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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εδώ και αρκετά χρόνια οι ειδικοί και οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται και
ερευνούν το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών1 που παρουσιάζουν οι μαθητές
του δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για μια σειρά δυσκολιών που παρατηρείται
στην προσπάθεια των μαθητών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της
σχολικής πραγματικότητας. Ο λόγος που απασχόλησε και απασχολεί όλους
τους ευαισθητοποιημένους παράγοντες -δασκάλους, καθηγητές, γονείς- που
συντελούν στην πρόοδο και εξέλιξη των παιδιών συνίσταται κυρίως στο
γεγονός ότι τέτοιου είδους δυσκολίες μπορεί να καταλήξουν σε τροχοπέδη,
τόσο για τη σχολική πρόοδο των μαθητών, όσο και για την κοινωνική τους
ανέλιξη, σε ακραίες περιπτώσεις.
Οι τομείς στους οποίους κυρίως παρουσιάζουν δυσκολίες οι μαθητές
είναι ο προφορικός και ο γραπτός λόγος. Κάποιοι μάλιστα κάνουν λόγο και για
"δυσλεξία"

ή "δυσορθογραφία" ή "τραυλισμό"

ή αποδίδουν

άλλους

χαρακτηρισμούς στην προσπάθεια τους να κατηγοριοποιήσουν κάποια από
αυτά τα εμπόδια που ταλαιπωρούν τους μαθητές σήμερα. Έρευνες μάλιστα
αναφέρουν ότι 20% - 25% του συνόλου του μαθητικού

πληθυσμού

παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι απ'
αυτούς παρουσιάζουν προβλήματα που αφορούν στην κατανόηση και την
παραγωγή του γραπτού λόγου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες, παρουσιάζει προβλήματα στην παραγωγή γραπτού
λόγου (Σπαντιδάκης, Ι. 2001 )2.
Πολλές φορές μάλιστα τέτοιου είδους δυσκολίες οδηγούν τους μαθητές
να εγκαταλείψουν το σχολείο, ενώ όταν διαιωνίζονται ως το τέλος των
μαθητικών χρόνων παραδίδουν στην κοινωνία ενήλικες με αδυναμίες στο
γραπτό ή τον προφορικό λόγο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται οτι το 22% των
Αμερικανών ενηλίκων έχει ανεπαρκείς αναγνωστικές ικανότητες, ενώ 13% των

1 Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες ή Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές των σχολικών
δεξιοτήτων όπως χαρακτηρίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χρησιμοποιείται για
να προσδιορίσει διαταραχές σε μία ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες
που εμπλέκονται στην κατανόηση και χρήση του λόγου, γραπτού ή προφορικού. (Πηγή
διαδίκτυο: http://www.ekseliksh.qr/dvsleksia mi .htm).
2
Πηγή διαδίκτυο: http://www.patris.qr/archive/2001/6/19/ (βλ. Παράρτημα Ι, σελ. 34).
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απόφοιτων Γυμνασίου δεν κατορθώνει να αποκτήσει τις στοιχειώδεις γνώσεις
και ικανότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο (Nielsen και Long's, 1981).
Λαμβάνοντας, λοιπόν,

υπόψη τις υπάρχουσες

συνθήκες και τα

τρέχοντα δεδομένα και παίρνοντας ως αφορμή το υλικό και τα ερεθίσματα
που

προσέφερε η παρακολούθηση

του

Προγράμματος

«Εξειδίκευση

Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Γενικής Εκπαίδευσης για Μαθητές με
Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας», συντάχθηκε η παρούσα εργασία. Το πεδίο
έρευνας και ενασχόλησης ήταν ο γραπτός λόγος και η αντιμετώπιση
συγκεκριμένων δυσκολιών του με διάφορες μεθόδους.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χώρο εργασίας της μετέχουσας
εκπαιδευτικού με μαθητή που έχει στην τάξη της εδώ και δύο σχολικά έτη. Η
έρευνα έγινε στην Αθήνα και αποτελεί μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης.
Κάποιες από τις παρεμβάσεις τίθενται σε εφαρμογή και τα δύο αυτά χρόνια,
ενώ κάποιες άλλες εφαρμόστηκαν μόνο τον τελευταίο μήνα. Ο βασικός
περιορισμός μιας τέτοιας εργασίας είναι ότι είναι δύσκολη η μετέπειτα
γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για το σκοπό της έρευνας οι
μεθοδολογικές έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν

ήταν η παρατήρηση, η

συνέντευξη και η λήψη πληροφοριών από διάφορα έγγραφα.
Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της έρευνας ήταν:
α.

Παρουσίαση μεμονωμένων δυσκολιών στο γραπτό λόγο.

β.

Τρόποι αντιμετώπισης τους.

γ.

Παρουσίαση

νέου

τεχνολογικού

τρόπου

αντιμετώπισης

συγκεκριμένων δυσκολιών.
δ.

Προτάσεις για περαιτέρω παρέμβαση και αντιμετώπιση της

συγκεκριμένης περίπτωσης.
Η εργασία είναι χωρισμένη σε 7 κεφάλαια. Περιλαμβάνει το θεωρητικό
υπόβαθρο των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, την αναλυτική περιγραφή
των παρεμβάσεων

που χρησιμοποιήθηκαν,

το αναλυτικό ιστορικό του

εμπλεκόμενου μαθητή και τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για μελλοντική
παρέμβαση από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Προφορικός Λόγος
Ο προφορικός λόγος και η παραγωγή του είναι μια από τις πιο
πολύπλοκες και δύσκολες λειτουργίες που αφορούν τον άνθρωπο και τον
χαρακτηρίζουν. Από το πρώτο κιόλας έτος της γέννησης του το άτομο
παρουσιάζει την τάση για εκφορά του προφορικού λόγου, καθώς στην
προσπάθεια του αυτή ξεκινά να βγάζει άναρθρες φωνές, αργότερα παράγει
ήχους που φωνολογικά προσεγγίζουν τον ανθρώπινο λόγο -τα ψελλίσματαενώ στον 6ο μήνα πια, όπου πρόκειται για προχωρημένη φάση της περιόδου
του βαβίσματος, παράγει τα φωνήματα που είναι ιδιόρρυθμες λέξεις και θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως το "προσωπικό" λεξιλόγιο του ατόμου.
Στον 18ο πια μήνα το παιδί είναι σε θέση να παράγει ελλειπτικές προτάσεις ή
αλλιώς τηλεγραφικό λόγο, ο οποίος με την κατάλληλη καλλιέργεια θα
μετατραπεί μέσα στα επόμενα χρόνια σε ώριμο λόγο (Παρασκευόπουλος, Ι.
1985).
Όλη αυτή η διαδικασία και η εξέλιξη του λόγου είναι μια φυσιολογική
διαδικασία που βιώνει κάθε άτομο όταν αφορά τη μητρική του γλώσσα και δεν
έχει κάποια ιδιαιτερότητα, η οποία να το εμποδίζει να ακολουθεί τα
συγκεκριμένα στάδια εξέλιξης. Οι δυσκολίες και τα πιθανά

προβλήματα

παρουσιάζονται όταν το παιδί έχει δυσκολία ή όταν τα ερεθίσματα που δέχεται
δεν αφορούν τη μητρική του γλώσσα που ακούει καθημερινά, αλλά μια
δεύτερη με την οποία δεν έχει άμεση επαφή.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αναφέρουν οι Pollock &
Waller (2001) στην προσπάθεια τους να διευκρινίσουν πώς νιώθουν και τι
βιώνουν τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου στη μητρική τους
γλώσσα. Αναφέρουν, λοιπόν, ότι αυτά τα παιδιά νιώθουν έτσι ακριβώς όπως
ένας Άγγλος που βρίσκεται στη Γαλλία, χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα
επαρκώς και πρέπει να αγοράσει ψωμί. Και στις δυο γλώσσες η λέξη
γράφεται το ίδιο, αλλά η διαφοροποίηση στην προφορά τους μπορεί να δώσει
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άλλο νόημα για κάποιον που κατανοεί τη διαφορά3. Είναι αντιληπτό, λοιπόν,
σε τι σφάλμα μπορεί να εμπέσει κάποιος άθελα του, πόσο μπερδεμένος
νιώθει εκείνη τη στιγμή, αλλά και πόσο ντροπιασμένος σε περίπτωση που έχει
κάνει λάθος και δώσει άλλο μήνυμα από αυτό που επιθυμεί.
Ο λόγος που γίνεται αναφορά στον προφορικό λόγο στη συγκεκριμένη
εργασία είναι γιατί η μελέτη περίπτωσης που θα αναλυθεί παρακάτω στα
πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας (3-4 ετών) παρουσίασε πρόβλημα στη
σωστή άρθρωση του προφορικού λόγου, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα της
μητέρας4. Η ίδια η μητέρα προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα
κάνοντας ασκήσεις λογοθεραπείας με το γιο της. Οι ασκήσεις αυτές ήταν δικής
της πρωτοβουλίας, χωρίς δηλαδή τη συμβουλή κάποιου ειδικού, αλλά απ' ό,τι
ανέφερε η ίδια βοήθησαν τον Β. να ξεπεράσει τις δυσκολίες του. Αυτό βέβαια
φάνηκε σε βάθος χρόνου.
Σήμερα και καθόλη τη διάρκεια της παρέμβασης, ο μαθητής δεν
παρουσιάζει καμία δυσκολία στη διατύπωση του προφορικού του λόγου και η
άρθρωση του είναι πολύ καλή. Δεν έγινε κανενός είδους παρέμβαση στον
προφορικό λόγο αφού αυτό δεν κρίθηκε απαραίτητο και ο μαθητής δεν
παρουσίασε καμία δυσλειτουργία.

