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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο άνθρωπος έχει το φυσικό προνόμιο του λόγου. Με το λόγο εκφράζει τις σκέψεις 

του και τα συναισθήματα του, επικοινωνεί με τους ομοίους του και κατανοείται από 

τους άλλους. Η γραφή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μεταγραφή των ηχητικών και 

φωνητικών σημείων σε γραπτά σύμβολα. (Βάμβουκας, 1984) 

Ο προφορικός λόγος είναι εύκολος, άμεσος και αυθόρμητος. Ο μαθητής έρχεται στο 

σχολείο και έχει ήδη κατακτήσει τον προφορικό λόγο. 

Ο γραπτός λόγος είναι απαιτητικός και ιδιαίτερα η παραγωγή του η οποία 

κατακτάται μόνο με σχετική συστηματική διδασκαλία και μάθηση. 

(Βάμβουκας, 2004 - Σπαντιδάκης, 2004) 

Στη διάρκεια του σχολικού έτους ο δάσκαλος καλείται να αντιμετωπίσει 

προβλήματα που σχετίζονται τόσο με τον προφορικό όσο και με το γραπτό λόγο. 

Προβλήματα μπορεί να υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας: 

α. Φωνητικό-Φωνολογικό 

β. Σημασιολογικό-Λεξιλογικό 

γ. Συντακτικό-Μορφολογικό 

δ. Πραγματικό-Επικοινωνιακό (Moesch, 1983- Δράκος, 1999) 

Σωστή όμως προφορική έκφραση και επικοινωνία σημαίνει διατύπωση εμπειριών, 

βιωμάτων, συναισθημάτων, επιθυμιών και σκέψεων με πληρότητα σε φραστικά 

σύνολα, με σεβασμό των γραμματικών και συντακτικών κανόνων της γλώσσας, με 

σωστή άρθρωση και προφορά και κατάλληλο τόνο, ώστε ο ομιλητής να γίνεται 

κατανοητός από τον ακροατή. Η γλωσσική επικοινωνία στον άνθρωπο είναι 

προφορική, πριν γίνει γραπτή. Σε κάθε γλώσσα οι ομιλούμενες μορφές είναι 

πρωτογενείς και οι γραπτές μορφές της δευτερογενείς. Επομένως, η άσκηση των 

μαθητών στην ακρόαση και την ομιλία προέχει. Έτσι βαθμιαία οι μαθητές 

αφομοιώνουν και εσωτερικεύουν δομές ηχητικών και φραστικών συνόλων. 

(Βάμβουκας, 2004) 

Ο δάσκαλος πρέπει να έχει την ευαισθησία, την υπομονή και τη γνώση να 

αντιμετωπίσει τα γλωσσικά προβλήματα πριν εξελιχθούν σε μαθησιακές διαταραχές. 

Πρέπει να γίνει έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία για το σχεδιασμό σωστής και 

αποτελεσματικής παρέμβασης. 
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Απαραίτητη για το σωστό σχεδιασμό της παρέμβασης θεωρείται η οριοθέτηση των 

αιτιολογικών παραγόντων. Σύμφωνα με τον Krapp (1976), οι προσδιοριστικοί αυτοί 

παράγοντες που θεωρούνται υπεύθυνοι για τη σχολική επίδοση και τη σχολική 

αποτυχία μπορούν να εντοπιστούν σε τρεις περιοχές: 

Στη προσωπικότητα του ίδιου του μαθητή, στην οικογένεια του και στο σχολείο. 

(Δράκος, 2002) 

Οι άξονες που κινείται ο δάσκαλος να αντιμετωπίσει παιδί με πρόβλημα είναι δυο: 

α. Νομοθετικός, διαδικαστικός. 

β. Παιδαγωγικός, Ερευνητικός. (Σπαντιδάκης, 2004) 

Ιστορικό Μαθητή 

Ο Σ. είναι μαθητής της Ε' τάξης του δημοτικού σχολείου. Έχει ηλικία 11 ετών, 6 

μηνών. 

Ήρθε φέτος στην τάξη και αμέσως έγινε αγαπητός σε όλα τα παιδιά. 

Η σχολική του επίδοση όμως είναι γενικά χαμηλή. Κάνει πολλά λάθη στην 

ορθογραφία του σε γνωστές λέξεις. Πολλές φορές δυσκολεύεται κάποιος να διαβάσει 

κάτι που έχει γράψει γιατί οι προτάσεις του είναι ασύντακτες και χωρίς νόημα. Στον 

προφορικό λόγο διαβάζει με δυσκολία ένα κείμενο και δεν κατανοεί το νόημα του. 

Με δυσκολία θα πει ελάχιστα από το περιεχόμενο του. Από τις λέξεις που 

χρησιμοποιεί πολλές τις εκφράζει λανθασμένα και δυσκολεύεται να πει τη σωστή 

λέξη. Αποφεύγει να συμμετέχει στο μάθημα, αλλά και στις γραπτές εργασίες και 

δοκιμασίες. Ιδιαίτερα όπου πρέπει να κάνει γνωστή την άποψη του, είτε προφορικά 

είτε γραπτά, αδυνατεί να τα καταφέρει. Στα Μαθηματικά δυσκολεύεται πάρα πολύ. 

