασχοληθούν, από το 9
ο
 ως το 16

ο
 

συμφωνείται το έργο και οι ρόλοι, ο εκπαιδευτικός δείχνει, εξηγεί και 

καθοδηγεί τους μαθητές για το πώς θα εργαστούν, από το 17
ο
 ως το 32

ο
 

οι μαθητές εργάζονται αμοιβαία με την ανατροφοδότητση του 

εκπαιδευτικού, από το 33
ο
 ως το 45

ο
 ακούγονται οι απαντήσεις των 

παιδιών και συζητιούνται μέσα στην τάξη. Ο δάσκαλος ανατροφοδοτεί 

τα παιδιά και στο τέλος ανακεφαλαιώνει. 

Ο μαθητής με υποεπίδοση μένει αμέτοχος στο 80% του διδακτικού 

χρόνου (ακούει/ παρακολουθεί, κουβεντιάζει και χαζεύει) ενώ ασχολείται 

ελάχιστα με το έργο. 

 

 

5.2.2.Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία του 

Η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού γίνεται με ερωτηματολόγιο 

σε κλίμακα. Οι δηλώσεις εντάσσονται σε 4 κατηγορίες: την είσοδο της 

διδασκαλίας (δηλ. 1-8), τη συνέχιση της διδασκαλίας (δηλ. 9-16), την 
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ανατροφοδήτηση της διδασκαλίας (17-24) και την έξοδο από τη 

διδασκαλία (δηλ. 25-32). 

 

 

Α. Είσοδος στη διδασκαλία 

Σ
π

ά
νι

α
 

 

Π
ερ

ισ
τ

α
σ

ια
κ

ά
 

Σ
υ
χν

ά
 

1. Ανασκοπώ προηγούμενες γνώσεις και δηλώνω 

το μαθησιακό στόχο. 

   

2. Συμφωνώ με το μαθητή το έργο και τους ρόλους.   Χ 

3. Γράφω απλές προτάσεις στον πίνακα και οι 

μαθητές λένε «τι θα μάθουν» και «με ποια σειρά». 

   

4. Εισάγω πληροφορίες που ζητούν εξήγηση και οι 

μαθητές προσδιορίζουν το ερευνητικό ερώτημα . 

   

5. Παρουσιάζω μια γενίκευση και οι μαθητές 

προσδιορίζουν «ποιό είναι το νόημά της», «πώς 

προέκυψε», «πού μας χρησιμεύει». 

   

6. Επαναφέρω προηγούμενη γνώση και εισάγω 

μετασχηματισμό. 

   

7. Επιλέγω το θέμα και αναλύω τις διαστάσεις με 

την εμπλοκή των μαθημάτων Γλώσσας, 

Μαθηματικών, Φυσικών επιστημών, Κοινωνικών 

επιστημών και τεχνών. 

   

8. Κατανέμω τους ρόλους, εγώ εισάγω το θέμα και 

οι μαθητές να φτιάξουν το σχέδιό  τους, να το 

εφαρμόσουν και να το αξιολογήσουν. 

   

 

Β.Συνέχιση της διδασκαλίας. 

 

 

 

 

 

9.Παρουσιάζω  βήμα-βήμα το νέο μάθημα 

συναρμολογώντας τα μικρά βήματα. Οι μαθητές 

επαναλαμβάνουν, ανατροφοδοτούν και 

ενισχύονται. 

   

10. Δείχνω και εξηγώ πως σκέφτομαι. Οι μαθητές 

εκτελούν με την καθοδήγησή μου, το λένε φωναχτά 

 Χ  
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και δίνουν οδηγίες στον εαυτό τους τι να 

προσέξουν. 

11. Αφηγούμαι μετατρέποντας τις απλές προτάσεις 

σε παραγράφουν. Οι μαθητές διαβάζουν και 

ταυτοποιούν τις απλές προτάσεις του 

προκαταβολικού οργανωτή. 

   

12. Παρουσιάζω ένα σύνολο εκδοχών για επιλογή 

και οι μαθητές υπογραμμίζουν ποιες κατά τη γνώμη 

τους δίνουν απαντήσεις στο ερευνητικό ερώτημα. 

   

13. Εισάγω παραδείγματα εφαρμογής της 

γενίκευσης. 

   

14. Υποβοηθώ τους μαθητές με τη σκαλωσιά της 

αντιστοίχησης ένα προς ένα να αντιστρέψουν ή να 

βρουν άλλο τρόπο να επεκτείνουν. 

   

15, Προσανατολίζω τους μαθητές πάνω στις 

διαστάσεις του θέματος και ζητώ τη συμμετοχή 

τους να φτιάξουμε ένα σχέδιο εργασίας. 

   

16. Υποβοηθώ τους μαθητές να υποβάλλουν 

ερωτήματα στον εαυτό τους «δες τι θα κάνω και 

φτιάξε το σχέδιό σου». 

   

 

Γ. Αναδίπλωση της διδασκαλίας. 

 

 

 
 

 

17. Εξασκώ τους μαθητές να εκτελούν όμοιες 

ασκήσεις, μία-μία, τους ανατροφοδοτώ μετά από 

κάθε εκτέλεση και τους ενισχύω. 

   

18. Εξασκώ το μαθητή σε αμοιβαία εργασία ή 

επιλέγοντας επίπεδο δυσκολίας ασκήσεων ή να 

εργάζονται με αυτοέλεγχο. 

 Χ  

19. Βάζω τους μαθητές να αναζητήσουν 

απαντήσεις στα ερωτήματα πώς, γιατί, για ποιο 

σκοπό και να φτιάξουν γνωστικό χάρτη. 

   

20. Προτρέπω τους μαθητές να διαβάσουν το 

κείμενο του βιβλίου, να υπογραμμίσουν φράσεις 

και να ελέγξουν ποιες εκδοχές είναι σωστές. 

   

21. Ζητώ από τους μαθητές να απαντήσουν στα    
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ερωτήματα «πώς προέκυψε», «ποιο το νόημά της», 

«πού μας χρησιμεύει». 

22. Ζητώ από τους μαθητές να βρουν τι αλλάζει και 

«τι μένει ίδιο» στους μετασχηματισμούς. 

   

23. Προτρέπω τους μαθητές να εργαστούν 

σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας καταφεύγοντας 

στις πηγές μάθησης. 

   

24. Προτρέπω τους μαθητές «εφαρμόστε το σχέδιό 

σας». 

   

 

Δ. Έξοδος από τη διδασκαλία. 

 

 

   

25. Ζητώ από τους μαθητές να ξεχωρίσουν αυτό 

που έμαθαν από προηγούμενες μαθήσεις που 

διαφέρουν. 

   

26. Ζητώ από τους μαθητές να αναφερθούν στο 

ρόλο τους και να συγκρίνουν την τωρινή πρόοδό 

τους με τις προηγούμενες. 

Χ   

27. Να αποδώσουν το νόημα με συνεχή λόγο με τη 

βοήθεια γνωστικού χάρτη. 

   

28. Ζητώ από τους μαθητές να πουν τι έκαναν για 

να δώσουν απάντηση στο ερώτημα. 

   

29. Ζητώ από τους μαθητές να αναφέρουν 

παραδείγματα εφαρμογής της γενίκευσης. 

   

30. Ζητώ από τους μαθητές να αναφέρουν 

παραδείγματα μετασχηματισμού. 