Γραπτός Λόγος
Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι κοινά παραδεκτό ότι αποτελεί μια
ακόμα πιο πολύπλοκη διαδικασία και λειτουργία του ανθρώπου, αφού το
άτομο πλέον δε χρειάζεται μόνο να σκεφτεί και να συντάξει τις σκέψεις του
μόνο

στο

μυαλό του, αλλά πρέπει

να τους δώσει

σωστή

μορφή

αναπαριστώντας τες στο χαρτί. Όπως αναφέρει ο Σπαντιδάκης (2004),
προκειμένου ο μαθητής να κατορθώσει να παράγει ένα δομημένο και με
νόημα κείμενο θα πρέπει να συνδυάζει αρμονικά δύο ρόλους: το ρόλο του
συγγραφέα-δημιουργού και το ρόλο του γραμματέα-γραφέα (Graham &
MacArthur, 199Γ Gerber, 1993 στον Σπαντιδάκη, 2004).
3

Pain στη γαλλική γλώσσα σημαίνει ψωμί και προφέρεται /ρ§7, ενώ στην αγγλική γλώσσα
pain σημαίνει πόνος και προφέρεται /pein/.
4
Βλ. σελ. 11 κ.ε.
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Οι δύο προαναφερθέντες ρόλοι απαιτούν την ενεργοποίηση πολλών
λειτουργιών και ικανοτήτων ταυτόχρονα προκειμένου

να επιτευχθεί το

επιθυμητό αποτέλεσμα. Από τη μια πλευρά, ως συγγραφέας-δημιουργός ο
μαθητής θα πρέπει να γεννήσει ιδέες, να τις οργανώσει, να διαλέξει το κοινό
στο οποίο απευθύνεται, να ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο γράφει το κείμενο και
στη συνέχεια να το βελτιώσει ώστε να μπορέσει να ικανοποιήσει το στόχο του
με μεγαλύτερη επιτυχία (Σπαντιδάκης, Ι. 2004).
Από τη άλλη πλευρά, ως γραμματέας-γραφέας ο μαθητής πρέπει να
είναι σε θέση να μετατρέπει σε σύμβολα και γραφήματα τις σκέψεις του
συγγραφέα και να τις αποτυπώνει

στο χαρτί με τέτοιο τρόπο που να

αποδίδουν το ακριβές νόημα που σκέφτεται ο τελευταίος. Για το λόγο αυτό
πρέπει να επιστρατεύσει όλες του τις δυνατότητες και να εκτελέσει τις
απαραίτητες κινήσεις της λεπτής κινητικότητας για τον κατάλληλο σχεδιασμό
των γραμμάτων, να κρατά τις κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ των γραμμάτων
και να τηρεί όλους τους απαραίτητους συντακτικούς, ορθογραφικούς και
γραμματικούς κανόνες που διέπουν την ομαλή και σωστή δομή ενός κειμένου
(Σπαντιδάκης, Ι. 2004).
Οι Pollock & Waller (2001) αναφέρουν μάλιστα ως πιθανές αιτίες της
δυσγραφίας την ανικανότητα του μαθητή να ελέγχει την κίνηση του, την
πιθανή ένταση που μπορεί να έχει όταν γράφει για οποιονδήποτε λόγο, την
ταχύτητα με την οποία γράφει ή τις εναλλαγές που κάνει στον τρόπο γραφής
του. Φυσικά, δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί η σωστή λαβή του μολυβιού,
μια και συχνά αποτελεί πρωτεύοντα λόγο για το σωστό σχεδιασμό των
γραμμάτων.
Τα παιδιά

με μαθησιακές δυσκολίες είναι κακογράφοι, κάνουν

δυσανάγνωστα γράμματα και πολλά ορθογραφικά λάθη. Μπορεί να πιέζουν
το μολύβι τους, γράφουν αργά και δύσκολα, δείχνουν να κουνούν ολόκληρο
το μπράτσο. Είναι ανώριμα για να διακρίνουν την αριστερή από τη δεξιά
πλευρά, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις γραμμές και τις καμπύλες που
απαιτεί ένα γράμμα. Κουράζονται γρήγορα, σβήνουν συνέχεια και κάνουν
πολλές μουντζούρες. Δεν αφήνουν τα σωστά κενά ανάμεσα στις λέξεις, άλλες
τις κολλάνε, άλλες τις ξεχνούν και δεν μπορούν να κρατήσουν μια ευθεία σε
λευκή σελίδα. Παραλείπουν

και αντιστρέφουν γράμματα ή συλλαβές,

αντικαθιστούν σύμφωνα (γ-χ, ξ-ψ, γράμματα-χρήματα). Δεν τονίζουν ή
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παρατονίζουν τις λέξεις, δε χρησιμοποιούν τα σημεία στίξης, δεν ξεκινούν τις
προτάσεις με κεφαλαία ή τα βάζουν στη μέση των λέξεων. Γράφουν
καθρεφτικά (ε-3, ρ-9, αχ-χα). Κάνουν πολλά λάθη και στην αντιγραφή. Μπορεί
όμως να ζωγραφίζουν πολύ καλά, γιατί η δυσκολία στη γραφή οφείλεται στην
κακή οπτικοκινητική τους αντίληψη και στη δυσκολία συντονισμού ματιούΟ προφορικός με το γραπτό λόγο συνδέονται άμεσα καθώς, για να
καλλιεργηθεί και να είναι εποικοδομητικός ο δεύτερος, πρέπει ο πρώτος να
έχει φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να βοηθήσει στην
παραγωγή
απαραίτητη

ώριμου και σωστού
η

ύπαρξη

μιας

κειμένου. Για το λόγο αυτό, κρίνεται
επιστήμης

που

θα

βοηθήσει

τον

ευαισθητοποιημένο εκπαιδευτικό να παρέμβει και να δώσει δημιουργικές
λύσεις προς όφελος του μαθητή. Μια τέτοια επιστήμη είναι η Παιδαγωγική
(Αγωγή) του λόγου και της ομιλίας. Πρόκειται για μια επιστήμη της θεωρίας και
της πράξης που έχει ως στόχο την αγωγή, τη διδασκαλία και την άσκηση του
προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την παιδαγωγική διαδικασία
(Δράκος, Γ. 1999). Έτσι, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα μέσα από το
έργο του να προσπαθεί να δώσει λύση σε ποικίλα προβλήματα που του
παρουσιάζονται στη σχολική του καθημερινότητα και απασχολούν το μαθητή

5

Πηγή διαδίκτυο: http://www.kenepap.gr/eidiki aqoqi.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ιστορικό Μελέτης Περίπτωσης
Α. Ατομικό - Οικογενειακό Ιστορικ6
Ο Β. γεννήθηκε πριν 10 χρόνια στην Αθήνα. Μένει στο Ελληνικό μαζί
με τους γονείς του και την αδερφή του που είναι μικρότερη κατά 4 χρόνια. Ο
πατέρας είναι αυτοκινητιστής και η μητέρα ασχολείται με τα οικιακά. Τα 2
πρώτα χρόνια φοίτησε σε δημόσιο δημοτικό και τον τρίτο χρόνο μετεγγράφηκε
σε ιδιωτικό όπου φοιτά μέχρι και σήμερα. Από τη συνέντευξη με τη μητέρα
(Παράρτημα II, σελ. 35) προέκυψε ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε με στόχο ο
Β. να βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου θα εισπράξει μεγαλύτερη προσοχή και
βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε σε
μαθησιακό επίπεδο.
i) Σχέση με τον πατέρα
Ο πατέρας εργάζεται αρκετές ώρες και απουσιάζει από το σπίτι. Έτσι,
ο Β. δεν τον βλέπει πολύ. Παρόλα αυτά, ο Β. τον θαυμάζει, τον υπακούει και
του αρέσει να περνά αρκετό χρόνο μαζί του. Όσον αφορά τα μαθήματα, στην
αρχή τ ης σχολικής χρονιάς, οπότε και ο πατέρας άρχισε να ασχολείται, τον
υπάκουε. Αλλά αργότερα άλλαξε κι αυτό. Το μόνο που φαίνεται να έχει
υιοθετήσει από τα λόγια του πατέρα είναι η άποψη να μην αφήνει κενά στα
μαθηματικά γιατί όλα τα μαθήματα είναι "αλυσίδα" μεταξύ τους και αν δεν
ξέρει μια ενότητα δεν μπορεί να παρακολουθήσει την επόμενη. Γι' αυτό ίσως,
σύμφωνα πάντα με τη μητέρα, στα μαθηματικά προσπαθεί και αποδίδει
περισσότερο.

6 Οι πληροφορίες που αφορούν το οικογενειακό ιστορικό προέκυψαν από συνέντευξη με τη
μητέρα (βλ. Παράρτημα II, σελ. 35).
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ii) Σχέση με τη μητέρα
Καθώς η μητέρα ασχολείται με τα οικιακά, όπως έχει ήδη αναφερθεί,
βρίσκεται στο σπίτι περισσότερο καιρό και έχει το χρόνο να ασχοληθεί με τα
παιδιά. Έτσι, όταν ο Β. γύριζε στο σπίτι, του ζητούσε να της δείξει τι μαθήματα
είχε και ποιες ήταν οι υποχρεώσεις του για την επόμενη μέρα. Η αντίδραση
του

αγοριού

διαπληκτισμούς

ήταν

ιδιαίτερα έντονη. Έτσι,

κατέληγε σε

μεταξύ μητέρας-γιου. Η συμβουλή

καβγά

και

της δασκάλας στη

συγκεκριμένη περίπτωση ήταν να πάψει η μητέρα να ασχολείται για να μάθει
ο Β. να εργάζεται μόνος και να μη διαταράσσονται οι ενδοοικογενειακές
σχέσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει ηρεμία στο σπίτι και ο Β. να
εργάζεται κάποιες φορές μόνος του ή ύστερα από προτροπή της δασκάλας.
iii) Σχέση με την αδερφή
Όταν γεννήθηκε η μικρή αδερφή του Β. ο δεύτερος εκδήλωσε έντονα
συναισθήματα ζήλειας στο πρόσωπο της πρώτης. Σήμερα, όμως, η σχέση
των δύο παιδιών είναι ιδιαίτερα θερμή και ο Β. φαίνεται να έχει αδυναμία στη
μικρή. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα που η μικρή φοιτά στο νηπιαγωγείο
του σχολείου του Β. ο τελευταίος την επισκέπτεται συχνά στα διαλείμματα και
σε περίπτωση που την πειράζει κάποιος μεγαλύτερος παρεμβαίνει και
υπερασπίζεται την αδερφή του.
iv) Σχέση με τον προηγούμενο δάσκαλο
Η μητέρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ισχυρίστηκε ότι αρκετό
καιρό μετά από την απομάκρυνση του Β. από το προηγούμενο σχολείο
ανακάλυψε μέσα από συζητήσεις ότι ο προηγούμενος

δάσκαλος δεν

συμπεριφερόταν σωστά στον Β. μετά τα Χριστούγεννα και αυτός ήταν ο λόγος
που

άρχισε να υποτροπιάζει

η επίδοση

του μαθητή στα μαθήματα.