Δεν ξέρει την προπαίδεια ακόμα , κάνοντας απλές πράξεις μπερδεύει τις τάξεις των 

μονάδων, δεκάδων των αριθμών και στην αφαίρεση δεν κατανοεί ποιος είναι ο 

μειωτέος και ποιος ο αφαιρετέος. Πολλαπλασιασμό και διαίρεση μόνο με 

καθοδήγηση και ισχυρή ενίσχυση μπορεί να κάνει. Τα προβλήματα τα απλά δεν τα 

λύνει. 

Όλες αυτές τις "συσσωρευμένες ” δυσχέρειες που έχει ο Σ. μου δημιούργησαν την 

εντύπωση πως θα λειτουργήσουν αρνητικά στην περαιτέρω ψυχοδιανοητική πορεία 

του μαθητή. α συμπτώματα αυτά ίσως οδηγήσουν το μαθητή σε «σχολική 

αποτυχία» με τις ανάλογες συνέπειες. 

Η παρέμβαση αυτή γίνεται για να μη γενικευθεί η μαθησιακή διαταραχή. 
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Ατοιιικό Ιστορικό 

Από πληροφορίες που έδωσε η μητέρα, ο Σ. γεννήθηκε φυσιολογικά μετά από μια 

ομαλή κύηση. Δεν πέρασε στη βρεφική και νηπιακή ηλικία σοβαρές αρρώστιες. 

Περπάτησε και μίλησε φυσιολογικά. 

Όταν πήγαινε στην Α’ τάξη οι γονείς του πήραν διαζύγιο. Επηρεάστηκε σημαντικά 

η προσαρμογή του στο σχολείο. Δεν κατάφερε στην Α’ τάξη να κατακτήσει τους 

μηχανισμούς ανάγνωσης και γραφής. Έτσι άλλαξε σχολείο και επανέλαβε την τάξη. 

Ο χωρισμός των γονιών του καθώς και η αδιαφορία που έδειχνε ο πατέρας για τον 

Σ. αφότου έφυγε από το σπίτι έγιναν αιτία να ενισχυθεί η εμφάνιση προβλημάτων στη 

μάθηση. Ζώντας σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με ένα γονιό, τη μητέρα, που 

προσπαθούσε να στηρίξει την οικογένεια, και κάνοντας ο Σ. από καιρού εις καιρόν 

“ιδιαίτερα μαθήματα” δεν κατάφερε να καλύψει το “μαθησιακό έλλειμμα” που 

δημιουργήθηκε. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις προστέθηκε και ένα σοβαρό 

πρόβλημα υγείας. 

Πριν από 6 μήνες, τελείως τυχαία ανακάλυψε πως πάσχει από “σακχαρώδη 

διαβήτη”. Τώρα βρίσκεται στο στάδιο προσαρμογής στη “νέα” κατάσταση. 

Ασχολείται με τον αθλητισμό. Παρακολουθεί μαθήματα ξένης γλώσσας. 

Οικογενειακό Ιστορικό 

Ο Σ. είναι το πρώτο παιδί στην οικογένεια. Έχει έναν αδερφό 10 ετών. 

Ο πατέρας του είναι έμπορος Ελληνικής καταγωγής. 

Η μητέρα του είναι Αλβανικής καταγωγής, μιλάει και διαβάζει άπταιστα την 

ελληνική γλώσσα. Είναι ιδιωτική υπάλληλος. Οι γονείς του έχουν στοιχειώδη 

εκπαίδευση. Το παιδί μένει με την μητέρα. 

Ο πατέρας έχει ξαναπαντρευτεί και έχει 1 παιδί με την νέα σύζυγο. 

ον τελευταίο χρόνο η μητέρα με την οικογένεια έχουν μετακομίσει σε δικό τους 

σπίτι. Ο Σ. δεν έχει δικό του δωμάτιο. Βοηθάει τη μητέρα στις δουλειές του σπιτιού. 

Έχει καλές σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. 

Η μητέρα ενδιαφέρεται για το παιδί, το φροντίζει, το στηρίζει και προσπαθεί να του 

εξασφαλίσει άνετη διαβίωση. 

Οι προσδοκίες της για τον Σ. είναι μεγάλες. Προσπαθεί να τον πείσει πως “με λίγο 

διάβασμα ακόμα” θα φτάσει όπου θέλει. 

ο δεύτερο παιδί της οικογένειας επίσης “δυσκολεύεται” στο σχολείο. 
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Σγολικό Ιστορικό 

Γενική Εντύπωστι και παρουσιαστικό του παιδιού 

Ο Σ. είναι ένα χαριτωμένο, ξανθό παιδί, καθαρό, καλοντυμένο και πάντα 

χαμογελαστό. 

"Μετρημένο" στα λόγια, πολύ ευγενικό, υπομονετικό και φιλότιμο. 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες από προηγούμενα σχολικά χρόνια. 

Συναισθτιιιατικός Koouoc 

Από την πρώτη ημέρα που μπήκε στην τάξη δημιούργησε θετικές εντυπώσεις. 