   

31. Ζητώ από τους μαθητές να παρουσιάσουν τα 

αποτελέσματα της εργασίας τους και να 

αναφερθούν στον τρόπο εργασίας τους. 

   

32. Προτρέπω καθένας μαθητής να αναρωτηθεί 

«δες τι έκανες μέχρι τώρα και πες τι θα κάνεις 

ακόμη». 

   

 

Επισκόπηση: ο εκπαιδευτικός υπογράμμισε τις δηλώσεις που 

αποτελούν τη στρατηγική της γνωστικής μαθητείας. Ακόμη αξιολόγησε 
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ως «συχνά» τη χρήση της δηλ.2, «μέτρια» της δηλ.10 και 18 και 

«χαμηλά» της δηλ.26. Αν θέσουμε τη συχνότητα χρήσης «σπάνια» ως 

30%, «περιστασιακά» ως 60% και «συχνά» ως 90% τότε η συνολική 

εκτίμηση της συχνότητας χρήσης της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι 

60%. 

 

5.2.3.Αξιολόγηση κλίματος τάξης 

Η αξιολόγηση του κλίματος τάξης γίνεται με ερωτηματολόγιο από 

18 δηλώσεις και 12 προτάσεις για συμπλήρωση. 

 

Α. Λέμε τη γνώμη μας για τα μαθήματα 
Π

ά
ντ

α
 

Σ
υ
νή

θ
ω

ς 

Σ
τι

ς 
μ

ισ
ές

 

π
ερ

ιπ
τώ

σ
ει

ς 

Π
ερ

ισ
τα

σ
ια

κ
ά

 

Π
ο
τέ

 

1. Μου αρέσουν τα μαθήματα.  Χ    

2. Δυσκολεύομαι πολύ για τα μαθήματα.   Χ   

3. Ακολουθώ την υπόλοιπη τάξη στα 

μαθήματα. 

  Χ   

4. Χρειάζομαι βοήθεια στα μαθήματα.  Χ    

5. Δυσκολεύομαι στην κατανόησή τους.   Χ   

6. Τα μαθήματα είναι βαρετά.   Χ   

 

Συμπληρώνω τις προτάσεις: 

Α. Όταν έχω πρόβλημα στα μαθήματα... 

Β. Το αγαπημένο μου μάθημα μου αρέσει επειδή... 

Γ. Ανησυχώ για τα μαθήματα επειδή... 

Δ. Δυσκολεύομαι σε μερικά μαθήματα επειδή... 
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Β. Λέμε τη γνώμη μας για τα τεστ 

αξιολόγησης 

Π
ά

ντ
α

 

Σ
υ
νή

θ
ω

ς 

Σ
τι

ς 
μ

ισ
ές

 

π
ερ

ιπ
τώ

σ
ει

ς 

Π
ερ

ισ
τα

σ
ια

κ
ά

 

Π
ο
τέ

 

1. Μου αρέσουν τα τεστ.    Χ  

2. Μου αρέσει να παίρνω υψηλούς 

βαθμούς στα τεστ. 

Χ     

3. Τα τεστ με βοηθούν να μαθαίνω 

καλύτερα. 

 Χ    

4. Παίρνω χαμηλούς βαθμούς στα τεστ.  Χ    

5. Τα τεστ είναι βαρετά.  Χ    

6. Δεν αποδίδω όταν έχουμε τεστ.   Χ   

 

Συμπληρώνω τις προτάσεις: 

Α. Τα τεστ γίνονται επειδή… 

Β. Όταν παίρνω τους βαθμούς των τεστ… 

Γ. Όταν ο εκπαιδευτικός μου κάνει κάποια ερώτηση εγώ… 

Δ. Όταν γράφω τεστ αισθάνομαι… 

 

 

Γ. Λέμε τη γνώμη μας για τον εαυτό μας 

«να αισθάνεται διαφορετικός». 

Π
ά

ντ
α

 

Σ
υ
νή

θ
ω

ς 

Σ
τι

ς 
μ

ισ
ές

 

π
ερ

ιπ
τώ

σ
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ς 

Π
ερ
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τα

σ
ια

κ
ά

 

Π
ο
τέ

 

1. Στο σχολείο μου συμπεριφέρονται 

όπως στους άλλους. 

    Χ 

2. Συμμετέχω σε ότι κάνει η υπόλοιπη 

τάξη. 

 Χ    

3. Μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα το 

ίδιο καλά με τα άλλα παιδιά της τάξης 

μου. 

  Χ   

4. Ο εκπαιδευτικός μου αναθέτει να κάνω 

διάφορες δουλειές στην τάξη. 

   Χ  

5. Στο σχολείο αισθάνομαι ότι με     Χ 
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παραμελούν. 

6. Κάνω διαφορετικά πράγματα από τα 

άλλα παιδιά. 

 Χ    

 

Συμπληρώνω τις προτάσεις: 

Α. Στην τάξη μου θα ήθελα να είμαι... 

Β. Όταν οι άλλοι κάνουν πράγματα που δεν μπορώ να κάνω εγώ... 

Γ. Μακάρι να μπορούσα στο σχολείο να... 

Δ. Μου αρέσει να... 

 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο εστιάζεται σε 4 παράγοντες: το 

ενδιαφέρον του μαθητή για τα μαθήματα και τα τεστ αξιολόγησης, τη 

δυσκολία τους στα μαθήματα και τα τεστ αξιολόγησης, την αποδοχή ή 

όχι της διαφορετικότητας από τους μαθητές και τη σύγκριση με τους 

άλλους στην ανάγκη να εκφράσουν τον εαυτό τους.  

Η επεξεργασία των προτάσεων επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση 

των μαθητών και γίνεται με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. 

Οι απαντήσεις των μαθητών στα ερωτηματολόγια αναλύθηκαν, 

ομαδοποιήθηκαν με βάση κοινά γνωρίσματα και παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

Στο πρώτο ερωτηματολόγιο στην πρόταση «όταν έχω πρόβλημα στα 

μαθήματα...» τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ότι ζητάνε βοήθεια από 

το δάσκαλο ή από κάποιον μεγαλύτερο. Στο δεύτερο ερώτημα οι 

περισσότερες απαντήσεις ήταν για την Ιστορία με τη δικαιολογία ότι 

«μοιάζει με παραμύθι». Στην επόμενη ερώτηση πιο συχνή απάντηση 

ήταν ότι δεν ανησυχούν για τα μαθήματα και μετά για τη δυσκολία 

αυτών. Στο τελευταίο ερώτημα οι περισσότεροι έδωσαν ως απάντηση την 

μη κατανόηση σε κάποια μαθήματα. 
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Στο δεύτερο ερωτηματολόγιο, στην πρώτη πρόταση οι πιο πολλοί 

μαθητές απάντησαν ότι τα τεστ γίνονται για να ελέγξει ο δάσκαλος τι 

έχουν μάθει και τι όχι. Στη δεύτερη πρόταση οι περισσότεροι είπαν ότι 

χαίρονται όταν παίρνουν τους βαθμούς τους ενώ κάποιοι απάντησαν ότι 

αγχώνονται/ανησυχούν. Στην τρίτη πρόταση  η πλειοψηφία είπε ότι 

απαντάνε όταν τους κάνει μια ερώτηση ο εκπαιδευτικός ενώ κάποιοι 

είπαν ότι διστάζουν. Στην τελευταία πρόταση πάνω από τους μισούς 

απάντησαν ότι αγχώνονται και δεν αισθάνονται καλά. 