Χαρακτηριστικά, αναφέρει ότι ο δάσκαλος μέχρι και την περίοδο των
Χριστουγέννων ισχυριζόταν ότι ο Β. ήταν άριστος μαθητής και είχε πολλές
δυνατότητες. Τους επόμενους μήνες, όμως, παρουσίασε μια απότομη ύφεση
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την οποία η μητέρα την απέδωσε σε αντίδραση του Β. προς κάποια
προσβολή που του είχε κάνει ο δάσκαλος την ώρα του μαθήματος.
Συγκεκριμένα, η μητέρα ανέφερε ότι τον αποκάλεσε «καραγκιόζη» και
αυτό ο Β. το πήρε προσωπικά. Έτσι, από κει και πέρα ο μαθητής πίστεψε ότι
δεν μπορεί να καταφέρει πολλά, αφού ο δάσκαλος του έχει τέτοια άποψη γι'
αυτόν και σταμάτησε να αποδίδει. Άλλος ισχυρισμός της μητέρας ήταν ότι
έμαθε από τυχαία συζήτηση ότι κάποτε ο ίδιος δάσκαλος του πέταξε μια
κασετίνα ως αντίδραση σε κάποια ανάρμοστη συμπεριφορά του. Το
συμπέρασμα της μητέρας ήταν ότι όλη αυτή η συμπεριφορά συντέλεσε σε
μεγάλο βαθμό για την καθοδική πορεία της επίδοσης του Β. στο σχολείο.
v) Σχέση με τη σημερινή δασκάλα
Η σχέση του Β. με τη σημερινή δασκάλα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της
μητέρας, είναι πολύ καλή. Ο Β. τη σέβεται και την υπακούει και είναι η μόνη η
οποία μπορεί να του θέσει κάποια όρια και να τα τηρήσει. Είναι το μοναδικό
άτομο με το οποίο δεν αντιδρά και κάνει όποια εργασία του αναθέσει, αρκεί
αυτό να γίνεται στο χώρο του σχολείου και να μην είναι δουλειά για το σπίτι.
Έχει καλή σχέση μαζί της και πολλές φορές συζητά μαζί της για άσχετα από
το σχολείο θέματα.

Β. Σχολικό

Ιστορικ7

i) Μαθησιακό επίπεδο
Από τις πληροφορίες που παρείχε η σημερινή δασκάλα του Β.
προκύπτει ότι όταν ήρθε στο σχολείο (Σεπτέμβριος 2003) ο συγκεκριμένος
μαθητής είχε βραδεία αναγνωστική ικανότητα, πολλά κενά σε γραμματικούς,
ορθογραφικούς και συντακτικούς κανόνες, ενώ χρειαζόταν άμεση υποστήριξη
προκειμένου να είναι ικανός να εργάζεται αυτόνομα. Μόνος του εργαζόταν
μόνο όταν είχε αισθητή την παρουσία της δασκάλας του.
7 Οι πληροφορίες που αφορούν το σχολικό ιστορικό προέκυψαν από υλικό που παραχώρησε
η δασκάλα του Β.
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Καθόλη την περσινή χρονιά ο Β. σημείωσε σημαντική βελτίωση στον
τομέα της ανάγνωσης και σήμερα διαβάζει άνετα ένα γνωστό κείμενο, ενώ τα
καταφέρνει αρκετά καλά και στο άγνωστο. Κατάφερε να καλύψει πολλά κενά
που είχε στη γραμματική και στην ορθογραφία -πάντα με τη συνεχή
προσπάθεια και παρέμβαση της δασκάλας- χωρίς όμως να έχει ξεπεράσει τις
δυσκολίες 100%. Στα μαθηματικά, ενώ αντιλαμβάνεται τις μαθηματικές έννοιες
σε μεγάλο βαθμό, παρουσιάζει
πράξεων (π.χ. πολλαπλασιασμό

δυσκολία

στην εκτέλεση πολύπλοκων

με τριψήφιο πολλαπλασιαστή)

και στην

επίλυση προβλημάτων. Στη γραπτή έκφραση φαίνεται να έχει κάνει σημαντική
βελτίωση, αφού πλέον καταφέρνει να κάνει μόνος του παραγράφους
(Παράρτημα III, σελ. 36), ενώ ταυτόχρονα έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τα
ορθογραφικά λάθη ακολουθώντας τη μέθοδο που έχει διδαχθεί, αυτή της
«κατευθυνόμενης ορθογραφίας»8. Η διαφορά αυτή φαίνεται αν διαβάσει
κανείς τα δυο γραπτά που παρατίθενται στα Παραρτήματα III και V αντίστοιχα.
Ο Β. παρουσίαζε και παρουσιάζει αδιαφορία για τη μελέτη των
δευτερευόντων μαθημάτων (Ιστορία, Μελέτη, Θρησκευτικά), με τα οποία δεν
ασχολείται παρά μόνο από προτροπή της δασκάλας του. Ερχόταν μονίμως
άγραφος στις εργασίες αυτών των μαθημάτων και συμμετείχε μόνο κατά τη
διάρκεια της παράδοσης, πάντα ύστερα από προτροπή της δασκάλας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη διάρκεια και των δύο σχολικών ετών δεν είχε
καλή επίδοση σε κανένα από τα επαναληπτικά στα συγκεκριμένα μαθήματα
και συμπλήρωνε τις απαντήσεις πάντα με τη βοήθεια του βιβλίου. Στο
Παράρτημα V παρατίθεται ένα επαναληπτικό κριτήριο Ιστορίας της Γ' τάξης,
ενώ στο Παράρτημα VI διατίθεται το τελευταίο επαναληπτικό Ιστορίας της
φετινής χρονιάς, στο οποίο ό,τι συμπλήρωσε ήταν με τη βοήθεια του βιβλίου.
Πάντως, ακόμα και σ' αυτά τα γραπτά φαίνεται το πρόβλημα δυσορθογραφίας
που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος μαθητής, αφού στο πρώτο επαναληπτικό9
τη λέξη 'Όλυμπος" τη γράφει με "ι".

8
9

Βλ. Κεφάλαιο 5, σελ. 21 κ.ε.
Βλ. Παράρτημα V, σελ. 38-39.
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ii) Ατομικό - κοινωνικό επίπεδο
Ο Β. ήταν ένα παιδί με τάση να δημιουργεί ιστορίες από το μυαλό του,
ιδιαίτερα ευφάνταστες, οι οποίες

μπορεί

να

αφορούσαν

πραγματικά

πρόσωπα, μπορεί και όχι. Αργότερα, μάλιστα, έφτασε στο σημείο να
προσποιείται ότι πονά η κοιλιά του και να ζητά την απομάκρυνση του από το
σχολείο. Παρουσίαζε δηλαδή ένα είδος «σχολικής φοβίας», σύμφωνα πάντα
με τα λεγόμενα της δασκάλας. Το φαινόμενο αυτό περιορίστηκε τους
επόμενους

μήνες -μέχρι

και το τέλος της περασμένης

χρονιάς- και

εξαλείφθηκε στις αρχές της φετινής σχολικής χρονιάς, όταν ο Β. είχε πόνους
στην κοιλιά από σκωληκοειδίτη και φοβήθηκε ότι κανείς δεν θα τον πίστευε.
Με την κατάλληλη υποστήριξη και στάση της δασκάλας το φαινόμενο έχει
πλέον εξαλειφθεί και ο Β. απομακρύνεται από την τάξη μόνο για να πάει
τουαλέτα -δικαιολογία που συνήθως είναι αληθής.
Οι σχέσεις του Β. με τους συμμαθητές του ήταν αρκετά καλές από την
πρώτη στιγμή που ήρθε στο σχολείο. Δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα να ενταχθεί
στην ομάδα της τάξης και οι συμμαθητές του τον αποδέχτηκαν και τον
συναναστροφή καν άμεσα. Το μόνο πρόβλημα που παρουσιάζει κατά τη
διάρκεια της φοίτησης του στο σχολείο είναι η απόσπαση προσοχής που
εκδηλώνει στη διάρκεια όλων των μαθημάτων. Παρατηρείται συχνά να χαζεύει
και να μην παρακολουθεί στη διάρκεια του μαθήματος. Αυτό γίνεται
ανεξάρτητα από το αντικείμενο παράδοσης, είτε τον ενδιαφέρει είτε όχι.
Χρειάζεται διαρκώς

η επέμβαση

της δασκάλας προκειμένου

να

τον

επαναφέρει στο πραγματικό περιβάλλον της τάξης. Για το λόγο αυτό, η
τελευταία φροντίζει πάντα ο Β. να συμμετέχει ενεργά στην παράδοση του
μαθήματος έτσι ώστε να λαμβάνει τις πληροφορίες εκείνη τη στιγμή, αφού
συνήθως δεν ασχολείται ούτε στο σπίτι με τα νέα δεδομένα διδασκαλίας.