Ήσυχο παιδί, όχι ζωηρό αλλά "ζωντανό" και ευχάριστο. 

Δεν κλαίει εύκολα, βοηθάει τους συμμαθητές του, δεν έχει προξενήσει 

ανταγωνισμούς ή δημιουργήσει αντιπάθειες. 

Δε θυμώνει. 

Κάνει παρέα με όλους τους συμμαθητές του, αλλά και παιδιά άλλων τάξεων. 

Έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. 

Συιιιιετογιΐ στο Μάθτιιια 

Στο μάθημα δεν έχει ικανοποιητική συμμετοχή. 

ον πρώτο καιρό, αν δεν του απευθυνόταν ερώτηση, δεν “άνοιγε" το στόμα του. 

ο τελευταίο διάστημα προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις, επαναλαμβάνοντας 

ότι του λένε οι συμμαθητές που κάθονται κοντά του. 

Χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις εργασίες 

του και όποτε το έκανε οι απαντήσεις ήταν λανθασμένες. 

Η φοίτηση του είναι κανονική. 

Η προσοχή του είναι ικανοποιητική. 

Συνερνατικόττιτα 

Συνεργάζεται άψογα με όλους. 

Γενικότερη Κοινωνικότητα 

Έχει φίλους στο σχολείο. 

Αυτοεξυπηρετείται. 
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Τρόπος Μελέτης 

Χρειάστηκε αρκετό χρονικό διάστημα για να οργανωθεί. 

Μπέρδευε τα τετράδια του. 

Άλλαζε συχνά τετράδια και ξεκινούσε από την αρχή. 

Πρόσφατα αξιοποιεί σωστά το χρόνο του στην τάξη και προσπαθεί να τελειώσει ότι 

έχει αρχίσει. 

Ειδικές Δυσκολίες - Ειδικές Ικανότητες 

Δυσκολεύεται ιδιαίτερα να συμμετάσχει στο μάθημα, να δώσει σωστές απαντήσεις, 

να διηγηθεί κάτι, έστω και από την προσωπική του ζωή, όπως π.χ. μια εκδρομή ή μια 

επίσκεψη κ.λ.π. 

Ζωγραφίζει καλά.. 

Απαγγέλλει ωραία. 

Αποστηθίζει τα ποιήματα. 

Έκθεση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου 

Κατόπιν συζήτησης με την μητέρα, ο Σ. έχει πραγματοποιήσει 2 επισκέψεις σε 

Κ.Ψ.Υ. της περιοχής, χωρίς να υπάρχει μέχρι τώρα διάγνωση. 

Αξιολόγηση Γλωσσικών Δεξιοτήτων 

Αξιολόγηση με τεστ: δόθηκε στο μαθητή το τεστ του παραρτήματος. 

(Φύλλα μαθησιακών εξετάσεων για πρώτη ανάγνωση, για προχωρημένες δεξιότητες 

ανάγνωσης και για γραφή και ορθογραφία. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α, Β, Γ.) 

(Φλωράτου Μ., (2005) 

Σχόλια: Ο μαθητής ήρθε ευχάριστα και με μεγάλη προθυμία για το τεστ. Ήταν 

συγκεντρωμένος όλη την ώρα της εξέτασης. Δεν έδειξε σημάδια κόπωσης και 

τελειώνοντας είπε: «θα ήθελα να βοηθηθώ για να γίνω καλύτερος μαθητής». 
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Σύνταξη του Προφίλ Γλωσσικών Δεξιοτήτων 

Έλεγγος Δεξιοτήτων στην Ανάγνωση 

Ο Σ. δείχνει στην καρτέλα του το φωνήεν που του ζητάμε. Δεν κάνει αντικαταστάσεις 

ούτε παραλείψεις. Διαβάζει με ευκολία το φωνήεν που βλέπει και το γράφει. 

Αναγνωρίζει, διαβάζει και γράφει τα σύμφωνα. 

α γράμματα τα γράφει με τη σωστή φορά, κρατάει με το δεξί χέρι το μολύβι, έχει 

αποδεκτό τρόπο κρατήματος του εργαλείου γραφής, σωστή στάση του σώματος, δεν 

μετακινεί την επιφάνεια εργασίας και γράφει σχετικά γρήγορα. 

Διαβάζει με ευκολία τη συλλαβή που του δείχνουμε χωρίς να κάνει ανάλυση και 

σύνθεση των φθόγγων της και χωρίς να την διαβάζει από μέσα του. 

Αντιγράφει απλές συλλαβές σωστά χωρίς να παραλείπει ή να αντικαθιστά γράμματα. 

Μπορεί να διαβάζει ολόκληρη μια λέξη μονοσύλλαβη, δισύλλαβη, τρισύλλαβη και 

απλή πολυσύλλαβη σωστά. 

ου υπαγορεύουμε τις παραπάνω λέξεις και τις γράφει αναλύοντας τες σε συλλαβές, 

κάνοντας ελάχιστα λάθη και συγκεκριμένα στο χωρισμό όμοιων συμφώνων. 