Στο τρίτο ερωτηματολόγιο στην πρώτη πρόταση το 70% απάντησε 

ότι θα ήθελαν να είναι καλύτεροι μαθητές. Στη δεύτερη  πρόταση οι 

περισσότεροι είπαν ότι προσπαθούν και ότι δεν αισθάνονται καλά. Στη 

τρίτη πρόταση οι περισσότεροι απάντησαν ότι θα ήθελαν παραπάνω ώρες 

από το αγαπημένο τους μάθημα, αμέσως μετά ότι θα ήθελαν να κάνουν 

ότι θέλουν, στη συνέχεια ότι θα ήθελαν να περνούν περισσότερο χρόνο 

με τους φίλους τους και μερικοί απάντησαν ότι θα ήθελαν να μην 

έρχονται στο σχολείο. Τέλος στην τέταρτη πρόταση πάνω από τους 

μισούς απάντησαν ότι τους αρέσει να παίζουν στην αυλή, ένα ποσοστό 

20% να κάνει πιο πολλές ώρες από το αγαπημένο του μάθημα ενώ 

μερικοί είπαν ότι τους αρέσει να ζωγραφίζουν και να διαβάζουν. 

 

Επισκόπηση: το ενδιαφέρον των μαθητών για τα τεστ και τα 

μαθήματα βρίσκεται στο 3,2-παραπάνω από «αρκετά», οι δυσκολίες που 

συναντούν ανέρχονται στο 2,7-σχεδόν «αρκετά», η αποδοχή της 

διαφορετικότητας είναι στο 2,9-σχεδόν «αρκετά» και η σύγκριση με τους 

άλλους στο 4,4-παραπάνω από «πολύ». 
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Γενική επισκόπηση αξιολόγησης διδακτικού περιβάλλοντος 

Στην καταγραφή συμπεριφορών του εκπαιδευτικού και του μαθητή 

παρατηρήθηκε ότι ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη στρατηγική της 

γνωστικής μαθητείας αλλά δεν χρησιμοποιεί τόσο τον πίνακα και έτσι 

δεν δίνει στο μαθητή το πρότυπο του γραφέα. Σχετικά με το μαθητή 

μένει σε μεγάλο ποσοστό αμέτοχος στο μάθημα και ενώ παρακολουθεί 

συχνά αποσπάται η προσοχή του. 

Τέλος στην αξιολόγηση του μαθησιακού περιβάλλοντος φάνηκε ότι 

το ενδιαφέρον των μαθητών για τα τεστ και τα μαθήματα ήταν παραπάνω 

από μέτριο, η αποδοχή της διαφορετικότητας κινούνταν στα επίπεδα του 

μέτριου ενώ η δυσκολία και η σύγκριση με τους άλλους ήταν ιδιαίτερα 

αυξημένη. 

 

 

5.3.Διδακτική παρέμβαση 

Κατά την παρέμβαση ο εκπαιδευτικός θα εφαρμόσει τη μέθοδο των 

συνδιδασκόμενων τάξεων. Θα προηγηθεί το κανονικό μάθημα και στη 

συνέχεια θα ακολουθήσει κάποιο διάστημα σιωπηρής εργασίας για τους 

μαθητές και επανορθωτικό μάθημα για τον μαθητή με υποεπίδοση. Το 

κανονικό μάθημα θα διαρκέσει τα 3/4 της διδακτικής ώρας ενώ το 

επανορθωτικό το ¼. 

         Το μάθημα θα ξεκινήσει με 60λεπτη παράδοση σε όλους τους 

μαθητές. Στη συνέχεια οι μαθητές με φυσιολογική επίδοση θα εργαστούν 

σιωπηλά με αυτοέλεχγο σε εργασία εξάσκησης προηγούμενων γνώσεων 

ενώ ο εκπαιδευτικός  με το μαθητή με υποεπίδοση  ο οποίος θα κάθεται 

σε θρανίο κοντά στον πίνακα θα κάνουν το επανορθωτικό μάθημα. 

Έπειτα ο εκπαιδευτικός  θα επιστρέψει  στους υπόλοιπους μαθητές και 

θα αξιολογήσουν την εργασία τους. Το επανορθωτικό μάθημα θα 

ακολουθήσει τη μορφή συγκεκριμενοποίησης του στόχου βάσει των 
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αναγκών του μαθητή, επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής και την 

εκ νέου αξιολόγηση για τον έλεγχο προόδου του μαθητή. 

 

5.3.1.Αξιολόγηση μαθητή 

Με αφορμή την ενότητα της Γλώσσας «Η ελιά» οι μαθητές θα 

γράψουν μια έκθεση για το αγαπημένο τους φαγητό. Συγκεκριμένα το 

κείμενο-αφορμή βρίσκεται στο βιβλίο της Γλώσσας της Δ’ Δημοτικού, 

Ενότητα 7, σελ.40 και αφορά τις συνταγές με ελαιόλαδο. Από τους 

μαθητές θα ζητηθεί να γράψουν μια έκθεση απαντώντας στα παρακάτω 

ερωτήματα: 

-Ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό; 

-Τι περιέχει; 

-Ποιος μου το μαγειρεύει; 

-Γιατί μου αρέσει; 

 

Α. Πρωτόκολλο αξιολόγησης της παραγωγής γραπτού λόγου 

Συντάσσοντας το κριτήριο αξιολόγησης για την παραγωγή γραπτού 

λόγου θέτουμε 10 κριτήρια. Το 1
ο
 κριτήριο είναι ο αριθμός των λέξεων, 

το 2
ο
 ο αριθμός των παραγράφων, το 3

ο
 ο αριθμός των ιδεών που 

υπάρχουν στο κείμενο και το 4
ο
 ο αριθμός των απαντήσεων, κατά πόσο 

δηλαδή καλύφθηκαν οι ερωτήσεις. Το 5
ο
, 6

ο
, και 7

ο
 κριτήριο αφορά τα 

συντακτικά λάθη, τα ορθογραφικά λάθη και τα γραμματικά λάθη. Το 8
ο
 

κριτήριο αφορά τα λάθη στη συμβατική γραφή και το επόμενο στη δομή 

του κειμένου. Τέλος το 10
ο
 κριτήριο αφορά τον αριθμό των 

δευτερευουσών προτάσεων. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μ.Ο. ΤΑΞΗΣ Μ.Ο. 

ΜΑΘΗΤΗ 

1. Αριθμός λέξεων 60,5 32 

2. Αριθμός παραγράφων 2 1,5 

3. Αριθμός ιδεών 4,3 3,7 

4. Αριθμός απαντήσεων 80% 70% 

5. Αριθμός συντακτικών λαθών 1,8 4 

6. Αριθμός ορθογραφικών λαθών 6,5 12 

7. Αριθμός γραμματικών λαθών 0,5 1,9 

8. Λάθη συμβατικής γραφής 1,2 5,5 

9. Λάθη στη δομή του κειμένου 55% 85% 

10. Αριθμός δευτερευουσών 

προτάσεων 

3 1 

 

Η απόκλιση μεταξύ των Μ.Ο. ξεπερνάει το 22% άρα ο μαθητής έχει 

μαθησιακό πρόβλημα. Οπότε προχωράμε στην επίλυσή του. 