Αιτιολόγηση Συγγραφής Ιστορικού
Ο λόγος για τον οποίο θεωρήθηκε απαραίτητη η παράθεση όλων των
παραπάνω στοιχείων σχετικά με το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον του
Β. ήταν ότι οι εμπλεκόμενοι

εκπαιδευτικοί
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μελέτη
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περίπτωσης, ύστερα από την έρευνα που πραγματοποίησαν, κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι τα αίτια των δυσκολιών που παρουσιάζει ο Β. στο γραπτό
λόγο είναι πιθανότερο να μην οφείλονται σε ενδογενείς-παθολογικούς
παράγοντες, αλλά σε περιβαλλοντικούς. Έτσι, το έργο της παρέμβασης
καθίσταται αυτόματα ευκολότερο και με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
Βέβαια, οι ερευνητές δυστυχώς δεν έχουν κάποια επίσημη ιατρική ή άλλου
είδους γνωμάτευση που να

τους αποκλείει το ενδεχόμενο της ύπαρξης

κάποιου συνδρόμου. Παρόλα αυτά, μεθόδευσαν τις παρεμβάσεις τους και τις
ενέργειες τους με βάση τα δεδομένα και τα στοιχεία που είχαν, εστιάζοντας
πάντα την προσοχή τους στις δυσκολίες του μαθητή στο γραπτό λόγο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Περιγραφική Αξιολόγηση Μαθητή
Α. Συγγραφικό προφίλ μαθητή
Ο Β. πριν ξεκινήσει να γράφει τις σκέψεις του 1 0 φαίνεται να σκέφτεται,
είτε

μόνος

του

είτε

κατευθυνόμενος

από

τις

ερωτήσεις

κάποιου

σχεδιαγράμματος που μπορεί να βρίσκεται στον πίνακα. Είναι ήρεμος όταν
γράφει, δεν αναστατώνεται ούτε αγχώνεται για οποιονδήποτε λόγο και ξεκινά
να γράφει τις ιδέες αρκετά γρήγορα. Δεν κρατά ποτέ σημειώσεις, γράφει τις
ιδέες του χωρίς παύση και γι' αυτό συχνά δε βγαίνει νόημα ή μπορεί να μην
υπάρχει χρονική συνοχή στην αφήγηση του. Κατά τη διάρκεια της σύνταξης
του κειμένου φαίνεται να είναι συγκεντρωμένος και όταν τελειώνει είναι ήρεμος
και γαλήνιος. Για να ελέγξει το γραπτό του πρέπει να του γίνει παρατήρηση,
αλλά και πάλι δεν κάνει συστηματική και προσεκτική δουλειά.
Κάποια

μέρα η συμμετέχουσα

δασκάλα έβαλε τον Β. να της

υπαγορεύει τις σκέψεις του11 κι εκείνη να γράφει προκειμένου να τον
απαλλάξει από το ρόλο του γραμματέα. Απ' ό,τι φαίνεται στο Παράρτημα VIII
από το κείμενο που προέκυψε, ο Β. παρουσίασε δυσκολίες στη χρονική
συνοχή (1η παράγραφος), αλλά και στην έλλειψη στοιχείων τα οποία αφήνουν
νοητικά κενά στην ανάγνωση (3η παράγραφος). Ετσι είναι φανερό οτι ο Β.
παρουσίαζε δυσκολία στη σωστή δομή και τοποθέτηση των ιδεών του, αλλά
όχι στην παραγωγή τους. Επίσης, φάνηκε ότι είχε και προβλήματα στη
βελτίωση του κειμένου, αφού μετά το τέλος της γραφής και αφού η δασκάλα
του έδωσε το κείμενο που της είχε υπαγορεύσει ο ίδιος, δε θέλησε να κάνει
καμιά αλλαγή.
Σ' αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούν οι συνθήκες κάτω
από τις οποίες έλαβε χώρα η συγκεκριμένη διαδικασία και οι αντίστοιχες
αντιδράσεις του Β. Κατά τη διάρκεια της εργασίας υπήρξαν πολλές
παρεμβάσεις από άλλους μαθητές, οι οποίοι ζητούσαν βοήθεια από τη
10
11

Βλ. Παράρτημα VII, σελ. 41.
Βλ. Παράρτημα VIII, σελ. 42.
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δασκάλα. Ο Β. δε φαινόταν να ενοχλείται από αυτού του είδους τις διακοπές
και συνέχιζε την αφήγηση των ιδεών του ακατάπαυστα. Χαρακτηριστικό είναι
ότι η ροή του λόγου του ήταν συνεχής και ακατάπαυστη, πολλές φορές χωρίς
ο ίδιος να παίρνει ανάσα. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης δεν υπήρχε
διάλειμμα για σκέψη.

Β. Γραμματειακό προφίλ μαθητή
Προκειμένου να γίνει αντιληπτό και ξεκάθαρο αν το πρόβλημα του Β.
βρισκόταν στο ρόλο του γραμματέα, συλλέχθηκαν τρία δείγματα γραφής του
μαθητή (της ταχύτερης12, μιας καλλίγραφης13 και της χειρότερης14) από τις
καθημερινές του ορθογραφίες. Από τα δείγματα αυτά προκύπτει ότι ο Β. δεν
έχει κάποιο ιδιαίτερο είδος δυσγραφίας -δεν ταιριάζει απόλυτα σε καμία
κατηγορία από αυτές που περιγράφει ο Σπαντιδάκης (2004). Παρόλα αυτά,
και μέσα από τα υπόλοιπα κείμενα που παρατίθενται, ο συγκεκριμένος
μαθητής είναι κακογράφος σε κάποιες περιπτώσεις,

ενώ έχει έντονο

πρόβλημα

οι

ορθογραφίας. Η

υπόθεση

που

έκαναν

εμπλεκόμενοι

εκπαιδευτικοί ήταν ότι η κακογραφία μπορεί να οφειλόταν στη λανθασμένη
λαβή του μολυβιού, αλλά και στη λανθασμένη στάση του σώματος. Αυτό
προέκυψε ύστερα από σύγκριση της συμπεριφοράς του Β. στα συγκεκριμένα
θέματα με τις εικόνες που παραθέτει ο Σπαντιδάκης (2004) σχετικά με τη
σωστή λαβή του μολυβιού αλλά και τη σωστή στάση15 .
Ύστερα, λοιπόν, απ' όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι πρωταρχικοί
στόχοι που τέθηκαν για την πρόοδο του Β., ήταν οι εξής:
α) Αντιμετώπιση δυσορθογραφίας.
β) Χρήση παραγράφων - γραφή προλόγου και επιλόγου.
γ) Εξάλειψη νοηματικών - χρονολογικών λαθών.
δ) Εμπλουτισμός λεξιλογίου.
ε) Αντιμετώπιση κακογραφίας.
12
13
14
15

Βλ. Παράρτημα IX, κείμενο ε, σελ. 43.
Βλ. Παράρτημα IX, κείμενο ζ, σελ. 43.
Βλ. Παράρτημα IV, σελ. 37.
Βλ. Παράρτημα X, σελ. 44.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ)16
Πολύ συχνά οι δάσκαλοι σχεδιάζουν ένα προσωπικό πρόγραμμα για
κάθε μαθητή, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για κάθε μαθητή με μαθησιακές
δυσκολίες. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι δάσκαλοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν
διάφορες τεχνικές και να τις προσαρμόσουν έτσι ώστε να αποδώσουν τα
επιθυμητά αποτελέσματα. Το Εξατομικευμένο

Εκπαιδευτικό

Πρόγραμμα

(ΕΕΠ) είναι ένα πολύ χρήσιμο και σημαντικό εργαλείο που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί με κύριο στόχο να υπενθυμίζει διαρκώς στον ειδικό το
γεγονός ότι κάθε παιδί έχει διαφορετικές και μοναδικές ανάγκες.
Σύμφωνα με το "Code of Practice" (1994) το ΕΕΠ πρέπει να
ξεκαθαρίζει και να οριοθετεί τη φύση των δυσκολιών του μαθητή, την ειδική
εκπαιδευτική πρόνοια, το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία, τα
ειδικά προγράμματα
ξεχωριστό

και τις δραστηριότητες που χρειάζονται για κάθε

άτομο. Επίσης ξεχωρίζει

τους στόχους

που

μπορούν να

κατορθώσουν οι γονείς παρέχοντας την πολύτιμη βοήθεια τους. Επίσης, με τη
βοήθεια του ΕΕΠ ο ειδικός έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει τις τεχνικές που
χρησιμοποιούνται και να επανεξετάσει οποιαδήποτε δραστηριότητα και να
κάνει τις τυχόν αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες.
Ακόμα, ο Σπαντιδάκης (2004) αναφέρει ότι το ΕΕΠ χρήζει ανάγκης της
αποτελεσματικής συνεργασίας των μελών της ομάδας που το δημιουργεί,
«την έγκαιρη διάγνωση, τη σαφή και ακριβή περιγραφή του προβλήματος, τη
διατύπωση πραγματικών,
στόχων,

την

επιλογή

παρατηρήσιμων
του

και

μετρήσιμων

καταλληλότερου

τόπου

διδακτικών
και

των

αποτελεσματικότερων υποστηρικτικών μέσων, καθώς και την αρχική, συνεχή
και τελική αξιολόγηση του μαθητή» (Graham, Harris, MacArthur & Schwartz,
1991" Reed, 1997 στον Σπαντιδάκη, 2004). Επίσης, ο ίδιος αναφέρει ότι η
ολοκλήρωση του ΕΕΠ ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: ανίχνευση, διάγνωση,

16

Βλ. Παράρτημα XI, σελ. 45.
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καθορισμός των διδακτικών στόχων, καθορισμός των κριτηρίων επιτυχίας και
παροχή συνεχούς υποστήριξης και αξιολόγησης.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σχετικά με τη χρησιμότητα του
ΕΕΠ αλλά και τις αδυναμίες του Β. που προέκυψαν από την περιγραφική
αξιολόγηση στο Κεφάλαιο 3, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν και
παρήγαγαν ένα ΕΕΠ17 του μαθητή, το οποίο αποτελεί ένα πλάνο για τις
λιγοστές παρεμβάσεις που ήταν σε θέση να πραγματοποιήσουν
περιορισμένο χρόνο

που

είχαν.