Αφήνει κανονικές αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις, τις τονίζει αφού πρώτα τις γράψει 

και γράφοντας τες τις επαναλαμβάνει. 

Επιστρέφει τελειώνοντας και ελέγχει τις λέξεις. 

Διαβάζει απλή πρόταση, κατανοεί το νόημα της και απαντά στις ερωτήσεις που 

σχετίζονται με αυτήν. 

Ο μαθητής διαβάζει συλλαβές, λέξεις και πρόταση με δίψηφα φωνήεντα και 

συνδυασμούς. 

Διαβάζει και τα δυο φωνήεντα μαζί. 

Έχει όμως μια μικρή δυσκολία στην ανάγνωση των λέξεων. 

Γράφει λέξεις με δίψηφα φωνήεντα και συνδυασμούς που του υπαγορεύουμε χωρίς 

λάθος. 

Στην ανάγνωση των συλλαβών με δίψηφα σύμφωνα έχει δυσκολία. 
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Όπως: ο κρ το διαβάζει κουρ. 

ο τρ το διαβάζει τορ. 

ο πρ το διαβάζει πορ. 

ο φρ το διαβάζει φορ. 

ο χρ το διαβάζει χορ. 

ο σκ το διαβάζει σκου. 

α κλ, σπ, στ, πλ τα διαβάζει κανονικά. 

ις λέξεις που περιέχουν δίψηφα σύμφωνα δεν τις διαβάζει με άνεση. 

ην πρόταση όμως που περιέχει λέξεις με δίψηφα σύμφωνα τη διαβάζει σχετικά 

καλά. 

Από τα δίψηφα σύμφωνα το τσ το λέει τσι και το γγ γγι. 

Από τα σύμφωνα που είναι τρία στη σειρά το μπρ το διαβάζει μπρου 

τοντρ ντορ και το γκρ γκορ. 

Ο Σ. διαβάζει μια παράγραφο τριών απλών προτάσεων. 

Δεν αργεί να διαβάσει, σταματά στις τελείες και απαντά σωστά στις ερωτήσεις που 

σχετίζονται με την κατανόηση του κειμένου. 

Αποδίδει το νόημα απαντώντας όχι μόνο σε ερωτήσεις αλλά και ελεύθερα. 

ο ίδιο γίνεται και με κείμενο τεσσάρων προτάσεων που έχει μεγαλύτερη νοηματική 

δυσκολία. Το κείμενο αυτό αποτελείται από σύνθετες προτάσεις. 

Ανταποκρίνεται επιτυχώς στη συμπλήρωση ενός μικρού κειμένου με τις λέξεις που 

λείπουν. 

Ο μαθητής διαβάζει διστακτικά ένα κείμενο μεγαλύτερο από τα προηγούμενα και 

απαντά σωστά στις τρεις από τις πέντε ερωτήσεις κατανόησης. 

Στο τελευταίο κείμενο που έχει μπροστά του, το μεγαλύτερο σε έκταση και πιο 

σύνθετο σε νοήματα, κατά την ανάγνωση αρχίζει να κουράζεται από την πέμπτη 

σειρά. 

Στις δυο πρώτες ερωτήσεις που αφορούν το κείμενο απαντά σχετικά εύκολα ενώ στην 

τρίτη και την τέταρτη δυσκολεύεται πολύ. 

Δεν ανατρέχει στο κείμενο να βρει τις απαντήσεις παρά μόνο για την τελευταία. 
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Έλεγγος Γραοιίς 

Δίνονται στο Σ. ένα γράμμα, μια συλλαβή, δυο λέξεις και μια πρόταση. 

Αναγνωρίζει και κυκλώνει με επιτυχία μόνο το γράμμα. 

Αντί για τη λέξη κυκλώνει τη συλλαβή και την πρόταση. 

Αντί για τη συλλαβή κυκλώνει τη λέξη. 

Στην αντιγραφή μιας πρότασης αντιγράφει ολόκληρες τις λέξεις με κανονικό ρυθμό 

λέγοντας τες μια-μια χωρίς λάθη. 

Παρατηρεί μια εικόνα και απαντά γραπτά στις σχετικές ερωτήσεις. 

Γράφει γρήγορα και απαντά σωστά νοηματικά με πλήρη πρόταση. 

Καλείται να διορθώσει ορθογραφικά λάθη σε προτάσεις, κείμενο και ζευγάρια 

λέξεων. 

Στις προτάσεις διόρθωσε το ένα από τα είκοσι. 

Στο κείμενο το ένα από τα δεκαεννέα. 

Στα ζευγάρια τα τριάντα δυο από τα σαράντα οκτώ. 

Δε γνωρίζει τον αριθμό και τις καταλήξεις των ουσιαστικών και των ρημάτων ούτε 

την ορθογραφία των άρθρων. 

Καλείται να μετρήσει τις συλλαβές επτά λέξεων με δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα 

αλλά η απάντηση που δίνει είναι ο αριθμός των γραμμάτων. 

Γράφει σωστά τα δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα που περιέχονται σε λέξεις που του 

υπαγορεύονται. 

Έλενγος Γραοιίς Πρότασης 

Δίνεται μια πρόταση στο μαθητή. 