 

Β. Ανάλυση έργου 

Για να βελτιωθούν οι μαθητές στην παραγωγή γραπτού λόγου 

χρειάζεται να αποφασίσουν ‘τι θα γράψουν’, πώς’ και ‘γιατί’. Το τι θα 

γράψουν μπορεί να λυθεί με τη σκέψη ενός γνωστού κειμένου που θα 

λειτουργήσει ως πρότυπο. Το ‘πώς’  θα λυθεί με παραπομπή σε σχήματα 

δομής πρότασης, παραγράφου και κειμένου. Το ‘γιατί’ παραπέμπει στη 

λειτουργία κειμένου. Γι’ αυτό οι μαθητές χρειάζεται να έχουν μελετήσει 

το πρότυπο κείμενο και να έχουν βρει στοιχεία για τη λειτουργία, το 

πρότυπο, το περιεχόμενο, τη μορφή και τις γραμματοσυντακτικές δομές. 
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Γ. Κλινική συνέντευξη 

Αφού βάλαμε το μαθητή με υποεπίδοση να διαβάσει το κείμενό του, 

τον ρωτήσαμε να μας πει ποιο κείμενο είχε στο μυαλό του για πρότυπο, 

γιατί το έγραψε και πώς το έγραψε. Με αυτό τον τρόπο φτιάξαμε το 

γνωστικό του προφίλ. 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Τι θα γράψει 

(πρότυπο) 

Γιατί θα γράψει 

(τύπος κειμένου) 

Πώς θα γράψει 

(δομή κειμένου) 

Μόνος του Χ   

Με βοήθεια  Χ  

Αναπτυσσόμενη 

δεξιότητα 

  Χ 

 

 

Ο μαθητής, ενώ ήξερε ποιό κείμενο έπρεπε να χρησιμοποιήσει δεν 

είχε συνειδητοποιήσει τα σχήματα δομής (πρότασης, παραγράφου, 

κειμένου). Παρόλα αυτά αναγνώρισε με βοήθεια ποιον τύπο κειμένου 

έπρεπε να γράψει (πληροφοριακό). 

Έμφαση πρέπει να δοθεί στον τύπο κειμένου ώστε να δομηθεί το 

κείμενο, να αυξηθούν οι λέξεις, να ξεχωρίσουν οι παραγράφου, να 

αυξηθούν οι δευτερεύουσες προτάσεις και να μειωθούν τα λάθη. 

 

5.3.2.Μεθόδευση διδακτικής παρέμβασης 

Η διδακτική παρέμβαση περιλαμβάνει: 

i. τη συγκεκριμενοποίηση του στόχου.  Οι στόχοι διδασκαλίας, οι 

οποίοι  απαρτίζουν τη σχολική γνώση, αποτελούν και το περιεχόμενο 

του αναλυτικού προγράμματος. Για να συγκεκριμενοποιήσουμε το 
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διδακτικό στόχο θα πρέπει πρώτα να γίνει μια προσαρμογή του 

περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος. 

ii. την επιλογή στρατηγικής διδασκαλίας. Οι στρατηγικές 

διδασκαλίας αποτελούν ενεργήματα διδακτικής δράσης και 

ταξινομούνται σε ανοδικές, οι οποίες κινούνται από το μέρος στο όλο, 

δηλαδή επαγωγικά, και σε καθοδικές, οι οποίες κινούνται από το όλο 

στο μέρος, δηλαδή απαγωγικά. 

iii. την εκ νέου αξιολόγηση για τον έλεγχο της προόδου 

(Σαλβαράς, 2013). 

 

Α. Συγκεκριμενοποίηση στόχου 

Για τη συγκεκριμενοποίηση του διδακτικού στόχου θα πρέπει 

αρχικά να γίνει μια αναπροσαρμογή του περιεχομένου του αναλυτικού 

προγράμματος. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την 

αναπαράσταση του περιεχομένου και την ανάλυση έργου. 

Η αναπαράσταση του περιεχομένου αποτελεί προϊόν πολύπλευρης 

κωδικοποίησης: αισθητηριακής, «τοπογραφικής», λεκτικής, σχηματικής, 

συμβολικής και μεταγνωστικής. Κατά την αισθητηριακή κωδικοποίηση 

οι μαθητές χρησιμοποιούν της αισθήσεις τους για να μάθουν, δηλαδή 

βλέπουν, διαβάζουν, αγγίζουν, φτιάχνουν, ακούνε και μιλάνε. Στην 

«τοπογραφική» κωδικοποίηση εντοπίζουν τις πληροφορίες που απαντούν 

στον ερώτημα και τις υπογραμμίζουν. Στη λεκτική κωδικοποίηση 

αναπαράγουν με δικά τους λόγια το περιεχόμενο ενώ στην σχηματική 

βρίσκουν σχέσεις και τις διοργανώνουν μέσω γνωστικών και νοηματικών 

χαρτών καθώς και με χάρτες κριτικής σκέψης. Στη συμβολική 

κωδικοποίηση οι μαθητές διατυπώνουν προτάσεις και συντάσσουν 

κείμενα και παραγράφους, ενώ στη μεταγνωστική κωδικοποίηση 

αναστοχάζονται αναφερόμενοι στο τι ήξεραν, τι έμαθαν, πώς το έμαθαν, 
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τι λάθη έκαναν και πώς τα διόρθωσαν, πόσο καλά έμαθαν, τι δεν έμαθαν 

καλά και αυτό που έμαθαν που θα τους χρησιμεύσει (Σαλβαράς, 2013) 

Η ανάλυση έργου εστιάζει στην ανάλυση των συνιστωσών του. Το 

έργο κάθε φορά είναι διαφορετικό και παρόλο που το περιεχόμενο του 

αναλυτικού προγράμματος μπορεί να είναι ίδιο, το είδος και η διάρθρωση 

των δραστηριοτήτων, οι συνθήκες υλοποίησης, το κριτήριο επιτυχίας και 

το κίνητρο επίτευξης μπορεί να είναι διαφορετικά. Η ανάλυση έργου 

βοηθάει τον εκπαιδευτικό στη λήψη αποφάσεων ως προς τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας. 

Η ανάλυση έργου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τέσσερις 

διαφορετικούς τρόπους σύμφωνα με τα τέσσερα μοντέλα διδασκαλίας. 

Κατά το συμπεριφοριστικό μοντέλο η ανάλυση έργου προσδιορίζει 

τη δραστηριότητα που θα κάνουν οι μαθητές και την αναλύει σε 

ενέργειες και σε χειρισμούς. Η διδασκαλία ξεκινάει από τους χειρισμούς 

οι οποία σταδιακά δημιουργούν τις ενέργειες και στη συνέχεια τη 

δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με το γνωστικιστικό μοντέλο διδασκαλίας η ανάλυση 

έργου στηρίζεται στην επεξεργασία πληροφοριών. Αρχικά ο 

εκπαιδευτικός εισάγει πληροφορίες με στόχο μέσα από πράξεις των 

μαθητών να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον τους. Στη συνέχεια οι μαθητές 

επεξεργάζονται το κείμενο με στόχο την αισθητηριακή καταγραφή/ 

πρόσληψη των πληροφοριών, ενώ στη συνέχεια επεξεργάζονται τις 

απαντήσεις τους με σκοπό την ενίσχυση της βραχύχρονης συγκράτησης 

των πληροφοριών. Τέλος οι μαθητές μέσα από απαντήσεις στα 

ερωτήματα «τι μάθαμε» και «πού θα χρησιμεύσει» στοχεύουν στη 

μετατροπή των πληροφοριών σε γνώση. 