Στο επόμενο

στον

κεφάλαιο παρατίθενται

αναλυτικά και με λεπτομέρεια όλες οι δυσκολίες που παρουσίασε ο Β. στο
γραπτό λόγο, οι παρεμβάσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή, αλλά και τα λιγοστά
αποτελέσματα που είναι εμφανή στη μαθησιακή πρόοδο του μαθητή.

17

Βλ. Παράρτημα XI, σελ. 45.

Μαθησιακές Δυσκολίες: Μελέτη Περίπτωσης

Α. Μπαντούνα - Ν. Μπαλκίζας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Δυσκολίες Μαθητή και Τρόποι Παρέμβασης
Α. Δυσορθογραφία
Περιγραφή
Ο Β. παρουσιάζει πρόβλημα ορθογραφίας το οποίο είναι εμφανές τόσο
στα γραπτά των εκθέσεων του18 όσο και στα γραπτά του από την
ορθογραφία19. Όπως είναι εμφανές από τα γραπτά του Β. που παρατίθενται,
τα ορθογραφικά λάθη ποικίλουν. Υπάρχουν λάθη στις καταλήξεις ρημάτων
(«αγιάση»)20, στις καταλήξεις ουσιαστικών

(«νερώ»)21, σε

συχνόχρηστες

λέξεις («πος»)22 και στα θέματα διάφορων λέξεων. Όπως είναι εμφανές τα
λάθη που παρουσιάζονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και δεν αποτελούν
μεμονωμένες περιπτώσεις λαθών.
Παρεμβάσεις
i) Κατευθυνόμενη ορθογραφία - χρήση λεξικού
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε η σημερινή δασκάλα, τα
κύρια αίτια της δυσορθογραφίας του Β. ήταν η αδυναμία και οι ελλείψεις που
είχε ο ίδιος σε γραμματικούς κανόνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Β. ήρθε
στο νέο σχολείο υστερούσε σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τους υπόλοιπους
μαθητές στο μαθησιακό επίπεδο της γραμματικής. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε η
δασκάλα τον υποστήριζε κάποιες ώρες Γυμναστικής ή Αγγλικών προκειμένου
να καλύψει τις αδυναμίες του και να μπορέσει να παρακολουθήσει το επίπεδο
της υπόλοιπης τάξης.
18
19
20
21
22

Βλ. Παραρτήματα III, σελ. 36, IV, σελ. 37, VII, σελ. 41.
Βλ. Παράρτημα IX, σελ. 43.
Βλ. Παράρτημα IX - κείμενο α, σελ. 43.
Βλ. Παράρτημα IX - κείμενο α, σελ. 43.
Βλ. Παράρτημα IX - κείμενο β, σελ. 43.
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Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση της
συγκεκριμένης

δυσκολίας

ήταν

η

"κατευθυνόμενη

ορθογραφία"

(Αδαμόπουλος & Αδαμοπούλου-Χατζημπαλόγλου, 2002). Πρόκειται για μια
νέα μεθοδολογία που στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο και
κυρίως στην ορθογραφία. Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό της ελληνικής
γραφής, να αναπαρίστανται κάποια φωνήεντα με δυο ή και περισσότερα
γραφήματα (π.χ. το φώνημα /ο/ μπορεί να απεικονιστεί είτε με "ο" είτε με "ω")
συχνά δυσκολεύει μαθητές σαν το Β. να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους. Η
"κατευθυνόμενη ορθογραφία", όμως, παρέχει σ' αυτούς τους μαθητές ιδέες, οι
οποίες τους βοηθούν να ξεπεράσουν κάθε σχετικό εμπόδιο με εύκολο τρόπο.
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου δίνει στο μαθητή την ευκαιρία
να κατακτήσει τους κανόνες και τις εξαιρέσεις, που είναι απαραίτητα, μέσα
από την καθημερινή εμπειρία. Η δασκάλα κατευθύνει το μαθητή να βρει την
απάντηση
παράδειγμα,

μόνος
τα

του

χρησιμοποιώντας

περισσότερα

παιδιά

λογικούς
γνωρίζουν

συσχετισμούς.
ότι

πρέπει

Για
να

χρησιμοποιήσουν το γράμμα "ω" για το φώνημα /ο/ όταν βρίσκεται στην
κατάληξη του ρήματος στο πρώτο πρόσωπο ενικού. Έτσι και με το Β., όταν
έγραφε

ορθογραφία, στη

συγκεκριμένη

περίπτωση

τού

τονιζόταν

ο

γραμματικός κανόνας προκειμένου να θυμηθεί και να το γράψει σωστά.
Στο επόμενα κείμενα23 είναι εμφανείς κάποιες παύλες που έβαζε ο Β.
και άφηνε κενές προκειμένου να σκεφτεί με την ησυχία του αργότερα τους
γραμματικούς κανόνες που χρειαζόταν κάθε φορά και να συμπληρώσει
σωστά (συχνά γινόταν χρήση του αρχείου που είχε ως γραμματική από το
σχολείο). Αυτό συνέβαινε για τα ορθογραφικά ενδιαφέροντα που αφορούσαν
τα φωνήματα /ο/, /ε/ και /ι/, τα οποία είναι και τα μοναδικά που απεικονίζονται
με περισσότερους από έναν τρόπους, ανάλογα με την περίσταση. Με αυτόν
τον τρόπο, ο Β. ήταν αναγκασμένος να είναι συγκεντρωμένος για να σκεφτεί
και να προσέξει τι κενό θα αφήσει, ενώ παράλληλα έκανε επανάληψη κάθε
φορά στους γραμματικούς κανόνες που του χρειάζονταν. Έτσι κατάφερνε να
τους εμπεδώσει και να τους κατακτήσει, πράγμα που τον βοηθούσε και στη
συγγραφή άλλων κειμένων.

23

Βλ. Παράρτημα IX - κείμενα γ, δ, ζ, σελ. 43.
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Πέρα από τη σωστή

γραφή των τριών αυτών

συγκεκριμένων

φωνημάτων, ο Β. έμαθε να χρησιμοποιεί σωστά και τα σημεία στίξης, αφού
κατά την υπαγόρευση της ορθογραφίας δε χρησιμοποιούταν η χρήση των
ονομάτων τους, αλλά ο τόνος της φωνής ήταν τέτοιος ώστε να υπονοείται
ποιο σημείο στίξης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Για παράδειγμα, όταν
έπρεπε να βάζει ερωτηματικό, η χροιά της φωνής είχε ερωτηματικό τόνο.
Όταν πάλι έπρεπε να βάζει παύλα, η δασκάλα έλεγε «διάλογος, κάποιος
μιλάει». Έτσι, ο Β. έπρεπε να θυμηθεί να αλλάξει γραμμή και να βάζει παύλα
στην αρχή.
Στις

περιπτώσεις

όπου

κάποιο

ορθογραφικό ενδιαφέρον δεν

καλυπτόταν από ορθογραφικό κανόνα (π.χ. το "ει" στη λέξη «χειμώνας»), ο Β.
έπρεπε να ανοίξει το προσωπικό του ευρετήριο, στο οποίο έγραφε τέτοιου
είδους λέξεις ή αν δεν την είχε περασμένη εκεί να ανοίξει το μικρό
ορθογραφικό-ερμηνευτικό λεξικό που είχε καθημερινά στην τσάντα του. Όλη
αυτή η διαδικασία τον κρατούσε σε εγρήγορση και δεν του επέτρεπε να
γράψει λάθος κάποια λέξη. Έτσι, απέφευγε τον κίνδυνο να του αποτυπωθεί
στο μυαλό κάποια λέξη ανορθόγραφη. Σε όλα αυτά, βέβαια, βοηθούσαν σε
μεγάλο βαθμό οι διάφοροι αναρτημένοι πίνακες που υπήρχαν στην τάξη, οι
οποίοι παρείχαν μια σειρά από γραμματικούς κανόνες. Έτσι, επιτυγχανόταν η
συχνή επανάληψη και συνεπώς εμπέδωση της γραμματικής.
ii) Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή24
Πολλοί ερευνητές, ανάμεσα τους και οι Ράπτης και Ράπτη (2003),
αναφέρουν ότι οι υπολογιστές ως επεξεργαστές κειμένου παρέχουν πολλές
δυνατότητες στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Γι' αυτό το λόγο,
λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί που οργάνωσαν την παρέμβαση στο συγκεκριμένο
μαθητή, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει

ως εναλλακτική λύση τη γραφή

ορθογραφίας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένας άλλος λόγος που έγινε
αυτή η επιλογή ήταν για να προσελκυθεί το ενδιαφέρον του Β., μια και όπως
έχει ήδη αναφερθεί πρόκειται για ένα μαθητή με διάσπαση προσοχής και ο

24

Βλ. Κεφάλαιο 7, σελ. 30.
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ηλεκτρονικός υπολογιστής όχι μόνο του τράβηξε την προσοχή, αλλά του
κίνησε και το ενδιαφέρον.
Έτσι, λοιπόν, σε κάποια ιδιωτική συνεδρία που είχε η μετέχουσα
εκπαιδευτικός στην έρευνα, με τη χρήση του προσωπικού της Laptop,
ανέθεσε στο Β. να γράψει ορθογραφία σ' ένα κενό έγγραφο του Word. Αυτό
όχι μόνο ευχαρίστησε ιδιαίτερα το μαθητή, αλλά αποτέλεσε ένα πρότυπο
έγγραφο καλλιγραφίας ενώ παράλληλα τον βοήθησαν να διερωτάται και να
ανακαλύπτει μόνος του γιατί ο υπολογιστής τού υπογράμμιζε κάποιες λέξεις.
Τον βοήθησε μάλιστα ακόμα και στο να μην ξεχνά τόνους. Έτσι, στο τέλος, τα
ορθογραφικά

λάθη

γράφονταν

με

άλλο

χρώμα

και

μεγαλύτερη

γραμματοσειρά, ενώ ο ίδιος ο μαθητής κατέγραψε τα προσωπικά του
συναισθήματα για τη συγκεκριμένη συνεδρία25.