Δε γνωρίζει από πόσες λέξεις αποτελείται. 

Αντί για λέξεις μετράει γράμματα. 

Στην πρόταση που υπαγορεύεται αρχίζει με κεφαλαίο, δε βάζει τελεία, δεν κρατά 

αποστάσεις και γράφει γρήγορα. 

Δεν τονίζει τις δισύλλαβες λέξεις και όπου χρειάζεται να συλλαβίσει κάνει λάθος. 

Όπου έχει τονίσει έχει τονίσει σωστά. 
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Σκέοτοιιαι και Γράοω 

ο περιεχόμενο ανταποκρίνεται μερικώς στο θέμα. 

Υπάρχουν λίγα νοήματα στο κείμενο και συντακτικά λάθη. 

Δε χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου την τελεία ούτε άλλα σημεία στίξης. 

ονίζει ελάχιστες λέξεις αλλά τις τονίζει στη σωστή συλλαβή. 

Δεν κρατάει σωστές αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις. 

Αρχίζει με κεφαλαίο το κείμενο, κάνει επαναλήψεις, δε χρησιμοποιεί παραγράφους 

και η έκταση του γραπτού είναι μικρή. 

α γράμματα του είναι σχετικά ευανάγνωστα. 

Δεν κάνει παραλήψεις γραμμάτων. 

Μερικές αντωνυμίες δεν τις διαχωρίζει από την λέξη που αναφέρονται. 

Δεν παραλείπει ούτε αντικαθιστά γράμματα. 

Στην ορθογραφία κάνει λάθη στα ρήματα και ουσιαστικά στο καταληκτικό και 

θεματικό μέρος τους. 

Δε γράφει σωστά όμως ούτε τα άλλα μέρη του λόγου. 

Αποφεύγει να χρησιμοποιήσει επίθετα, επιρρήματα και δευτερεύουσες προτάσεις. 

Γενικά το γραπτό είναι φτωχό σε ανάπτυξη ιδεών. 

Στον προφορικό λόγο το παιδί μιλά λίγο, δεν εκδηλώνει περιέργεια και δε θέτει 

ερωτήματα. Έχει μειωμένο ενεργητικό λεξιλόγιο, χρησιμοποιεί σύντομες φράσεις και 

δεν ολοκληρώνει τις προτάσεις του. Δίνει άστοχες απαντήσεις και έχει φτωχή 

ανακλητική ικανότητα. Γελά στα ανέκδοτα και καταλαβαίνει τη μεταφορά και το 

υπονοούμενο. 

Στην ανάγνωση δεν αποφεύγει να διαβάσει μεγαλόφωνα αλλά αποφεύγει να πάρει 

μέρος σε συζήτηση. Δυσκολεύεται στην κατανόηση του νοήματος και στη χρήση 

λεξικού. Δεν αναγνωρίζει τη σημασία των στοιχείων στον τυπωμένο λόγο, χάνει το 

σημείο που διάβαζε και έχει άχρωμο ύφος κατά τη μεγαλόφωνη ανάγνωση. 

(Διδακτικές Σημειώσεις, Αστέρη Θεοδώρα, 2005) 
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Αντιιιετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών 

Σκοπός 

Η ανάπτυξη της ικανότητας να εκφράζεται γραπτά ο μαθητής με ακρίβεια και 

αποτελεσματικότητα ώστε να χαίρεται την ίδια τη γραπτή επικοινωνία. (Σαλβαράς, 

2000). 

Στόγοι 

α. Να μάθει να γράφει απλές προτάσεις νοηματικά και συντακτικά σωστές. 

Να γράφει δικές του προτάσεις με μικρές λέξεις κρατώντας αποστάσεις μεταξύ των 

λέξεων, για να εμφανίζει το γραπτό του ωραία εικόνα. 

β. Να μάθει να γράφει προτάσεις σχετικά με το θέμα που του δίνεται, σωστά 

εκφρασμένες ώστε το κείμενο του να είναι άρτιο νοηματικά και συντακτικά. 

(Φλωράτου, (2005) 

γ. Να αυξήσει την προσοχή του και να συγκεντρώνεται περισσότερο ώστε να μειωθεί 

η προσποίηση συμμετοχής και να βελτιωθεί ο βαθμός κατανόησης και έκφρασης στο 

προφορικό και γραπτό λόγο. 

δ. Στο συναισθηματικό τομέα να αποδεχτεί το διαζύγιο των γονιών του και να 

συνειδητοποιήσει τις πραγματικές του δυνατότητες. Να μπορεί να αντιμετωπίσει 

καταστάσεις χωρίς να φαντάζεται εύκολες λύσεις και να ενεργεί ανάλογα. 

Μεθοδολογία 

Ε£ατοιιικευιιένη Διδασκαλία 

Σε ήρεμο, χαλαρό περιβάλλον αναπτύχθηκε κλίμα επικοινωνίας και οικοδομήθηκε 

εμπιστοσύνη. Θέταμε απλά ερωτήματα και χρησιμοποιούσαμε μικρές προτάσεις 

προσθέτοντας σταδιακά πληροφορίες. Δείχναμε με εκφράσεις του προσώπου ότι 

καταλαβαίναμε ή όχι αυτό που έλεγε. Χρησιμοποιήσαμε κάρτες για τη διδασκαλία. 