Κατά το κοινωνικο-γνωστικό μοντέλο διδασκαλίας η ανάλυση 

έργου στηρίζεται στη γνωστική μαθητεία, εστιάζοντας στα ενεργήματα, 

τη σκέψη και τη δράση (τι θα κάνω, πώς, γιατί, κάθε πότε). Η σειρά που 
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ακολουθεί η διδασκαλία ξεκινάει με τον εκπαιδευτικό να προτείνει στο 

μαθητή να τον μιμηθεί, στη συνέχεια τον προτρέπει να κάνουν την ίδια 

πράξη ταυτόχρονα και τέλος ο εκπαιδευτικός αφήνει το μαθητή να το 

κάνει μόνος του. 

Τέλος σύμφωνα με το εποικοδομιστικό μοντέλο διδασκαλίας η 

ανάλυση έργου στηρίζεται στη γνωστική εξισορρόπηση κάνοντας χρήση 

μηχανισμών μάθησης όπως η συμπλεκτικότητα (πού, πότε, ποιος, τι 

έκανε, ποια τα αποτελέσματα, πώς, γιατί, για ποιο σκοπό), η 

αντιστρεψιμότητα (τι θα έλεγε κάποιος με αντίθετη γνώμη), η 

συνδυαστικότητα (πώς αλλιώς), η αναλογία (πότε άλλοτε, πού αλλού 

είδαμε κάτι ανάλογο) και η πρόβλεψη (τι θα ακολουθήσει) (Σαλβαράς, 

2013). 

Στην προκειμένη εργασία στόχος μας είναι ο μαθητής μετά από τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας να παράγει λόγο βελτιώνοντας την 

απόδοσή του κατά 25%. 

 

Β. Επιλογή στρατηγικής διδασκαλίας 

Η στρατηγική που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή της συγγραφικής 

και μετασυγγραφικής διαδικασίας. Οι φάσεις της στρατηγικής είναι: 

i. Ανάγνωση – επεξεργασία κειμένου 

Ο μαθητής διαβάζει το κείμενο υπογραμμίζοντας τις φράσεις που 

λένε «πού το λέει» και «πώς το λέει» ώστε να απαντήσει στο ερώτημα. 

Συνεχίζει στην ανάδειξη χαρακτηριστικών του κειμένου (π.χ. τι λέει κάθε 

παράγραφος). Έπειτα ακολουθεί συζήτηση για τον τύπο κειμένου 

(λειτουργία, πρότυπο, περιεχόμενο, γραμματοσυντακτικές δομές). 

 

ii. Αρχική συγγραφή κειμένου 

Προσδιορίζεται το θέμα από τον εκπαιδευτικό το οποίο πηγάζει από 

το κείμενο (βιβλίο Γλώσσας Δ’δημοτικού, ενότητα 7, σελ.40). O μαθητής 
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προχωράει σε μια πρώτη γραφή του κειμένου του. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται κείμενα άλλων παιδιών και συζητιούνται (τι έγραψαν, 

πώς το έργαψαν). Για την καλύτερη εφαρμογή της στρατηγικής γίνεται 

χρήση και ενός νοηματικού χάρτη με τη βοήθεια δέντρου. Ο 

εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα το σχεδιάγραμμα με κάθε κλαδί να 

αποτελεί μία παράγραφο και τα παρακλάδια το περιεχόμενό της.  

 

iii. Επανεξέταση/ μετασυγγραφή κειμένου 

Ο μαθητής επανεξετάζει το κείμενό του, αναγνωρίζει τις ελλείψεις 

του και ξαναγράφει το κείμενο κάνοντας κάποιες διορθώσεις (‘απλώνει’ 

τις προτάσεις, χρησιμοποιεί άλλες λέξεις, βελτιώνει τη δομή του 

κειμένου, προσθέτει καινούργιες ιδέες, διορθώνει λάθη, κτλ). 

 

iv. Σύγκριση/συσχέτιση κειμένων 

Ο μαθητής ξαναδιαβάζει τα δύο κείμενα και βρίσκει πού έχουν 

διαφορές. Με αυτό τον τρόπο αναγκάζεται να σκεφτεί και να 

συνειδητοποιήσει τι έγραψε και πώς. 

 

5.3.3.Πρωτόκολλο αξιολόγησης γραπτού λόγου (αποδεικτική 

αξιολόγηση) 

Συμπληρώνουμε το ίδιο κριτήριο αξιολόγησης εκ νέου για το 

μαθητή με υποεπίδοση. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μ.Ο. ΜΑΘΗΤΗ 

1. Αριθμός λέξεων 60 

2. Αριθμός απαντήσεων 100% 

3. Αριθμός δευτερευουσών 

προτάσεων 

5 
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4. Αριθμός ιδεών 7 

5. Αριθμός συντακτικών λαθών 1 

6. Αριθμός ορθογραφικών λαθών 3 

7. Αριθμός παραγράφων 3 

8. Λάθη συμβατικής γραφής 2 

9. Λάθη στη δομή του κειμένου 0 

 

Από τη σύγκριση των δύο πρωτοκόλλων διαπιστώνουμε πολύ 

μεγάλη πρόοδο του μαθητή στην παραγωγή γραπτού λόγου. 
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ΙV.Αποτελέσματα 

 

Συγκεντρωτική παρουσίαση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη 

σειρά διατύπωσης των ερευνητικών ερωτημάτων, με τη χρήση πινάκων 

και διαγραμμάτων. Σε κάθε πίνακα ή διάγραμμα ακολουθεί περιγραφή 

που αναδεικνύει τα σπουδαιότερα σημεία και ένας σύντομος σχολιασμός. 

 

 

1. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

Μετά από χρήση ερωτηματολογίων σε όλη την τάξη προέκυψαν 

τα παρακάτω αποτελέσματα. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται ο αριθμός των λέξεων 

που χρησιμοποιήθηκαν από το Μ.Ο. της τάξης και από το μαθητή, το 

ανεπτυγμένο λεξιλόγιο, η πληρότητα στις πληροφορίες που ζητούνταν 

και οι δευτερεύουσες προτάσεις ενώ παράλληλα φαίνονται και τα λάθη 

που έγιναν, ορθογραφικά, συντακτικά νοηματικά και στη συμβατική 

γραφή, τόσο από το Μ.Ο. της τάξης, όσο και από το μαθητή. 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα ο μαθητής, στα σημεία που 

αξιολογήθηκαν, παρουσιάζει απόκλιση μεγαλύτερη του 20% από το 

Μ.Ο. της τάξης, επομένως παρουσιάζει σοβαρή υποεπίδοση που χρήζει 

αντιμετώπισης. 