Β. Χρήση παραγράφων- γραφή πρόλογου και επίλογου
Περιγραφή - Τρόποι παρέμβασης
Όπως φαίνεται από την έκθεση που υπάρχει στο Παράρτημα III, ο Β.
όταν λειτουργούσε αυτόνομα στις αρχές δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί να βάζει
παραγράφους στο κείμενο του. Η δασκάλα έπρεπε διαρκώς να του το
υπενθυμίζει, να του δείχνει τα κείμενα του βιβλίου για να τα μιμηθεί και να
επανελέγχει το γραπτό του προκειμένου να σιγουρευτεί ότι έχει κάνει όλες τις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το κείμενο του να είναι άρτιο και σωστά
δομημένο. Ως υπενθύμιση για όλα αυτά λειτουργούσε η ύπαρξη μιας μικρής
αφίσας, η οποία απεικόνιζε μια κυρία -Την κυρα-Μαριγώ26 όπως την είχε
ονομάσει η δασκάλα με τα παιδιά- η οποία έλεγε τα βήματα που έπρεπε να
κάνει κάθε μαθητής προτού να παραδώσει το γραπτό του.
Μια άλλη μέθοδος που εφαρμόστηκε με στόχο την αναπαραγωγή
προλόγου,

επιλόγου

και παραγράφων

από

τον

Β.

ήταν

η χρήση

διαγράμματος εργασίας ή σχεδιαγράμματος27. Έρευνες του Σαλβαρά (2000)
25
26
27

Βλ. Παράρτημα XII, σελ. 46.
Βλ. Παράρτημα XIII, σελ. 47.
Βλ. Παράρτημα XIV, σελ. 48.
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αποδεικνύουν ότι η χρήση τέτοιου είδους διαγραμμάτων βοηθούν τους
μαθητές σε πολύ μεγάλο βαθμό και κυρίως στο στάδιο της βελτίωσης του
κειμένου. Αυτός ο τρόπος παροχής βοήθειας έκανε το Β. να είναι σε θέση να
γνωρίζει πότε να σχηματίσει παράγραφο, αφού ήξερε ότι σχεδόν κάθε
ερώτημα του σχεδιαγράμματος αποτελούσε ξεχωριστή θεματική ενότητα.
Έτσι, όταν πραγματοποιήθηκε η διαδικασία κατά την οποία η δασκάλα είχε το
ρόλο του γραμματέα και ο Β. είχε μόνο το ρόλο του συγγραφέα28, ήξερε ο
τελευταίος πότε να αλλάξει παράγραφο.
Μια τελευταία τεχνική που βοήθησε το Β. στη βελτίωση του κειμένου
του, αλλά και της δομής του ήταν τα "Πι, πι, πι, πι και γιατί" ("Ποιος, πού,
πότε, πώς και γιατί", Σπαντιδάκης, 2004). Αυτά αποτελούσαν για το Β. έναν
πολύ αξιόπιστο οδηγό προκειμένου να μην ξεχνά να γράψει βασικά στοιχεία
του θέματος, αλλά και να ακολουθεί μια σωστή δομή.

Γ. Κακογραφία
Περιγραφή - Τρόπος παρέμβασης
Όπως είναι εμφανές από κάποια γραπτά του Β. (π.χ. Παράρτημα IV),
υπήρξαν περιπτώσεις που ο μαθητής δεν έγραφε καθαρά και δεν είχε τον ίδιο
γραφικό χαρακτήρα

με προηγούμενα

γραπτά.

Δυστυχώς,

ο

χρόνος

παρέμβασης δεν επέτρεπε την εκτενή παρέμβαση για το συγκεκριμένο ζήτημα
κι έτσι το μόνο που έγινε ήταν να συσταθεί στο Β. ποια είναι η σωστή στάση
στο θρανίο και η σωστή λαβή του μολυβιού. Βέβαια, από τις παρατηρήσεις
της δασκάλας φαίνεται ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά οφειλόταν είτε σε
κάποιο συναίσθημα αδιαφορίας του παιδιού είτε στην έλλειψη ενδιαφέροντος
για τη συγκεκριμένη εργασία που εκτελούσε τη δεδομένη στιγμή.

28

Βλ. Παράρτημα VIII, σελ. 42.
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Δ. Εξάλειψη νοηματικών-χρονολογικών λαθών/εμπλουτισμός λεξιλογίου
Περιγραφή - Τρόπος παρέμβασης
Δυστυχώς, και οι συγκεκριμένοι διδακτικοί σκοποί δεν κατόρθωσαν να
πραγματοποιηθούν όλοι οι διδακτικοί στόχοι που είχαν τεθεί λόγω έλλειψης
χρόνου.

Παρόλα αυτά, ύστερα σχεδόν

από

κάθε θέμα

ανάπτυξης

παρουσιαζόταν στο Β. μια πρότυπη έκθεση. Παράλληλα, ζητείτο από τον ίδιο
το Β. να ξαναδιαβάσει το γραπτό του και να σημειώσει σημεία στα οποία ο
ίδιος πολλές φορές δεν έβγαζε νόημα. Για καλύτερα αποτελέσματα, όταν ο
χρόνος το επέτρεπε, η δασκάλα διάβαζε φωναχτά στο μαθητή αυτό που ο
ίδιος είχε γράψει και καλούταν τότε να τη διακόπτει όποτε κάτι δεν του άρεσε ή
το θεωρούσε λανθασμένο. Αυτός ο τρόπος ήταν πιο αποτελεσματικός και
προκαλούσε πιο

έντονα το ενδιαφέρον του Β. τραβώντας του έτσι

περισσότερο την προσοχή, κάτι που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για το
συγκεκριμένο μαθητή, αφού δεν του ήταν εύκολο να συγκεντρωθεί όπως έχει
ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο.
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Συμπέρασμα - Περιορισμοί Έρευνας
Α. Συμπέρασμα
Το συμπέρασμα της συγκεκριμένης έρευνας θα μπορούσε ταυτόχρονα
να αποτελεί και την αξιολόγηση όλων των παρεμβάσεων που τέθηκαν σε
εφαρμογή. Απ' ό,τι φαίνεται και από τα μεταγενέστερα γραπτά του Β. η
μέθοδος της "κατευθυνόμενης ορθογραφίας", με την επιμονή πάντα της
δασκάλα, έχει αποδώσει ένα αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την
πρόοδο του μαθητή. Βέβαια, είναι μια διαδικασία η οποία έχει τεθεί σε
εφαρμογή

εδώ

και

δύο

σχολικά

έτη,

απλά

τον

τελευταίο καιρό

εντατικοποιήθηκε. Με αυτή τη μέθοδο, ο Β. έχει κατορθώσει να εμπεδώσει
αρκετούς γραμματικούς κανόνες, ενώ όταν έχει την κατάλληλη καθοδήγηση
συγκεντρώνεται και προσέχει ποια είναι εκείνα τα σημεία που χρήζουν
ιδιαίτερης επεξεργασίας.
Ο Β. έχει πλέον κατορθώσει να κάνει παραγράφους με δική του
πρωτοβουλία και δε χρειάζεται υποδείξεις. Επίσης, ξέρει να γράφει πρόλογο
και επίλογο και συνήθως γνωρίζει από μόνος του το περιεχόμενο τους. Δεν
είναι λίγες οι φορές που ο Β. είναι ο μαθητής εκείνος που προτείνει τι θα
γράψουμε στον πρόλογο ενός θέματος, στη συζήτηση που γίνεται πριν
ξεκινήσουν οι μαθητές να αναπτύσσουν το θέμα που τους δίδεται.
Ο απολογισμός όλης της προσπάθειας που έγινε με το Β. έδωσε στους
εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς μεγάλη ικανοποίηση καθώς παρατήρησαν το
μαθητή να παρουσιάζει πρόοδο στους συγκεκριμένους τομείς που είχαν βάλει
στους στόχους τους. Πολύ σημαντικό ήταν επίσης το γεγονός ότι ο
συγκεκριμένος μαθητής εκδήλωσε ένθερμο ενδιαφέρον και σταμάτησε να είναι
αρνητικός προς την εργασία. Στις συνεδρίες που έχει με τη δασκάλα πλέον
χαμογελά συνέχεια και δείχνει προθυμία για δουλειά. Είναι λίγες οι
περιπτώσεις που βαριέται ή αδιαφορεί πλέον και όταν ερωτάται, συχνά είναι
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σε θέση να δηλώσει ο ίδιος ποιες είναι οι αδυναμίες του και να ζητήσει
βοήθεια σε συγκεκριμένους τομείς.
Ένα πολύ σημαντικό κατόρθωμα μέσα απ' όλη αυτήν την προσπάθεια
ήταν επίσης το γεγονός ότι ισορρόπησαν οι σχέσεις ανάμεσα στο Β. και στη
μητέρα και δεν ήταν λίγες οι φορές που ο ίδιος έδειχνε μεγάλη προθυμία να
εργαστεί μόνος του στο σπίτι. Αυτό, βέβαια, συνέβαινε συνήθως όταν υπήρχε
η επίμονη στάση της δασκάλας και διαρκής και στενή της επαφή μέσω
συζήτησης με το μαθητή. Λειτούργησε δηλαδή αποτελεσματικά η αρχή ότι όλα
ξεκινούν και εξαρτώνται πρωταρχικά

από το δάσκαλο. Ο Καθηγητής

Πανεπιστημίου Κρήτης κος Βάμβουκας, στη συνάντηση που είχαμε μαζί του
στα πλαίσια του σεμιναρίου, δεν έπαψε στιγμή να μας υπενθυμίζει και να μας
τονίζει το σημαντικό ρόλο του δασκάλου σε κάθε είδους παρέμβαση ή
δραστηριότητα που αφορά την πρόοδο των μαθητών. Και αυτό έγινε ιδιαίτερα
εμφανές στη δική μας περίπτωση γιατί αποδείχτηκε πόσο πολύ λειτούργησε
και βοήθησε η καλλιέργεια της σχέσης μαθητή-δασκάλας στην πρόοδο του.
Συμπερασματικά, όλη αυτή η προσπάθεια παρέμβασης είχε κέρδος για
τους μετέχοντες εκπαιδευτικούς, αλλά πρωτίστως για το μικρό μαθητή. Το
κέρδος ήταν τόσο σε μαθησιακό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό, προσωπικόσυναισθηματικό του Β., αφού σταμάτησε να διαπληκτίζεται με τη μητέρα του
και η σχέση τους ισορρόπησε. Οι στόχοι, φυσικά, δεν έχουν επιτευχθεί 100%,
αλλά αν συνεχιστεί η προσπάθεια εντατικά και πιστά είμαστε αισιόδοξοι ότι ο
Β. μπορεί να ξεπεράσει οποιαδήποτε δυσκολία.