Αναπτύξαμε την επικοινωνία με περιεχόμενο καθημερινές ανάγκες και συγκεκριμένα 

βιώματα ή παραδείγματα που ανήκουν στη σφαίρα ενδιαφέροντος του μαθητή. 

(Διδακτικές Σημειώσεις, Αστέρη Θεοδώρα, 2005) 
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Δραστηριότητες 

Οι διδακτικοί στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι. (Σαλβαράς, 1996 -

Ματσαγγούρας, 1997) Να ικανοποιούν τις ατομικές, μαθησιακές, κοινωνικές και 

γνωστικές ανάγκες του μαθητή και να καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της 

προβληματικής περιοχής. (Smith, 1990 - Σπαντιδάκης, 2004) 

Α.Στόχος 

1) Δίνουμε γραμμένες προτάσεις απλές και ζητάμε: 

α) Να τις διαβάσει 

β) Να υπογραμμίσει ξεχωριστά την κάθε λέξη 

γ) Να τις αριθμήσει 

π.χ. Έσπασα το όιιορφο ιιολύβι ιιου. 
1 2 3 4 5 

2) Λέμε μια απλή πρόταση, ζητάμε να αριθμήσει τις λέξεις που ακούει και μετά 

χτυπάμε για κάθε λέξη μια φορά τα χέρια μας. 

3) Λέμε μια απλή πρόταση και ζητάμε: 

α) Να αριθμήσει τις λέξεις χτυπώντας τα χέρια του 

β) Να την γράψει αφού πρώτα εμείς έχουμε τραβήξει τόσες γραμμές όσες είναι 

και οι λέξεις 

4) Ο μαθητής καλείται 

α) Να πει μια απλή πρόταση 

β) Να αριθμήσει τις λέξεις 

γ) Να γράψει χωρίς βοήθεια την πρόταση κρατώντας αποστάσεις 

5) Λέμε μια πρόταση με μικρές λέξεις (μου, τις, μας), τις μετράμε μαζί και μετά 

γράφει την πρόταση. 

6) ο επόμενο βήμα είναι να γράψει μια πρόταση που του λέμε με μικρές λέξεις, 

μόνος του. 

7) Γράφει τέλος τρεις με τέσσερις δικές του προτάσεις με μικρές λέξεις κρατώντας 

σωστά τις αποστάσεις, χωρίς βοήθεια. 
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Β.Στόχος 

1) Συζητάμε με το παιδί για μια εικόνα που έχουμε μπροστά μας και διαλέγουμε δυο 

με τρεις αντιπροσωπευτικές προτάσεις τις οποίες γράφουμε. 

2) Στη συνέχεια κάνουμε το ίδιο, αλλά αρχίζουμε να γράφουμε την πρόταση και 

ζητάμε από το παιδί να την ολοκληρώσει. 

3) Συζητάμε, αποφασίζουμε ποιες προτάσεις θα γράψουμε και ζητάμε από το παιδί να 

τις γράψει. 

4) Συζητάμε για ένα θέμα ή για ένα έργο ή για μια εκδρομή ή για μια επίσκεψη και ο 

μαθητής μόνος του αποφασίζει τι θέλει να γράψει και το γράφει. 

5) Δίνουμε μια εικόνα ή ένα θέμα και ο μαθητής χωρίς καμιά βοήθεια γράφει τις 

δικές του προτάσεις. (Φλωράτου, (2005) 

Συιιπεράσίΐατα & Συ^τηση 

Η υποστήριξη του μαθητή έγινε το τελευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους από το 

Μάρτη έως το Μάη. 

Η αξιολόγηση που έγινε σχεδιάστηκε με βάση «τι καταφέρνει και τι δεν καταφέρνει 

να κάνει» σε συγκεκριμένους τομείς του σχολικού προγράμματος, ώστε να 

σχεδιαστεί μια παρέμβαση κατάλληλη για το μαθητή. 

Η εξατομικευμένη διδασκαλία βοήθησε στην οργάνωση της σχολικής του ζωής. 

Αύξησε το ενδιαφέρον του για συμμετοχή και συζήτηση στη τάξη. 

α αναμενόμενα αποτελέσματα δεν έγιναν ακόμα ορατά γιατί ο χρόνος εφαρμογής 

του προγράμματος δεν ήταν αρκετός και η υγεία του μαθητή ήταν ανασταλτικός 

παράγοντας. 

Θα θέλαμε να πετύχουμε περισσότερους από τους στόχους μας, αλλά ελπίζουμε πως 

τη νέα σχολική χρονιά θα διατηρηθούν αυτά που επιτεύχθηκαν. Με την επανάληψη 

και επανατροφοδότηση του προγράμματος, την παιδαγωγική υποστήριξη του 

δασκάλου και τη συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων θα καταφέρει να ξεπεράσει 
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τις δυσκολίες του και να συμμετέχει ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επειδή κάθε στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας είναι και οριζόντιος στόχος των 

άλλων μαθημάτων, αφού όλα τα μαθήματα όταν περιέχουν διερεύνηση με 

επεξεργασία κειμένου (Σαλβαράς, 2000) περιμένουμε αφού σχεδιάσουμε ένα 

διδακτικό πρόγραμμα να βελτιωθεί η επίδοση του στα μαθηματικά και γενικά σε όλα 

τα μαθήματα. 