 

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η σχέση της επίδοσης του 

μαθητή πριν τη διδακτική παρέμβαση και μετά. Τα κοινά σημεία που 

αξιολογούνται είναι ο αριθμός των λέξεων, οι απαντήσεις στα ζητούμενα 

ερωτήματα, οι δευτερεύουσες προτάσεις, οι ιδέες και το ανεπτυγμένο 

λεξιλόγιο όπως επίσης και τα λάθη (συντακτικά, ορθογραφικά, στη 

συμβατική γραφή και στη δομή) που σημείωσε ο μαθητής πριν και μετά 

την παρέμβαση. 
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Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα ο μαθητής μετά τη διδακτική 

παρέμβαση σημείωσε σημαντική πρόοδο καθώς μείωσε τα ορθογραφικά 

και συντακτικά του λάθη, ενώ ταυτόχρονα αύξησε το ποσοστό 

δημιουργικής παραγωγής λόγου (λεξιλόγιο, ιδέες, δευτερεύουσες 

προτάσεις). 
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V   Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται η συζήτηση αποτελεσμάτων της 

έρευνας και η σημασίας τους, η διατύπωση συμπερασμάτων και οι 

συστάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Ο τρόπος συζήτησης 

αναζητεί το νόημα που δίνουν οι εμπλεκόμενοι σε αυτό που κάνουν, γιατί 

η πραγματικότητα δομείται βάσει ερμηνειών που κατηγοριοποιούνται και 

αντικατοπτρίζουν τις αντιλήψεις των εμπλεκομένων. Ελέγχονται τα 

αποτελέσματα για το αν απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα και 

επαληθεύουν τη βασική υπόθεση της έρευνας. Η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων γίνεται με βάση τη θεωρία που έχει προαναφερθεί. 

Παράλληλα χρησιμοποιούνται προηγούμενες έρευνες για επικύρωση, 

ώστε να γίνει εμβάθυνση στα αποτελέσματα. Ακόμη διατυπώνονται νέα 

ερωτήματα που προκύπτουν και ζητούν περαιτέρω έρευνα. Οι συστάσεις 

για νέα έρευνα αφορούν στον έλεγχο των μεταβλητών, στη διαδικασία, 

στα ερευνητικά εργαλεία κτλ. 

 

Όπως φαίνεται και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ο 

μαθητής έχει κάνει σημαντική πρόοδο στην επίδοσή του. Ενώ στην αρχή 

δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί και έκανε σημαντικά λάθη για το 

επίπεδο της τάξης, μετά την παρέμβαση βελτιώθηκε σημαντικά, 

κατορθώνοντας τόσο να διορθώσει τα λάθη του, όσο και να δουλέψει πιο 

συγκεντρωμένος. 

Παρά τη δυσκολία που εμφάνισε κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης, δεδομένου ότι του ζητούνταν να κάνει κάτι για πρώτη 

φορά, το αποτέλεσμα ήταν πολύ ενθαρρυντικό για να του δώσει κίνητρο 

να συνεχίσει. Από το γεγονός αυτό προκύπτει ότι η συγκεκριμένη 

μέθοδος που εφαρμόστηκε από τον εκπαιδευτικό όχι μόνο κατάφερε να 
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βελτιώσει την απόδοσή του, αλλά να αυξήσει και την αυτοπεποίθησή 

του. 

Παρόμοια αποτελέσματα συναντώνται και στην έρευνα της 

Αγγελοπούλου,Ε (2013) στην οποία εξετάζεται η βελτίωση της απόδοσης 

του μαθητή μετά την εφαρμογή της οικοσυστημικής αξιολόγησης και την 

οργάνωση διδακτικής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής φοιτά 

στην Ε’ Δημοτικού και παρουσιάζει αντίστοιχης τάξης μαθησιακά 

προβλήματα. Ο  Μ.Ο. της επίδοσής του πριν την παρέμβαση αξιολογείται 

στο 6-7/10 ενώ μετά την παρέμβαση παρουσιάζει βελτίωση έως και 30%. 

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών προκύπτει πως η 

οικοσυστημική αξιολόγηση και η οργάνωση διδακτικής παρέμβασης 

βάσει αυτής συμβάλλουν δραστικά στη βελτίωση της επίδοσης μαθητών 

με ήπιας μορφής μαθησιακές δυσκολίες και χωρίς συνοδά προβλήματα. 

Επιπλέον, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα αποτελέσματα 

συμφωνούν και με τη θέση των Sheidan και McCurdy (2005), σύμφωνα 

με τους οποίους οι τελικές συμπεριφορές του μαθητή διαμορφώνονται 

από την αλληλεπίδραση των ποικίλων χαρακτηριστικών του ατόμου με 

τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών περιβαλλόντων στα οποία ζει. 

Είναι εμφανές ότι μετά την ανάλυση και αξιολόγηση του διδακτικού 

περιβάλλοντος, της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού και του μαθητή και 

την δημιουργία παρέμβασης που απευθύνεται στα συγκεκριμένα 

δεδομένα, η επίδοση του μαθητή ανέβηκε σε αρκετά μεγάλο ποσοστό. Τα 

αποτελέσματα είναι εμφανή και στα γραπτά του μαθητή που 

παρατίθενται στο παράρτημα. Σε αυτά φαίνεται η βελτίωση της 

απόδοσης του  όχι μόνο ως προς τα λάθη του στον γραπτό λόγο αλλά και 

ως προς τον τρόπο γραφής του. Κατα συνέπεια, η εν λόγω έρευνα 

αποτελεί χειροπιαστό παράδειγμα της σημασίας και της συμβολής της 

οικοσυστημικής αξιολόγησης στη βελτίωση της επίδοσης μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες. 
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Ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι η οικοσυστημική 

αξιολόγηση είναι μια μέθοδος η οποία συμβάλλει αισθητά στη βελτίωση 

της απόδοση ενός μαθητή σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Δεδομένης 

της αρχικής αξιολόγησης γίνεται εμφανής η επίδραση των 

περιβαλλοντικών παραγόντων στην υποεπίδοση ενός μαθητή και πως η 

σωστή αξιολόγησή τους μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του 

προβλήματος. 

Με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα μπορεί στο μέλλον να 

πραγματοποιηθούν περαιτέρω έρευνες με διαφορετικές μεταβλητές ή 

ακόμη πάνω σε διαφορετικά περιστατικά. Για παράδειγμα, μπορεί να 

διερευνηθούν τα αποτελέσματα εφαρμογής διαφορετικών στρατηγικών 

διδασκαλίας κατά την διδακτική παρέμβαση ή ολόκληρη η αξιολόγηση 

να αφορά μαθητή με υποεπίδοση στον τομέα τον μαθηματικών. Επίσης, 

καθώς η παρούσα έρευνα έγινε σε μαθητή με ήπιες μαθησιακές 

δυσκολίες και χωρίς συνοδά προβλήματα, μελλοντικές έρευνες μπορούν 

να εστιάσουν στην επίδραση της οικοσυστημικής αξιολόγησης σε 

μαθητές με πιο έντονες μαθησιακές δυσκολίες ή σε μαθητές που 

αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα προβλήματα 

λόγου, ακοής, κινητικά, κτλ. 
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logish_math_dyskolion.pdf 

- Ψαρρά, Γ. (2008). Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο: η 

οικοσυστημική προσέγγιση. http://dipe-g-

athin.att.sch.gr/files/synedria_seminaria/PROBLHMATA_SYMPERI

FORAS.pdf 
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Παράρτημα 

 

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γ’- Δ’ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να επικοινωνεί 

γραπτά με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας τη μορφή 

και το ύφος που αρμόζει σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. Να χαίρεται 

την ίδια τη γραπτή επικοινωνία. 

 

Στόχοι Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι 

σε θέση να: 

 

Γράφει καθαρά, 

καλαίσθητα, 

ορθογραφημένα και με 

την απαιτούμενη 

ταχύτητα, σχολικά και 

εξωσχολικά κείμενα. 