Β. Περιορισμοί
Όπως ήδη αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της εργασίας, ο βασικότερος
περιορισμός της συγκεκριμένης δουλειάς ήταν η έλλειψη χρόνου. Οι
περισσότερες παρεμβάσεις έπρεπε να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια
του τελευταίου μήνα και αυτό δυσχέραινε ιδιαίτερα το έργο των εμπλεκόμενων
εκπαιδευτικών. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που δεν αναφέρονται με
βεβαιότητα τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που τέθηκαν σε εφαρμογή
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για την πραγματοποίηση των τελευταίων διδακτικών στόχων που είχαν
Ένας άλλος περιορισμός ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο έγιναν οι
περισσότερες παρεμβάσεις. Από την περιγραφή τους στα προηγούμενα
κεφάλαια, πιστοποιείται ότι ο χώρος αυτός ήταν η σχολική τάξη. Αυτό σημαίνει
ότι η δασκάλα την ώρα που έκανε δουλειά με το Β. έπρεπε να ασχοληθεί και
με τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης, οι οποίοι μπορεί να ζητούσαν τη
βοήθεια της σε κάποια εργασία που πραγματοποιούσαν. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η περιγραφή της διαδικασίας κατά την οποία η δασκάλα
προσπαθούσε να ελέγξει το γραμματειακό προφίλ του μαθητή30 και δεν ήταν
λίγες οι περιπτώσεις που άλλοι μαθητές διέκοπταν τη διαδικασία προκειμένου
να εκφράσουν κάποιον προβληματισμό τους.

29
30

Βλ. Κεφάλαιο 3, σελ. 17.
Βλ. Κεφάλαιο 3, σελ. 17-18.
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Προτάσεις για Μελλοντική Παρέμβαση

Για μια σωστή και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων της
παρέμβασης, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί προτείνουν τη συνέχιση των
διδακτικών στόχων που έχουν τεθεί, κυρίως όσον αφορά την εξάλειψη των
νοηματικών λαθών, του εμπλουτισμού του λεξιλογίου και την αντιμετώπιση
της κακογραφίας. Πρόκειται για τους τρεις τομείς, οι οποίοι δε δουλεύτηκαν
όσο θα έπρεπε λόγω έλλειψης χρόνου και επειδή δόθηκε μεγαλύτερη
βαρύτητα στους πρώτους διδακτικούς σκοπούς.
Συνίσταται, επίσης, η διαρκής και επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση
όλων των επιμέρους διδακτικών στόχων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι
ώστε ο εμπλεκόμενος εκπαιδευτικός να είναι σίγουρος για την πρόοδο του
μαθητή και συνεπώς και για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και
των εργαλείων που χρησιμοποιεί. Τέλος, δε θα πρέπει να υποτιμηθεί, αλλά
αντίθετα

να

θεωρηθεί πρωτεύουσας

σημασίας,

η

καλλιέργεια μιας

ισορροπημένης και εποικοδομητικής σχέσης μεταξύ δασκάλων και γονιών, η
οποία μπορεί να αποδειχθεί σε "χρυσό" εργαλείο για άριστα αποτελέσματα
προς όφελος του Β. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πρόκειται για
ανθρώπους συνεργάσιμους, πρόθυμους να βοηθήσουν και με αυξημένη την
επιθυμία να ξεπεράσει το παιδί τους τις δυσκολίες που παραδέχονται ότι
αντιμετωπίζει.

Β. Παραγωγή και Χρήση Λογισμικού
Επιλέγουμε τον Η/Υ ως μέσο εποπτικό

για την επίτευξη των

παραπάνω στόχων, γιατί η αίσθηση ελέγχου, η περιέργεια, η προώθηση της
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φαντασίας και το στοιχείο της πρόκλησης πρέπει να αξιοποιηθούν στην
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και γιατί:
> Το μάθημα γίνεται πιο κατανοητό, πιο ευχάριστο και παρέχει κίνητρα
για περισσότερη διερεύνηση και εμβάθυνση στα υπό μελέτη θέματα σε
σχέση με άλλα μέσα διδασκαλίας.
> Ο υπολογιστής παρέχει ανάδραση στο μαθητή σχετικά με την ορθότητα
των απαντήσεων του καθώς αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες
> Δίνεται

η δυνατότητα στο μαθητή να αναπτύξει

μεθοδικό και

επιστημονικό τρόπο σκέψης.
Οι μετέχοντες εκπαιδευτικοί έχουν σκεφτεί να υλοποιήσουν
Λογισμικό

ένα

αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα, το οποίο θα βασίζεται στην

παρακάτω περιγραφή σεναρίου.
Σενάριο Λογισμικού
«Ο Πινόκιο συγγραφέας»
Εισαγωγή
Γραφικά, ο Πινόκιο με καπελάκι και τη βαλίτσα του συγγραφέα. Μιλάει
ο συγγραφέας και παρουσιάζει τους στόχους ενός κάλου γραπτού (δομή,
ορθογραφία, νόημα - χώρος/χρόνος).
Αφού παρουσιαστούν όλα αυτά ξεκινάμε το ταξίδι μας στο δάσος.
Δραστηριότητες
1η δραστηριότητα: άσκηση ορθογραφίας.
Δέντρο με κλαριά όπου θα υπάρχουν οι καταλήξεις των ρημάτων για
να μπορεί να διαλέγει ο μαθητής. Στη ρίζα θα βρίσκονται τα θέματα του
ρήματος (ενεστωτικό-αοριστικό) με δικαίωμα επιλογής.
Ο μαθητής σ' αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να μάθει και τους χρόνους
του ρήματος. Διπλή εργασία.
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Παράδειγμα: βασικές ασκήσεις => καταλήξεις παθητικής φωνής
- μαι

Ι ^ ^ α' πρόσωπο πληθυντικού

- σαι J

(ενεργητικής φωνής)
β' πρόσωπο πληθυντικού
(ενεργητικής φωνής)

Παρατατικός-ενεστώτας παθητικής φωνής (α' & β' πληθυντικού)
π.χ.

μαζευόμαστε - μαζευόμαστε

2^ δραστηριότητα: χρονική αλληλουχία νοημάτων.
Λέξεις στη σειρά με χρονικά

επιρρήματα. Οι λέξεις μπαίνουν

ανακατεμένες και καλείται ο μαθητής να τις βάλει στη σωστή χρονική
αλληλουχία.
Παράδεινυα: επιρρήματα => άσκηση με χρονικά επιρρήματα
(πρώτα, αφού, ύστερα, έπειτα... κλπ)
"Ο Πινόκιο ξύπνησε σορού άκουσε το ξυπνητήρι και ύστερα ξεκίνησε για τη
βόλτα του στο δάσος..."
Χρήση Λογισμικού
Για την υλοποίηση του Λογισμικού χρησιμοποιείται το πρόγραμμα
Macromedia Flash 5, γιατί έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αλληλεπιδραστικού
περιβάλλοντος, πράγμα που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή μας. Επίσης,
άλλα προγράμματα βοηθητικά είναι το Adobe Photoshop 7.0 για την
επεξεργασία των γραφικών και των εικόνων -όπως και το πρόγραμμα
ζωγραφικής των Windows- και το Sound Forge και το CoolEdit 2000, για την
επεξεργασία των ήχων και της μουσικής.
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Με μαθησιακές δυσκολίες το 2 0 %
Οι μαθητές έχουν προβλήματα
Το 20-25% του μαθητικού πληθυσμού αποτελούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Οι περισσότεροι απ'
αυτούς παρουσιάζουν προβλήματα που αφορούν στην κατανόηση και την παραγωγή του γραπτού λόγου,
ενώ ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, παρουσιάζει προβλήματα στην παραγωγή
γραπτού λόγου. Τα ποσοστά αυτά, όπως τα καταγράφουν πολλές ερευνητικές μελέτες, καθιστούν την
ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ακόμη πιο επιτακτική σήμερα,
στην εποχή της πληροφορικής, που η σημασία του γραπτού λόγου είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού οι
πληροφορίες κυρίως διακινούνται μέσω του γραπτού λόγου. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο διδάσκων
Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ιωάννης Σπαντιδάκης στη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας με
θέμα «5 Προβλήματα και 9 Λύσεις», που διοργάνωσαν την περασμένη Κυριακή στο Ηράκλειο ο Σύνδεσμος
Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης του νομού και η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών
Ελλάδος, με τη στήριξη του Κέντρου Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων. Το γεγονός ότι εντοπίζονται ολοένα
και περισσότερες περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακά προβλήματα, οδήγησε το Σύνδεσμο στη διοργάνωση
τόσο σειράς σεμιναρίων για τη δυσλεξία τον προηγούμενο μήνα, όσο και της προχθεσινής ημερίδας, στις
εργασίες της οποίας συμμετείχαν άνθρωποι από το χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και γονείς μαθητών. Στη
διάρκεια της εκδήλωσης η Δρ. Επιστημών Αγωγής και Σχολική Σύμβουλος Μαρία Τζενάκη ανέπτυξε το
θέμα «Μαθησιακές Δυσκολίες», ο διευθυντής των σχολών του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά Γιάννης
Καλιακάτσος μίλησε για το «Ρόλο του Φροντιστηρίου στο σύγχρονο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι» και ο
επίκουρος καθηγητής του ΤΕΙ στα Χανιά Μανώλης Αντωνιδάκης αναφέρθηκε στο θέμα «Η νέα τεχνολογία
και η εφαρμογή της στο φροντιστήριο. Προβλήματα και Λύσεις». Επίσης, ο καθηγητής Πανεπιστημίου
Ιωάννης Σπαντιδάκης μίλησε με θέμα «Αντιμετώπιση δυσκολιών παραγωγής γραπτού λόγου με τη χρήση
Η/Υ», ενώ ο ίδιος και ο επίκουρος καθηγητής Μανώλης Αντωνιδάκης προσέγγισαν το θέμα «Πώς πρέπει να
οργανωθεί το ηλεκτρονικό φροντιστήριο».
Μιλώντας στην «Π» η πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης νομού
Ηρακλείου Αφροδίτη Δερμιτζάκη είπε ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του θέματος
των μαθησιακών δυσκολιών και της δυσλεξίας, καθώς είναι πολύπλοκο και όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς
είναι υποχρεωμένοι να συμβάλουν σ' αυτό. «Ο Σύνδεσμος επαγρυπνεί και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν
από τη μεριά μας για την αντιμετώπιση του θέματος» είπε η κυρία Δερμιτζάκη, ενώ πρόσθεσε ότι: «Τα
τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο εντοπίζονται τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα. Παλαιότερα
λέγαμε ότι ένα παιδί "δεν παίρνει τα γράμματα" και πρέπει να σταματήσει το σχολείο. Τώρα, με το να
εντοπίζεται έγκαιρα το πρόβλημα, τα παιδιά αυτά, που συνήθως έχουν πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης,
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους συμμαθητές τους».
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Πηγή διαδίκτυο: http://www.patris.gr/archive/2001/6/1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Συνέντευξη υε τη υητέρα32 (ερωτπυατολόνιο)
1)