Συζητήσαμε με το μαθητή και τη μητέρα πως βλέπουν οι ίδιοι το πρόβλημα. 

Συναποφασίσαμε το διδακτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε καθώς και τον 

τρόπο μελέτης στο σπίτι και την οργάνωση των υποχρεώσεων του. 

Προσδοκώ η παραπάνω παρέμβαση, έστω μακροπρόθεσμα, να δώσει τέλος στην 

αγωνία του παιδιού και της μητέρας και η φοίτηση του στο σχολείο να είναι πηγή 

χαράς και δημιουργίας. 
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ΚΛΡΤΕΛΑΑ 

εγώ τώρα p£t ψέμα • ^ J o c ξένος φάρος 

χ«ορίζ; φακ OJHTC χαρά ψωμί nc5i δάχς 

nci-ώμα κα>ώ3ι ί^'Ξτα TLJJJIUL ήΕ£Λ£ κύΓ,ϋη 

ψ ί \ ΰ κ κ χάρακας UDC-:IW φάκελος πίνακας 

καλημέιΧ; τηλέφωνο napnejpu εφημεριδο 

μζξΛόβι παραλία εξώφυλλο φωτοτυπία 

5ιό5ρη|ί3ς Ρί[ϊλια€ήκη απυνεμώ ifiQpfijAQ 

ί^γβαφίζιύ τραπέζι ασθενές νύχτο ίβρεΕα 

ΚΑΡΤΕΛΑ Η 

καταλαβαίνω νύχτωνα χρειάζ^τί.ι uonnLt::; 

εκπλήξεις ΐουλίπώ euruxla . ανοίγω ρεύμα 

κεράσια ταύρος 

ντρέπομΛ 

[jnpicri 

τοΒκια^ίνος 

μίκικάλ. πγγΕλΰς γφΰπιπαμώ^ 

av^ijTpL καλαμπόκι τζαμαρία 

mWka γκρεμός τίανίρώ γκρίζα 

καντήλι τσοπάνος μπλέξιμβ 

ΚΑΡΤΕΛΑ Ε 

Η Σοφία γύριοϊ OTU G.DOVK: -ης και ςρ^ισε vc KACLSL. C 

Γιωρνος, £τλα η ς , τη ρώπρΕ τι e»i. Η Joo.iVi, μόλις 

την naTcL\ap£r πήντ *ο\τά της *.ζ\, τη xaiStus. Η I c f f u , 

j r HiCTQjiCKKWQ m μ£πα της, txri on novoC« TC 

ίπχ'Οιί,χι της. 

Απανπά ίτ ις ερ'_«ήσΐΐς: 

c) Πού έκαιγε r Ιοφία; 

Ρ] Τι έκανε ο Πόρνος: 

γ) ncnoc; πήγε κοντ-i υ ς και τη χιίΰεϋε; 

UJ Γιατ: 7ΕΑ;ΚΊ ΐκΑαΐγε η Γχφίύ; 

ΚΑΡΤΕΛΔΖ 

Ο ψΕράς π^υ φοράει υαύρες λ^τηχέαες ^ s r i i ρίχνει 

νερί πάνυ στπ.#^φ.Δ:ττλ3. τ υ, ένας <ύριχ μί καψέ 

ζακέτα ̂ ψάχνει TW τοΐπη ταυ για να βρει Λ ·. Λ* .--·,-& y 

crycpaaEi ψ^ρια. 
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ΚΑΕΓΕΛΑΗ 

Τα βιττραχάκι ΕΪΥ εΓχ-e. οκεφΆ πϊτέ TC,I να πΕτάΕει. 

Κ^θ-ίχν? μόνΰ σπ|ν ύκρη της ίχθης ιαι κατα^ε 5iorl· 

' χαΐίά τη Α·'μνη. B'AVTE, τχήο επιτέλους;, καημέ»», rot 

φώνπξΐ το ^κιλε Γ.ΰίλί TOJ δάσους με τα κρυοακΟΚΧίνα 

φΤίρά. Το βστ.τπχπκι γύρισε και το noivait πεμακλητιό. 