 

Αναπτύσσει συνήθειες 

ορθής γραφής, στίξης και 

τονισμού μέσω όλων των 

μαθημάτων του σχολικού 

προγράμματος. 

 

Αντιγράφει σε 

καθορισμένο χρόνο και 

χωρίς σφάλματα ένα 

σύντομο κείμενο. 

Αναφορικός και 

κατευθυντικός 

λόγος 

 

Ορθή γραφή, 

τονισμός, στίξη. 

 

Καλλιγραφία 

 

Αυτοδιόρθωση 

Αλληλοδιόρθωση. 

 

Είδη λόγου, τύποι 

κειμένων 

 

Σύνταξη 

περίληψης 

 

Επιχειρηματολογία 

 

Τεχνικές 

Καλλιγραφία 

 

Ευανάνγωστη γραφή 

 

Χρήση λεξικών, συμβατικών ή 

ηλεκτρονικών (εμπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα). 

 

Σύνταξη μικρών λέξεων (όπως 

προθέσεων, συνδέσμων κλπ.) 

 

Μετατροπή διαλόγου σε συνεχή λόγο και 

αντίστροφα. Επεξεργασία λογοτεχνικού-

αφηγηματικού κειμένου (δομή των 

επεισοδίων) και μετατροπή του σε 

θεατρικό-διαλογικό κείμενο (Μελέτη 

Περιββάλοντος, Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, Ιστορία, Γεωγραφία, Αισθητική 

και Μουσική Αγωγή). 

 

Συνοπτικές αποδόσεις κειμένων 
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Συσχετίζει πρακτικά και 

εφαρμόζει γραμματικούς 

κανόνες στη γραφή των 

λέξεων. 

 

Συμβουλεύεται πίνακες 

κλιτικών παραδειγμάτων 

και λεξικά για να ελέγχει 

και διορθώνει τα 

ορθογραφικά του λάθη. 

 

Κρίνει ο ίδιος, αν 

χρειάζεται να 

ξαναγράψει, για να 

βελτιώσει ένα δύσκολα 

αναγνώσιμο κείμενο. 

 

Μετασχηματίζει κείμενο 

σε διαφορετικό είδος 

λόγου, για διαφορετικό 

σκοπό. 

 

Εξοικιώνεται με το είδος 

λόγου (λ.χ. αναφορικός) 

και τους τύπους κειμένου 

(λ.χ. αφήγηση, μύθος) 

που αντιστοιχεί σε κάθε 

μάθημα του σχολικού 

προγράμματος και 

συντάσσει ανάλογα 

κείμενα 

 

Χρησιμοποιεί 

διαφορετικά είδη λόγου 

και συντάσσει 

διαφορετικούς τύπους 

κειμένων για διάφορους 

σχεδιασμού 

γραψίματος 

 

Δόμηση κειμένου 

με παραγράφους 

 

Εκτέλεση 

γλωσσικών 

πράξεων 

(ανακοίνωση, 

περιγραφή, 

αγγελία, 

πρόσκληση, 

έκφραση 

συγχαρητηρίων) 

 

Αποτελεσματικός 

λόγος κατά 

περίσταση 

διαφόρων μαθημάτων, στο πλαίσιο 

ανακεφαλαιώσεων, ή αναγνώσεων 

εξωσχολικών βιβλίων με βάση 

ερωτήσεις-κατευθύνσεις λ.χ. πού, πότε, 

ποιοί κλπ (εμπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα). 

 

Εξοικίωση με το είδος λόγου (λ.χ. 

αναφορικός) και τον τύπο κειμένου (λ.χ. 

αφήγηση μύθων, περιγραφή φυσικού 

φαινομένου) που αντιστοιχεί σε κάθε 

μάθημα του σχολικού προγράμματος και 

παραγωγή ανάλογων κειμένων 

(εμπλέκονται όλα τα κείμενα). 

 

Εντοπισμός των ειδικών 

χαρακτηριστικών του λόγου (λ.χ. 

λεξιλόγιο, ύφος) σε κάθε μάθημα του 

σχολικού προγράμματος και 

συστηματική άσκηση στη χρήση 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα). 

 

Περιγραφή πραγματικών και 

φανταστικών αντικειμένων και 

καταστάσεων. 

 

Ανάπτυξη ακολουθίας σκέψεων για τη 

λύση προβλήματος (Μαθηματικά). 

 

Περιγραφή θέματος από άλλη οπτική 

γωνία (λογοτεχνία). 

 

Αλλαγή της πλοκής μιας ιστορίας. 

Συμπλήρωση μιας  ημιτελούς ιστορίας, 

γραπτή απόδοση μιας ιστορίας που 

αναπτύσσεται σε σειρά εικόνων κτλ. 

 

Αφηγήσεις 
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σκοπούς και διάφορους 

αποδέκτες. 

 

Διακρίνει σχέσεις μεταξύ 

των προθέσεων του 

γράφοντος και της 

γλωσσικής μορφής ή του 

είδους του λόγου που 

χρησιμοποιεί. 

 

Γράφει μικρά κείμενα με 

βάση τον κόσμο της 

εμπειρίας του 

 

Γράφει κείμενα με τρόπο 

που να ενδιαφέρει τον 

αναγνώστη 

 

Εξιστορεί ολοκληρωμένα 

συμβάντα στα οποία 

μπορεί να έλαβε μέρος ή 

όχι 

 

 

Μεταδίδει 

αποτελεσματικά 

πολύπλοκες ιδέες με 

διευρυμένο λεξιλόγιο. 

 

Προβληματίζεται σε 

περιπτώσεις φραστικών 

επιλογών και διατύπωσης, 

με κριτήριο τον εκάστοτε 

στόχο του λόγου του 

 

Επεξεργάζεται και δομεί 

κείμενο με αδρομερείς 

νοηματικές ενότητες και 

 

Διατύπωση υποθέσεων για το παρελθόν, 

το παρόν και το μέλλον. 

 

Διατύπωση επιχειρηματολογίας με 

σαφείς θέσεις και ικανοποιητική στήριξη 

για θέματα που προκαλούν 

αντιπαραθέσεις. 

 

Διατύπωση αιτημάτων σε διαφορετικούς 

αποδέκτες. 

 

Διατύπωση επιχειρηματολογίας στο 

πλαίσιο ενός αιτήματος (π.χ. επίσκεψη σε 

περιοχή ή χωρο σχετικό με αντικείμενα 

του σχολικού προγράμματος. [Φυσικά, 

Μελέτη Περιβάλλοντος, Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή, Γεωγραφία, Ιστορία 

Θρησκευτικά]. 

 

Συλλογή στοιχείων από διαφορετικές 

πηγές και καταγραφή τους με 

περιληπτικό λόγο. 

 

Με αφορμή επισκέψεις σε μουσεία, 

μνημεία, μελέτη χάρτη, περίληψη και 

σύνθεση πληροφοριών από σχετικά 

ενημερωτικά κείμενα (τουριστικοί 

οδηγοί, εγκυκλοπαίδειες, ιστορικά 

κείμενα κτλ.) και ανακοίνωσή τους στην 

τάξη [Μελέτη Περιβάλλοντος, 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 

Γεωγραφία, Ιστορία, Θρησκευτικά]. 