Ποια ήταν η σχέση σας με τον Β.;

2)

Ποια είναι η σχέση του Β. με την αδερφή του;

3)

Γιατί αποφασίσατε να αλλάξετε σχολείο;

4)

Ποια ήταν η σχέση του Β. με τον προηγούμενο δάσκαλο;

5)

Ποια είναι η σχέση του Β. με τη σημερινή του δασκάλα;

6)

Ποια ήταν η γλωσσική ανάπτυξη του Β. μέχρι να πάει σχολείο;

7)

Είναι σε θέση να εργαστεί μόνος του στο σπίτι;

8)

Αγαπά το διάβασμα ή αντιδρά άσχημα όταν πρόκειται να κάνει κάποια
εργασία;

32

Δεν υπάρχει μαγνητοφωνημένη συνέντευξη γΓ αυτό παρατίθεται μόνο το ερωτηματολόγιο
που τέθηκε στη μητέρα.
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4, Συμπλήρωσε το κείμενο με τις παρακάτω λέξεις:
Η .&.\J.\yjp£jfy\}.ty< ήταν ένας πόλεμος μεταξύ των w ^ L - και
των $L<Muttf*
Νικητής αναδείχτηκε ο ,,.f}£&ii&0\jc£y. ο
οποίος κυβερνούσε με ....Q).\^!^3iX^-'.Wirov κόσμο. Ο θεός της
θάλασσας .'„
l/.i..v. καλπάζει με το
του πάνω στα
κύματα. Ο
εμπόδιζε του νεκρούς να φύγουν από τον
Αδη. Ο Δίας μεταμορφώθηκε σε
για να ξεγελάσει
την
Στη συνέχεια την οδήγησε στην
Οι Θεοί στα „,
τους έτρωγαν ,...
και έπιναν
(συμπόσια, νέκταρ, τιτάνων, τιτανομαχία, δικαιοσύνη, θεών,
Κέρβερος, άρμα, Αίας, Ποσειδώνας, Ευρώπη, Κρήτη, ταύρο,
αμβροσία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

βϊ
Γ.

Κυι αυτό αναπτύχθηκε ίΐτις WJ^ πόλ&ις της Ελλάδας.
Λυτός ο γλύπτης φιλοτίμησε ανΰριαντες τΐ>υ Μ.
Αλεξάνδρου.
TiKt-i νίκησαν οι Ροομαίοι τους ΐίίίυχαιους υπερασπιοιές
της Ειρηνικής κλίϊΐ>&ί:ρί(ΐς,
Αυτός ιψώτϋς επινόησε την ατμομηχανή
Η Ρώμη ήταν η ... δΰναμη itmi fin κυριαρχούσε.
Εκεί ΰοΟηκΐ η (ΐποφασιστική μάχη για τη βιαδοχή ίου Μ.
Αλβξήνΐϊρυυ., το 301 π.Χ.
Πρώτος βασιλιάς ϊης Συρίας.
Μια από τις β^Λτητΐς των ελληνιστικών χρόνων
Μια ακόμα νέα θεότητα
Λυτός ο βασιλώς συνίχ\ΰη το έργο του βασιλιιί της
Σπάρτης ί\γη.
'Γ 'Γϊ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Παρασκευή 13 Μαΐου 2005
Έκθεση 16η
ΘΕΜΑ: «Πώς πέρασα τις διακοπές του Πάσχα».
Την Παρασκευή των Βαΐων που έκλεισαν τα σχολεία όταν γύρισα σπίτι
έπαιξα λίγο και φύγαμε για το εξοχικό. Όταν φτάσαμε ο μπαμπάς καθάρισε λίγο
τις σούβλες, και μετά σκουπίσαμε την αυλή. Το Σάββατο το πρωί ήρθε ο
ξάδελφος μου και βγήκαμε με τα ποδήλατα.
Το βράδυ της Ανάστασης εγώ πήγα και πήρα φως. Όταν πήγαμε σπίτι η
μαμά πήρε τη λαμπάδα έκανε ένα σταυρό στην πρώτη πόρτα και ένα σταυρό
στης κουζίνας την πόρτα. Μετά πήγαμε δίπλα στου ξάδελφου μου το σπίτι και
τσουγκρίσαμε λίγα αυγά.
Την Κυριακή όταν ξύπνησα ήπια το γάλα μου γρήγορα ντύθηκα και βγήκα
έξω με το ποδήλατο. Όταν ξύπνησε ο ξάδελφος μου με φώναξε να μου δώσει το
δώρο μου. Μετά ήρθε ο θείος της μαμάς μου και μετά ο παππούς μου κι η γιαγιά
μου. Μετά ήρθε ο παππούς του ξάδελφου μου, ήρθε κι ο μεγάλος ξάδελφος μου
και συνολικά ήμασταν σαράντα άτομα. Μετά όταν φάγαμε χορέψαμε αλλά εγώ
δεν χόρεψα. Όταν βγήκα έξω ρώτησα τη μαμά μου να πάω σ' ένα φίλο μου που
γιόρταζε ο πατέρας του. Με κέρασε χυμό και κάναμε ποδήλατο. Όταν βγήκε ο
ξάδελφος μου τον ειρωνεύτηκα και του είπα συγγνώμη και μου έδωσε το παγωτό
που ήταν για γλυκό. Η μαμά του δούλευε την Τρίτη αλλά δεν πήγε ούτε την
Τετάρτη. Γύρισαν στην Αθήνα την Τετάρτη βράδυ, και εμείς γυρίσαμε το Σάββατο
πρωί. Τα' απόγευμα είχαμε πανηγύρι και πήγαμε να δούμε. Την Κυριακή το
μεσημέρι η θεία μου κι η μαμά μου μου είπανε ότι θα πάνε να δούνε ρούχα για τη
μικρή μου ξαδέλφη. Όταν πήγα εγώ ο ξάδελφος μου ο μπαμπάς μου η μαμά μου
η αδελφή μου, η θεία μου κι ο θείος μου πήγαμε στο πανηγύρι.
Εγώ αγόρασα ένα σάκο του μποξ με γάντια και η γιαγιά μου μου είχε
δώσει λεφτά. Με αυτά τα λεφτά αγόρασα ένα λέιζερ. Όταν πήγα σπίτι
παραγγείλαμε δυο πίτσες για να φάμε ο θείος μου η θεία μου κι η οικογένεια μου.
Όταν έφυγε ο ξάδελφος μου είχε ξεχάσει το καπέλο του. Του το πήγα τη Δευτέρα
τα' απόγευμα και παίξαμε εκεί λίγο. Τα συναισθήματα μου είναι ότι εύχομαι και
του χρόνου να ξαναπεράσω έτσι ωραία.
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Α
Εικόνα 1. Τρόπος λαβής μολυβιού από τη
συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης.

•

&

Εικόνα 2. Κάρτα υπενθύμισης του τρόπου γραφής για χρήση
από το μαθητή (Mathey & Wolf, 1999).
Πηγή: Σπαντιδάκης (2004)

Εικόνα 3. Τρόπος λαβής μολυβιού από τη
συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης.

Εικόνα 4. Αποδεκτοί και λανθασμένοι τρόποι κρατήματος του
εργαλείου γραφής (Mathey & Wolf, 1999).
Πηγή: Σπαντιδάκης (2004)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2005
Ορθογραφία 1
Το χωριό μου είναι παραθαλάσσιο. Μια μέρα πήγα στη θάλασσα και βρήκα ένα
κοχύλι. Το πήρα και το τΌλιξα σε ένα μαντίλι. Ο παππούς μου πίνει συνεχεία
χαμομήλι όταν είμαι στο χωριό. Μια μέρα έμαθε ότι έκλεψα ένα τσαμπί σταφύλι από
το γείτονα. Τότε μου έδωσε ένα σκαμπίλι και είδα τον ουρανό σφοντΌλι.

Σήμερα το μάθημα μου άρεσε επειδή η κυρία μου είχε φέρει τον υπολογιστή.
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