TfTi.nA? ncu*j τότε κατέβηκε κοι μ£ την άιοη ττ;ς φτε

ρούγας του το έσπρωξτ. Τ 3 βάτραχο< ι Γΐέιαξ^ ύχι pepCLa 

ψ ^ ή στ3ν ^,ρπνό, ΊΜΔ ατον πάτο της Αψ,ντς. Ε, yha 

αρχή ;ΐ3λό είναι ω αιπά, fiev νομίζετε; 

li flc.'j κτ.Αάτπν τκ 3τ.τρπχπκι: 

2) Τι raw ίΐίύνηξκ Tf> [:T\i£ ncft i; 

3) Πώς το μπλε πουλί το Εοη&ηοϊ, va πετάξει; 

4]· Πού πεταζρ τελικά το £ατοαχ3κι; 

ΞΓ-Γιατί 3CT πέταγε μόνο ταυ TD ^οιτραχάκ^ 

ΚΑΡΤΕΑΑ3 

κΣήμερο ο ΐ ^ ν ο ιταίςο:• με τον ή,Κιο. ΰέλιί να ταν 5ω crae «οντά-, 

εύπε ο Γι άνντς οτη μαμύ τοϋ1. Η μύμά του yrAucir και TOL Ε;ΤΤΕ CTL 

Lulu δεν vfv£tai\uaii ο rjjtoq riwa Γύλύ μακριά 

Tc pt-πί LP όταν ίΟΐμή^ηκΕ, ονβιρβύτη&5 ^ως βγήκ£ TTC μπή

καν: και πόθε ένΰ ολόχρυσο παιΑί και τον πήρτ πάνω του <αι 

ξ^κΐνηααν. Αϋ0ηκ3¥παλύ gri?j.V 'Άξαφνα, ic xpuacnanjAfatavi 

μ α τόσα βπάιαμτ] οτροφίΐ που παραλίγο ο Γιαννάκη να r isc i 

κάτω. Φτάναμε, είτε το moiAL Κατέβηκε, τα ΠΟ£:Ί του Εατησον 

οτο γώ χ που έλαμπε. Προχύρηαε λ*γο Λα: ΟμΕθι̂ Ε. cr ένα μτ-

νάλο δωμάτιο&κηΟρίοτΐί, Στη ,κιτίτστεχοτανο Ηλιος. Ηταν 

πολύ όμορφος. «Καλώς ήρθες», του είπε. «Ε-Γαοι TO ncajfra not-

δακι rtflu sixe τα κο'^ράγιο vt qra ns ως &5ώ. Μιτράβα Όου. ΌΛΟ 

TC npavujcra θέλουν eacpcc KanpcanaOHC. Πάμε όμως τώρα, 

W CKX δείξω ΐ θ ϊ κΟσμια uju.:» 

1) Τι e.'nE ο Πόννηί <ΠΓΙ μαμά του; 

Ά Ποιυς τον μετέφερε irrov Ήλκ; 

3} ϊτ πυνέβη ^ρταν π&τάγανι, 

4) Τ', TCJ Γ(ΓΪΕ ο Ήλΐί;ς στον TU'J s ic ; 
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• 

η} C ^ώτ;ς. όταν, ανέβαινε τι σκοΛα, κτΛτηΟβ-̂ χ: ΊΟΟΓ, ταυ. 

β) Οταν nrffdto οην. iat5n[ χαρά, μJU αρέ:τη να κιανσ «αύνια 

HCK τραμπΛΑπ, 

_' γ) T-J καλαναρη Που κανί; ζέοΊ, τρΐχουμε ατής πομολ}^ 

για μπάνια 

3) Ξπ£ΐοηρτο KoAioxaLpfl, α ήλκ?ς vaia ΐολΰ, πρέπει -;α iJan\i)JVCJV£ 

τίτιΛ ΙΟΜΟ 

Ε) Μου ζιρΐυτ* ncAJ ',Ό.καϊτάο ΤΓ^ φ^ταγε-ϋο!?; and της ΕΚ Spotter 

Tau 3>ολείο'υ-. 

(π; Qtuv κάνη «.p-jc, φορίτέ'τΰ ζ£0Τ3 LttJ κόκκινο πς:>λ·ο[ίερ TTtiki ro 

Ιπλ£ξ& η ywYPa μ^υ η Καίτι. 

>̂ i r^Hyai τα; Au&j, ΰττJl> ίΧΐόρχΰΙΛ' στο KUciSJD. 

Nlta μ?ρα ο ΐόνις n t e ^ r a a i pro· ψίλο ταυ va tjSn- να τυίξευν 

μπάλα Όιτως Gtaifitw οττ> SJW TCJ onLitou. εφ^ε αι LTTCAQ και 

ίΊθτ;θΐ?αΐ Jc Γζρμτ. τ<ς ιΐάρτο^ Ο Φά·Λ~ φ^ήθιΐΕ μην pjjv υΰλώίΤ] η 

μπ^ά τπυ. Ο Κιώστας 0Τ3νοχύΰρΓ,9ι\Ε via τη ifriia. Πηγοι o n απίτη 

του και, ύστερα οαο λίγο wipuje μ£ βήματα, Τα έ̂ &ΐϊΕ απ μαμά 

ταυ tt'dvt •/ αγοράοττ icr.vcupto ΐζάμη. 

ρΛ α} ηύσ&ς Οο)Αϋβί$ έχου*- οι naporfrw Λεξευς.-

' εφημερίδα;? τρυγούν & ϊΐ.ρντικό>:Β 
κατώπΓχΛο;? βρύαηί γιαγιάς pwfctaft 

Γαόώ£τ(ςΛέξαςίΐαν$σίΚΛίΐ»ί: , κ< 

. Η - ι 
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