 

Αυτοδιόρθωση και αλληλοδιόρθωση 

σύμφωνα με τα κριτήρια που τους έχουν 

δοθεί για τα δομικά μέρη προτάσεων, 

παραγράφων και κειμένων και τον τρόπο 
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παραγράφους. 

 

Συνειδητοποιεί τις 

λειτουργικές διαφορές 

μεταξύ προφορικού και 

γραπτού λόγου. 

 

Καταγράφει σκέψεις, το 

σχέδιο μιας εργασίας, 

μιας ομιλίας κ.τ.ο., με 

τρόπο που να μπορεί να 

τα ανατπύξει προφορικά 

ή γραπτά. 

 

Χρησιμοποιεί σαφείς, 

σύνθετες περιόδους, με 

υποτακτική σύνδεση και 

νοηματική συνοχή. 

 

Χρησιμοποιεί 

κειμενικούς δείκτες για τη 

σύνδεση φράσεων, 

παραγράφων και 

νοηματικών ενοτήτων 

δηλαδή συνδετικές λέξεις 

και φράσεις όπως: 

γι’αυτό, έτσι, ενώ, ύστερα 

από όλα αυτά κτλ. 

 

Αποκτά εμπιστοσύνη στο 

προσωπικό του γράψιμο 

με το δικό του πρωτότυπο 

τρόπο. 

σύνδεσής τους. 

 

Δόμηση κειμένου με παραγράφους, 

αρχικά με τη βοήθεια σειρά εικόνων, 

ερωτήσεων ή τίτλων. 

 

Μετασχηματισμός ηχογραφημένου 

προφορικού λόγου ή κόμικ σε γραπτό 

κείμενο. 

 

Γραφή κειμένου με ορισμένη διαδικασία: 

συλλογή υλικού και σχεδιασμός του 

κειμένου (προσυγγραφικό στάδιο), γραφή 

κειμένου (συγγραφικό στάδιο) και 

έλεγχος του γραπτού για διορθώσεις και 

πιθανή επαναγραφή (μετασυγγραφικό 

στάδιο). 

 

Ανάπτυξη κειμένου από αυτοτελείς 

τίτλους. 
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Κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την ερώτηση από το εγχειρίδιο 

Γλώσσας της Δ’ Δημοτικού (ενότητα 7 σελ.31-32): 

 

Η ελιά δώρο της Αθηνάς 

Ο πιο γνωστός αρχαίος μύθος, που αναφέρεται στην καλλιέργεια της 

ελιάς είναι εκείνος που θεωρεί το δέντρο δώρο της ΑΘηνάς. Όλα 

ξεκίνησαν από τη διαμάχη ανάμεσα στην Αθηνά και στον Ποσειδώνα 

που μάλωναν για την κυριαρχία στην Αττική. 

Αποφασίστηκε να προσφέρει ο καθένας από ένα δώρο ακριβό. 

Νικητής σ’αυτόν το διαγωνισμό θα ήταν εκείνος που η προσφορά του θα 

ήταν η πιο πολύτιμη για την πόλη. 

Ο Ποσειδώνας, θεός-κυρίαρχος των θαλασσών, σήκωσε την τρίαινά 

του και την κάρφωσε στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Αλμυρό νερό 

άρχισε να αναβλύζει και να κυλά στα ριζά του βράχου. Πίστευε ο 

Ποσειδώνας πως αυτή η πηγή στο άνυδρο τοπίο της Αττικής θα 

μπορούσε να του προσφέρει τη νίκη. Η Αθηνά δε χρειάστηκε να κάνει 

καμιά εντυπωσιακή κίνηση. Έσκυψε μόνο και φύτεψε στον ίδιο τόπο μια 

ελιά. Μέσα σε λίγη ώρα είχε βλαστήσει και το ασημοπράσινο φύλλωμά 

της τους είχε όλους εντυπωσιάσει. Αυτό ήταν. Τέτοιο δέντρο δεν υπήρχε 

ως τότε στον κόσμο. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να απολαύσουν 

μαγειρεμένο φαγητό ούτε μπορούσαν να απολαύσουν μια φωτισμένη 

νύχτα, αφού δεν υπήρχε το κατάλληλο καύσιμο για τους λύχνους, το πιο 

εξελιγμένο φωτιστικό μέσο της εποχής. Οι υπόλοιποι θεοί έκριναν πως το 

δώρο της Αθηνάς ήταν ανεκτίμητης αξίας. 

 

Η ελιά του Αρισταίου 

Ο Αρισταίος ήταν γιος του Απόλλωνα και της Κυρρήνης, γεννήθηκε 

στη Λιβύη και ο Ερμής τον πήρε και τον πήγε στη Γαία και στις Ώρες για 

να τον αναθρέψουν. Ήταν ένα χαρισματικό παιδί και έζησε ονειρεμένα 
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χρόνια κοντά στις όμορφες και πολύξερες Νύμφες. Οι Μούσες, που, όταν 

μεγάλωσε, του είχαν αναθέσει τη φύλαξη των κοπαδιών τους στη Φθία, 

του δίδαξαν τη μαντική και την ιατρική τέχνη. 

Οι Νύμφες πάλι του έμαθαν πώς να καλλιεργεί τα αμπέλια και τις 

ελιές, πώς να φροντίζει τα μελίσσια και πώς να κάνει το γάλα τυρί. Ο 

τόπος εκεί ήταν γεμάτος αγριελιές κι οι Νύμφες τού έδειξαν πώς να τις 

καλλιεργεί, να τις μπολιάζει για να παίρνει το πολύτιμο αλλά άγνωστο 

ελαιόλαδο. Οι αρχαίοι πίστευαν πως ο Αρισταίος ανακάλυψε το 

ελαιοπιεστήριο και έτσι τους έδειξε τον τρόπο να παίρνουν εύκολα το 

λάδι από τις ελιές. 

Ο Αρισταίος δεν κράτησε τα μυστικά για τον εαυτό του αλλά με τη 

σειρά του δίδαξε τις τέχνες αυτές στους ανθρώπους. Η Μυθολογία μάς 

λέει πως ταξίδεψε σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Πήγε στη Σαρδηνία και 

κατόπιν στη Σικελία, όπου βρήκε εξαιρετικά γόνιμη γη για να 

καλλιεργήσει τις ελιές. Εκεί τιμήθηκε ως θεός-προστάτης των 

ελαιοκαλλιεργητών. Από τότε τα δάση της αγριελιάς, που υπήρχαν γύρω 

από τη Μεσόγειο, άρχισαν να καλλιεργούνται, τα άγρια δέντρα άρχισαν 

να μπολιάζονται και οι άνθρωποι έμαθαν να χρησιμοποιούν τον πολύτιμο 

καρπό της ελιάς στη διατροφή τους. Ο Αρισταίος τιμήθηκε από τους 

ανθρώπους όσο λίγοι θνητοί για την πλούσια προσφορά του. 

 

Νίκος & Μαρία Ψιλάκη-Ηλίας Καστανάς, Ο πολιτισμός της ελιάς, 

Εκδόσεις Καρμάνωρ, Ηράκλειο, 1999 (διασκευή) 
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Νόμος 2817/2000 
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Νόμος 3699/2008 
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Γνωστικός χάρτης και απάντηση πάνω στο κείμενο του σχολικού 

εγχειρίδιου 
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Πρώτο κείμενο έκθεσης 
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Κείμενο έκθεσης μετά την παρέμβαση 


